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RESUMO 

Na investigação para este trabalho tentámos, em primeiro lugar, a partir do 

estudo e a ação de Francisco Lage, contribuir para um melhor conhecimento da 

etnografia e da cultura popular durante os anos da política do espírito. 

Foi necessário para a sua concretização e realização considerar o colaborador, 

que atua no campo institucional, o SPN/SNI. Assim sendo, para a sua materialização 

considerámos não só os trabalhos e ação de Francisco Lage, mas também toda uma rede 

de etnógrafos que se distingue pelos seus colaboradores. 

Uma vez que se trata de uma abordagem sobre o pensamento e ação da 

personalidade em foco, analisámos os discursos e as representações produzidos em 

torno de dois domínios de investigação: o povo português e a arte popular, tendo 

presentes dois conceitos considerados fundamentais – a autenticidade e a estetização das 

tradições populares –, investigados sob os seguintes ângulos:  

a) Institucionalização de representações da cultura popular na museografia;  

b) A compreensão do seu enquadramento político-cultural, no período do Estado 

Novo;  

c) O entendimento da sua relação com os conteúdos e objetivos da política 

folclorista do organismo estatal (SPN/SNI); 

d) A consequente institucionalização da cultura popular, determinando as 

respetivas configurações, questionando, ao mesmo tempo, a eventual existência de uma 

etnografia de regime, em que se inscrevam os aspetos e as iniciativas folcloristas do 

SPN/SNI. 

No mesmo horizonte, pretendemos, em termos gerais, ao fazer uma interpretação 

do praticar/teorizando de Francisco Lage, através de uma análise hermenêutica e 

qualitativa por via da sua atividade no SPN/SNI, incrementar o seu conhecimento global 

utilizando, para o efeito, o estudo de casos acerca das práticas folcloristas do 

Secretariado.  
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ABSTRACT 

In researching this work we aim to contribute a better understanding and insight 

into the use of ethnography for exploring popular culture specifically during the years of 

the “political spirit”. We reply on the work and action of Francisco Lage.  

To accomplish this goal we took into account the connection between the field 

of Institutional Studies (IS) and that under the SPN / SNI. For the materialization of 

insights we have not only considered past ethnographic examples but also the work of 

Francisco Lage and action associated to his work. We note that the ethnographers’ 

whole network is that which distinguishes itself through connections to collaborators 

and to collaborations. 

Since the ethnographic approach brings thought and action of personality into 

focus, we examined the discourses and representations produced around two research 

areas: the Portuguese people and folk art. Considering two concepts, fundamental to 

popular traditions, namely authenticity and aestheticization, we explored the following:  

a) The understanding of popular traditions in a political and cultural framework 

in the New State period; 

b) The understanding of popular traditions and their relationship to the objetives 

of New State policy and the subsequent institutionalization of popular culture. Set in 

respective time frames the ethnographic methodology allowed us to question aspects of 

folklorists initiatives under the SPN / SNI;  

c) The understanding of the relationship between popular traditions with the 

contents and objetives of the folklorist policy of the state body under the SPN / SNI; 

d) The subsequent institutionalization of popular culture, determining respective 

settings, questioning the ethnographic regime, and choosing which aspects to include in 

folklorists initiatives under the SPN / SNI. 

On the same front, we intend, in general terms, to make an interpretation of 

practice and theorizing according to Francisco Lage, through a hermeneutical and 

qualitative analysis of activity under the SPN / SNI. We also increase our overall  

knowledge of method and ethnographic process for expanding our understanding of the 

case study about the folklorists’ secretariat practices. 



 4 

AGRADECIMENTOS 

 

Este livro responde, no nosso entendimento, a uma situação e a um objetivo 

precisos. Um desejo e uma temática. Um desejo, o de prosseguir, após a apresentação da 

Tese de Mestrado, os meus estudos, tendo em vista a Tese de Doutoramento. Uma 

temática, a que nos seduzia após o trabalho levado a cabo durante o curso de mestrado: 

pesquisar o “discreto” Francisco Lage, uma figura não despicienda no contexto do SNI 

e do Estado Novo. É o resultado deste estudo que aqui se apresenta. Procurámos 

responder, neste percurso, ao que desejávamos e ao que nos propúnhamos, tentando, por 

um lado, precisar as balizas e os conteúdos, e, por outro, forjar também outras condições 

de interpretação, indispensáveis para experimentar responder, pelo menos parcialmente, 

ao objetivo que nos impusemos. Diligenciámos, sobretudo, refletir em novos alicerces 

sobre certezas alcançadas no âmbito da História da Cultura Popular e da Etnografia, 

confrontando-as voluntariamente com aquisições e apropriações no quadro 

contemporâneo de outras áreas do saber. 

Naturalmente, este estudo não teria sido possível sem o acolhimento que nos foi 

dado pelo Instituto de História da Arte, FCSH, Universidade Nova de Lisboa, e pela 

Professora Doutora Margarida Acciaiuoli que tudo fez para que nós pudéssemos 

prosseguir com sucesso o caminho traçado. A sua erudição, o seu estímulo e apoio, a 

sua generosidade e disponibilidade, foram para nós fundamentais. 

Para o Professor Doutor Jorge Costa Freitas Branco, nosso orientador, vai 

também a nossa profunda gratidão. A sua orientação foi decisiva para que este trabalho 

pudesse prosseguir e ter continuidade. Sem o seu estimulante e envolvente saber, a sua 

ajuda, conselhos e compreensão, este trabalho não teria sido possível.  

No mesmo envolvimento, o meu agradecimento vai para a Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, pela bolsa que nos atribuiu, permitindo, assim, a nossa dedicação 

exclusiva a esta pesquisa. 

O nosso reconhecimento vai ainda, em especial, para o Professor Doutor José 

Augusto dos Santos Alves e para os meus amigos e colegas, que, de um modo ou de 

outro, contribuíram para que nós levássemos a bom termo o objetivo ao qual 

apontávamos no início deste trajeto. 



 5 

A nossa gratulação dirige-se também à Fundação António Quadros, na pessoa 

Sr.ª D. Mafalda Ferro, à Família Sales Viana, nas pessoas da Sr.ª Professora Doutora 

Maria Cecília Sales Viana Campos Ferreira e da Sr.ª D. Maria Beatriz Sales Viana 

Saramago, à Câmara Municipal de Castelo Branco, na pessoa do Sr. Dr. José Martins 

Ventura, à Câmara Municipal de Matosinhos, nas pessoas do Sr. Vereador Dr. Fernando 

Rocha e do Sr. António Venda Lopes, à Biblioteca Torre de Moncorvo, na pessoa da 

Dr.ª Maria João Moita e aos técnicos da Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da 

Biblioteca Nacional de Portugal, todos eles irrepreensíveis na forma como nos 

apoiaram. 

Lisboa, maio de 2016 

Maria Barthez 



 6 

NOTA PRÉVIA 

 

Estado da arte 

Incidindo a presente investigação sobre um objeto de estudo (Francisco Lage), 

que conduz à reflexão e à institucionalização das representações do popular na 

museografia – onde o Museu de Arte Popular (MAP) surge como padrão da etnografia e 

congregador da narrativa museológica do Estado Novo –, e à iconização dos aspetos da 

cultura popular, em que a intervenção estética caminha a par da autenticidade presente 

nas diversas iniciativas da política folclorista do Secretariado, torna-se necessário o 

enquadramento político-cultural do nosso objeto de estudo no período do Estado Novo, 

tendo em vista os objetivos da política estado-novista, que dava ênfase à cultura popular 

Importa, antes de abordar a questão do estado da arte, dizer que a 

contextualização que a seguir faremos tem como objetivo, pela sua importância, 

melhorar a inteligibilidade do que consideramos um contexto sistémico, um 

conglomerado de “marcas de água”, que infiltram e contaminam o quadro que envolve a 

nossa investigação sobre Francisco Lage, a figura central da pesquisa, e de toda a sua 

fundamental envolvência na área da etnografia e da cultura popular. 

No Estado Novo, a cultura popular concretizava a síntese dos valores do 

entendimento ideológico estabelecido pelo regime, materializada pelo Secretariado da 

Propaganda Nacional. A partir de referências de elementos da cultura popular, o 

SPN/SNI procurou estabelecer a essência cultural do País, através de iniciativas de cariz 

folclórico, criando, em conformidade com a doutrina vigente, uma matriz identitária, 

assente num discurso marcadamente etnográfico, que exaltava a ruralidade nacional, 

louvava um povo fiel às tradições e consubstanciava um suposto caráter de 

autenticidade. 

Nesta aceção, e no âmbito da perspetiva e da equação do vínculo da cultura 

popular, que orientará as diretrizes de uma política, interessa salientar a sua utilização, 

como cerne da atuação dos governos, quer em Portugal, Espanha e França, como no 

resto da Europa. Numa primeira abordagem a esta temática, debruçamo-nos sobre o 

estudo de Augusto Santos Silva, Tempos cruzados: Um estudo interpretativo da 

Cultura, em que o autor analisa a evolução, ao longo do séc. XX, das formas de cultura 

popular, presentes numa comunidade rural. Apesar de ser um estudo sociológico, o 
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conteúdo permitiu constatar as relações entre a cultura popular local e a política cultural 

do regime, no âmbito do folclore. Santos Silva, centrado no caso português, interpreta a 

cultura popular como sendo o “resultado dinâmico da interseção de vários processos de 

definição social de uma categoria, que é, ao mesmo tempo, analítica, ideológica, política 

simbólica, social, na aceção mais vasta da palavra” (SILVA: 1994, 111). Ressalva ainda 

o autor a abordagem histórico/sociológica sobre a construção social da cultura popular, 

através de elementos determinantes entre nós, para a sua estruturação, que efetivamente, 

e referente ao período do Estado Novo, se saldam “pela ofensiva moralizadora da Igreja 

e do Estado” (SILVA: 1994, 111), que conduzem a um vasto processo de disciplinação 

– o “folclore” (SILVA: 1994, 111) –, extremamente funcional para a coação ideológica 

do Estado Novo. Assim, esta obra ajuda-nos a refletir sobre a utilização do folclore por 

parte do regime, enquanto agente de “domesticação” do camponês pacífico e genuíno, 

detentor das marcas específicas de uma identidade nacional, em contraponto às “derivas 

liberais e urbanas” (SILVA: 1994, 112).  

No panorama bibliográfico português têm surgido estudos, fundamentalmente a 

partir dos anos 70, que, centrando-se na ação do órgão máximo da propaganda do 

regime, SPN/SNI, fazem o levantamento das obras mais significativas, contribuindo 

para a análise deste fenómeno ao longo dos anos. 

No contexto de uma vasta pesquisa sobre as práticas e discursos etnográficos, 

desenvolvidas durante o Estado Novo – que se pautaram pela apropriação da arte 

popular, pelos processos efetivos da construção da cultura popular e a sua estreita 

associação com os discursos de identidade nacional, por parte do seu órgão máximo, o 

SPN –, a política cultural e artística do Estado Novo tem sido objeto de estudo, parcelar 

ou sectorial, em diversos trabalhos. 

Assim, esta temática aflorada começa por se circunscrever à história da arte, 

analisada num contexto relacional entre arte e o regime, patente nas obras de José 

Augusto França
1
.  

Seria contudo nos anos 90 que surgiriam, concretamente, estudos sobre as 

práticas levadas a cabo pelo SPN/SNI, embora enquadrando-as num contexto político e 

ideológico. Destaquem-se as obras de Jorge Ramos do Ó, de Heloísa Paulo e de Daniel 

Melo, que ensaiaram visões de conjunto. 

                                                           

1
 FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no séc. XX, (1911-1980), Venda Nova: Bertrand, 1985.  
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No seu estudo sobre a “política do espírito”
2
, Ramos do Ó, à semelhança dos 

autores citados, para além de contextualizar mais de perto as iniciativas promovidas 

pelo SPN em torno das tradições populares, realça a importância desta instituição na 

centralização do domínio do regime, capaz de reintegrar e compatibilizar as periferias, 

de modo coerente e globalizante, enquanto dirigia uma política cultural defendendo o 

“reviver das tradições populares como fonte da soberania espiritual” (RAMOS DO Ó: 

1999, 215). 

Heloísa Paulo, por sua vez, deixa claro no seu estudo que toda a vertente de ação 

dos órgãos de propaganda do Estado Novo se destina à elaboração de uma gama de 

referências da chamada “cultura popular”, reelaborada dentro do regime. A intenção é 

retratar a “alma portuguesa”, dando corpo a um “Lusitanismo”, que agrega o “aldeão”, o 

“campino” e “marca algumas das mais importantes realizações do SPN e do SNI em 

Portugal e no exterior”
3
. Assim, a autora promove a compreensão do impacto desta 

perspetiva, dos contextos etnográficos e dos estereótipos da portugalidade. A sua 

atualização congregará toda uma série de artistas modernistas, no trabalho dessa 

imagem do “ser nacional”, como ponto de partida da “Política do Espírito” de Ferro. 

A obra de Daniel Mello parte da ideia segundo a qual houve uma comunhão de 

elementos proporcionadora da produção ou reprodução de um discurso oficial 

unificado, ao nível das representações conceptuais e político-ideológicas da questão 

popular. Desenvolve, deste modo, ao longo do seu trabalho, aturada pesquisa em torno 

das representações e práticas etnográficas desenvolvidas durante o Estado Novo. Esta 

contextualização, que abrange, além do SPN/SNI, outros organismos (Federação 

Nacional para a Alegria no Trabalho e Junta Central das Casas do Povo), afigura-se 

indispensável para quem pretende abordar a importância destas instituições no plano da 

difusão da cultura popular, como doutrinação das classes trabalhadoras.  

Ainda no final dos anos 90, e sem dúvida com superior interesse para a corrente 

investigação, surge a obra de Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo, 1934-

1940. Nela é apresentado um extenso e intenso estudo sobre as iniciativas dentro e fora 

                                                           

2
 RAMOS DO Ó, Jorge, Os Anos de Ferro: O Dispositivo Cultural durante a “Política do Espírito” 

(1933-1949) Lisboa: Editorial Estampa, 1999. 

PAULO, Heloísa, Estado Novo e Propaganda em Portugal e no Brasil: O SPN/SNI e o DIP. Coimbra: 

Minerva, 1994. 

MELO, Daniel Seixas de, Salazarismo e Cultura Popular (1933-58). Lisboa: Imprensa de Ciências 

Sociais, Estudos e Investigações, n.22, 2001.  
3
 Cf. PAULO, Heloísa, op. cit. p.17. 
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do País, do qual selecionámos, duas exposições que servem de pano de fundo ao 

presente trabalho: a Exposição Internacional de Paris (1937), enquanto afirmação da 

identidade nacional e consolidação de um regime, na medida em que esta participação 

ajudaria a “criar legítimas expectativas”, visto que “interessara os estrangeiros nas 

tradições nacionais e garantira uma afirmação moderna e calma do país” 

(ACCIAIUOLI: 1998, 39), e a Exposição do Mundo Português (1940), da qual o MAP 

seria, em parte, seu legítimo herdeiro. Recentemente a sua obra (ACCIAIUOLI: 2013), 

com narrativa centrada na figura de António Ferro, especialmente no seu discurso, 

permite uma abordagem referencial e muito interessante, sobre a cultura oficial do 

tempo, com particular incidência na história dos museus, exposições, arquitetura e arte 

no Estado Novo.  

Também Freitas Branco fornece no campo da institucionalização da cultura 

popular um contributo inestimável, por via de textos que produziu nesta área 

(BRANCO: 1999-A), (BRANCO: 1999-B), em que é analisada a consolidação e 

institucionalização do folclorismo português e a cultura popular (BRANCO: 2010-B) 

ocorrida nas décadas de 30 a 50. 

Sob uma ótica e objetivo de análise do modo como se processou a etnologia em 

Portugal, e o seu inter-relacionamento entre museologia e etnologia, surge, ainda nesta 

década, a obra do Henrique Coutinho Gouveia
4
. Este estudo centra-se nas origens e 

evolução de dois museus (Museu Etnológico Português e Museu Nacional de 

Etnologia), que tiveram José Leite de Vasconcelos e António Jorge Dias como 

protagonistas. O autor enquadra o conceito de etnologia à luz do pensamento de Leite 

de Vasconcelos, permitindo-nos verificar até que ponto as suas orientações terão, ou 

não, marcado a criação do MAP. O autor traça, também, o papel dos protagonistas com 

responsabilidade no processo, como Leite de Vasconcelos, Manuel Heleno e Luís 

Chaves, dando-nos a possibilidade de confrontar ideias e atuações com Francisco Lage, 

suscitando eventuais trocas de correspondência.  

Outros pontos de interesse, para a presente investigação, estão patentes no 

estudo de Coutinho Gouveia, dedicado à museologia regional, traduzida na existência 

de museus regionais alegadamente instituídos no final do séc. XIX e início do Estado 

                                                           

4
 GOUVEIA, Henrique Coutinho, Museologia e Etnologia em Portugal, Instituições e personalidades. 

Lisboa: FCSH-UNL, 1997. 
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Novo
5
. Neste âmbito, o autor dá-nos o panorama dos museus regionais, enquadrando-os 

no contexto político-social vigente, permitindo-nos estabelecer uma comparabilidade 

com o MAP.  

Noutro campo, a obra de João Leal reflete e traça o quadro cronológico da 

história da etnografia portuguesa, desde os finais do século XIX até aos anos 70 do 

século XX, cruzando temas ligados à própria ideia de “desenvolvimento” da disciplina
6
. 

De vital importância, esta obra possibilita em primeiro lugar compreender como terá 

sido construída a imagem da cultura popular pelo SPN/SNI, com raízes na etnografia 

portuguesa da 1.ª República. Associada ao fenómeno, assiste-se ao aparecimento de 

uma “etnografia artística” (1910-1920), como conceção eminentemente visual da 

cultura popular, conceito que moldará as práticas do organismo e que se afigurarão 

essenciais para a compreensão da etnografia do Estado Novo. No fundo, todas as 

práticas e experiências preconizadas pelo SPN/SNI e concretizadas em definitivo 

através do MAP, são de facto, como alude Leal na sua obra, fruto de “um conceito de 

arte popular” que “passa agora de forma mais efetiva a recobrir a quase totalidade do 

universo da cultura popular, abarcando tópicos como o traje ou a música” (Leal: 2000, 

48). 

Outro facto relevante da obra, e que abre perspetivas de pesquisa importantes 

para o trabalho que realizámos, prende-se com a possibilitar de podermos, assim, 

entender, detetar e contextualizar um período, em que a principal figura, objeto deste 

presente trabalho, Francisco Lage, se movimentou.  

No seguimento desta temática, detenhamo-nos no artigo de João Leal, publicado 

em 2002, que foca a obra de Joaquim de Vasconcelos
7
. Foi certamente com esta 

personagem que se deu o desenvolvimento da tradição antropológica e a grande 

visibilidade à arte popular, centrada na identidade nacional. Se a ele se deve todo um 

programa de nacionalização da arte portuguesa, e à sua conceção, na qual o povo é o 

nosso melhor artista, contra tudo o que vem de fora, é possível, então, estabelecer 

                                                           

5
 GOUVEIA, Henrique Coutinho, “Acerca do conceito e evolução dos museus regionais, desde finais do 

Séc. XIX ao Estado Novo”. Bibliotecas, Arquivos e Museus, Vol. I, Tomo I, Lisboa: Instituto do 

Património Cultural, 1985, pp. 147-184. 
6
 LEAL, João, Etnografias Portuguesas (1870-1970): cultura popular e identidade nacional. Lisboa: D. 

Quixote, 2000, 1ª edição. 
7
 LEAL, João, Metamorfoses da Arte Popular: Joaquim de Vasconcelos, Vergílio Correia e Ernesto 

Sousa, Etnográfica, n.º VI (2), pp.251-280, 2002. 
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comparações com alguns dos propósitos enunciados por Ferro e pelo SPN/SNI, 

determinantes na criação do MAP
8
. 

Verdadeiramente, o contributo direto para o estudo da história do Museu, face ao 

interesse crescente por um período recente do nosso passado, decorrerá de algumas 

teses, quer de mestrado, quer de doutoramento, que, embora abordadas sob diferentes 

perspetivas, revelam alguns aspetos de primordial importância, para a reconstituição de 

uma eventual “vida” da Instituição. 

Referimo-nos concretamente ao trabalho apresentado por Joana Damasceno que, 

elaborado sob uma perspetiva de história contemporânea, aborda o MAP como 

paradigma da etnografia e aglutinador do discurso museológico do Estado Novo
9
. 

Servindo-se de um título bastante sugestivo – Museus para o Povo Português: A 

etnografia como elemento unificador do discurso museológico do Estado Novo –, a 

autora reflete sobre a constituição dos museus etnográficos durante o Estado Novo, e 

toda a componente ideológica, associada a uma “doutrina social mais ampla que tinha o 

ruralismo e o nacionalismo como referências”
10

. Damasceno aborda, ainda, questões 

que se prendem com o conceito de Etnografia, utilizado desde o séc. XIX, da sua 

relação e separação com o folclore, assim como o seu desenvolvimento. Neste contexto, 

é dado especial relevo aos apoios concedidos pelo regime, no campo do estudo e 

divulgação da cultura popular. 

Num breve relance sobre os museus etnográficos, que surgem no seguimento da 

proposta de Luís Chaves (sobre a existência de museus etnográficos em todas as 

cidades), apercebemo-nos de que estes baluartes de arte popular dariam viabilidade à 

constituição de um grande museu na capital, representativo de todas as regiões, numa 

clara tentativa de legitimar o futuro Museu de Arte Popular. 

Noutra perspetiva, mas no seio da mesma linha orientadora, Joana Damasceno 

dá relevância aos museus das Casas do Povo, defendidos pelo regime no âmbito da 

constituição de “repositórios das memórias locais que corriam o risco de 

                                                           

8
 Atente-se que António Ferro não seja a personalidade visada no presente estudo, a sua ação e 

pensamento não poderão ser descuradas, em virtude de ser responsável embora não no contexto que 

importa focar, pela realização do MAP. A ele como será devidamente realçado, se deve a ideia lançada 

aquando da Exposição de Arte Popular Portuguesa em 1936, da criação de um grande Museu do Povo. 
9
 DAMASCENO, Joana, Museus para o Povo Português: A Etnografia como elemento unificador do 

discurso museológico do Estado Novo. Coimbra: Faculdade de letras da Universidade de Coimbra, 2007. 
10

 Cf. Idem, ibidem, p. 1.  
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desaparecerem”
11

. Sendo a recolha etnográfica muito bem valorizada pelas entidades 

dirigentes destes pequenos núcleos, estes adquirem importância ao nível das 

informações que viriam a ser solicitadas para a constituição das coleções do futuro 

MAP. De resto, não se pode separar a ligação e proveitos que daí advieram a Francisco 

Lage (como membro da comissão executiva dos museus das Casas do Povo), na 

organização das coleções da futura Instituição. A autora, e bem, não descura a vertente 

turística, histórica e pedagógica que os museus sugerem, nem a fonte de inspiração que, 

para eles, o MAP indiscutivelmente constituía.  

Ainda neste quadro de referência, surge o trabalho de Vera Marques Alves que 

incide objetivamente sobre as práticas e discursos etnográficos desenvolvidas durante o 

Estado Novo
12

. Estas são analisadas na perspetiva da apropriação da Arte Popular, 

determinante nos processos efetivos da construção da cultura popular e na sua estreita 

associação com os discursos de identidade nacional. Este contributo de Vera Alves tenta 

elucidar os processos efetivos de seleção dos materiais etnográficos patentes nas 

iniciativas do SPN, que obedecem a critérios com base no pendor decorativo das peças, 

e na sua validade, enquanto reflexos em torno da ideia do tradicional e do autêntico. A 

autora estende, ainda, este conceito à seleção das peças (no seu entender, reflete a 

imagem de arte popular que o SPN/SNI veicula), ao modo como influenciou e modelou 

a política de incorporações no MAP, permitindo, assim, abrir novas fronteiras de 

pesquisa, até aí não afloradas. 

No decorrer do trabalho, Vera Alves questiona a caracterização das audiências 

das ações do SPN, centradas na cultura popular, e deixa antever a importância que o seu 

propositado impacto, junto das elites e das classes médias, adquire, como mecanismo de 

afirmação, e reconhecimento internacional, e como objeto da construção da identidade 

nacional. Será, contudo, na pesquisa que desenvolve, no tocante à análise da orientação 

e política folclorista do SPN/SNI (tendo como pano de fundo as exposições e 

realizações no exterior), com o objetivo primordial de afirmação da individualidade da 

nação e “a celebração da nação portuguesa no mundo” (ALVES: 2007, 245), que Vera 

Alves abre um conjunto de premissas que serão de vital importância para a pesquisa que 

nos propomos desenvolver. Como a autora afirma, estes objetivos são também 

                                                           

11
 Cf. Idem, ibidem, p. 28. 

12
 ALVES, Vera Marques, Camponeses Estetas no Estado Novo: Arte Popular e Nação na Política 

Folclorista do Secretariado da Propaganda Nacional. Lisboa: ISCTE, 2007. 
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desenvolvidos por Michael Harbsmeier, ao advogar a especificidade da identidade 

nacional que, firmada na alteridade nacional, por parte das outras nações, se constitui, 

pela sua pertinência, uma obra a ter em conta. 

Ainda neste contexto, através da revisitação das exposições internacionais e 

universais, na primeira metade de novecentos, e nas décadas iniciais do séc. XX (anos 

20 e 30), em que a exibição das tradições populares “foi um dos recursos que diferentes 

nações utilizaram na fabricação da sua imagem” (ALVES: 2007, 250), a autora elucida-

nos sobre o processo estruturante de construção da identidade nacional, adotado por 

diversos países europeus, a que Portugal não passou incólume. Estas considerações 

constituem-se, assim, importantes, como ponto de partida para o desenvolvimento da 

nossa pesquisa, uma vez que permitem contextualizar, à partida, o seu interesse, 

crescente e global, verificado na Europa e em Portugal.  

Estudar Francisco Lage, figura central do trabalho, implica uma incursão no seu 

percurso, ação e pensamento num período assaz longo (1935-1957), à frente dos 

destinos da secção de etnografia do SPN/SNI e como diretor do MAP. Neste contexto, a 

obra de Vera Marques fornece-nos importantes fontes de informação que passam pela 

constituição da sua breve biografia e análise de alguns escritos da sua autoria, assim 

como revela ainda alguns índices, quanto à seleção de objetos, que norteavam o seu 

pensamento. No entanto, a trajetória de Lage, a sua ligação à seleção dos materiais de 

cultura material nas diversas iniciativas do SPN/SNI, deve ser objeto de uma reflexão 

mais ampla, envolvendo ainda outros conceitos, que se prendem com uma vertente 

científica, notoriamente plasmada no seu programa de 1942 para o Museu do Povo 

Português. 

O seu relacionamento com etnógrafos da época, nomeadamente Luís Chaves 

(conservador do Museu Etnológico), Cardoso Martha, e outras personalidades ligadas às 

etnografias locais (Sales Viana), sem dúvida poderá acrescentar novos dados ao 

pensamento e ação de Lage, bem como à conceção do folclore, ao contribuírem para a 

clarificação de alguns factos ligados ao historial (antecedentes e consolidação) do MAP. 

Neste âmbito, ao ocupar-se da produção intelectual e ação de etnógrafos 

implicitamente ligados a Lage e ao Secretariado, Vera Alves apresenta diversos 

exemplos, incidindo na encenação do trabalho artesanal e na depuração dos objetos de 

cultura popular. Deste modo, a autora convida-nos a estabelecer uma inter-relação com 

os ideais (que coordenam e instigam a tais princípios) de Lage e os seus principais 
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colaboradores e intermediários locais, que evidentemente comungavam de tais 

princípios. 

A autora complementa a sua investigação, citando importantes estudos 

internacionais, que tratam a temática da construção da identidade, referindo obras, como 

as do autor sueco Lofgreen, que tendo em conta as aproximações ao fenómeno 

nacionalista, afirma que “a prova de identidade nacional é inócua se restringida às 

próprias fronteiras […] e nação só aceite enquanto tal pelas restantes nações”
13

. Alves 

refere ainda as teses modernistas sobre o nacionalismo de Gellner, que se afigurarão 

imprescindíveis para o meu projeto de doutoramento
14

. 

 

Metodologia e Fontes 

Tendo presente, em primeiro lugar, a falta de um catálogo sistemático elaborado 

sobre a coleção da Biblioteca de Francisco Lage, nosso primeiro e capital escopo neste 

estudo, podemos dizer que o acervo desta Biblioteca constituiu, desde logo, um 

obstáculo para o delinear do perfil do leitor/colecionador, Francisco Lage
15

. 

Com o intuito de tentar ultrapassar este óbice, cingimo-nos, basicamente, a duas 

fontes: o Catálogo da curiosíssima biblioteca formada pelo ilustre escritor, dramaturgo 

e etnólogo FRANCISCO LAGE, organizado por Arnaldo Henriques de Oliveira
16

 

(distribuído na altura da venda em leilão da citada biblioteca), e a Biblioteca do Museu 

                                                           

13
 LOFGREEN, Orvar, The Nationalization of culture, Ethnologia Europaea, n. º XIX; GELNNER, 

Ernest, Nações e Nacionalismo. Lisboa: Gradiva, 1993. 
14

 Idem, ibidem. 
15

 Apesar de se ter indagado sobre a possível existência de outras fontes, de referências à sua biblioteca, 

designadamente em periódicos, e documentação respeitante à “Correspondência relativa ao Museu de 

Arte Popular (1953-1961)” (IANTT, Arquivo SNI), não foi possível apurar novos dados de relevância 

para o presente estudo. No entanto afigura-se-nos de importância fulcral salientar a presença de livros de 

Francisco Lage na Biblioteca do MAP, entendida como espaço físico de fontes impressas. A sua 
existência permite apurar e confrontar com os títulos existentes no Catálogo, além das informações que 

nos legam, relativamente à marginália, enquanto indicadores do pensamento do primeiro Diretor do 

MAP.  
16

 Arnaldo Henriques de Oliveira (?-1980) herdeiro por afinidade da livraria (Rua do Calhariz, nº 14), de 

Manoel dos Santos (livreiro camilista, um dos mais cotado no mercado lisboeta, no inicio do século XX), 

toma conta do negócio em 1929. Foi catalogador, bibliógrafo e leiloeiro, e tido como o mais constante 

animador do comércio alfarrabista de Lisboa entre 1932 e 1980. Teve a seu cargo o leilão de importantes 

bibliotecas de personagens desaparecidas da nossa cultura como Albino Forjaz Sampaio (1884-1949), 

Severo Portela (1875-1945), conde Ficalho, Edgar Prestes, entre outras. Francisco Lage, fora seu cliente 

durante 30 anos, como afirma no prefácio do catálogo do leilão da biblioteca, onde, Henriques 

homenageia Francisco Lage, que classifica de “homem bom, simples na sua grandeza, sabedor e culto”.  
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de Arte Popular (MAP), local onde se encontra grande parte do seu espólio 

bibliográfico
17

. 

O Catálogo18
 

Este instrumento permite-nos, sem dúvida, caracterizar o perfil do bibliófilo e 

avançar com alguns dados sobre o pensamento e ação do nosso etnógrafo. 

Neste entrecho, uma questão surge de imediato. De quantos livros se compunha 

a Biblioteca de Francisco Lage? Quais os temas? Qual o critério na arrumação dos 

livros que figuram no Catálogo? Embora reservando já alguns dados disponíveis 

fornecidos pelo Catálogo, que fundamentam algumas das questões levantadas (como o 

número aproximado de obras existentes na Biblioteca, e a sua enumeração temática), 

procurámos comprovar ou retificar em alguns casos, essas mesmas informações. 

Realizámos o levantamento das obras e enquadrámos os itens referenciados por 

itens temáticos, e, posteriormente, procedemos à verificação individual dos títulos. 

Apesar de no decorrer do processo ter subsistido a problemática de construir 

critérios de distinção dos temas, face à proliferação e variedade dos títulos existentes, 

foi possível ultrapassar este obstáculo e dividi-los por categorias/entradas. 

Através deste trabalho preocupámo-nos em apresentar um corpus considerável 

de algumas das obras mais representativas na Biblioteca de Francisco Lage, 

determinantes para a compreensão do seu perfil, enquanto homem de pensamento e 

ação, a fim de destacarmos a sua importância e determinarmos até que ponto muitas 

destas obras se refletiriam na produção da sua obra/desempenho. 

Assim sendo, após uma breve apresentação dos assuntos/temas que integram a 

Biblioteca de Francisco Lage, procurámos, tendo em vista o desigual volume de títulos 

                                                           

17
 Durante a prossecução deste trabalho, a Biblioteca do MAP não se encontrou acessível. Nem através de 

pedido de colaboração à entidade responsável foi possível levar a cabo o levantamento integral do espólio 

bibliográfico existente. Todavia, face ao trabalho executado em 2010, aquando da transferência da 
Biblioteca do MAP, do Museu Nacional de Etnologia (MNE) para o MAP, foi possível constatar nessa 

altura, algumas referências pertinentes a que se aludirão no presente estudo. Segundo informações 

recolhidas junto de funcionários do MAP, a biblioteca encontra-se integralmente inativa, desde a sua 

mudança. Assim permanecem centenas de livros acumulados em prateleiras poeirentas, sem qualquer 

critério temático, cronológico e autoral. 
18

 Relativamente à arrumação das obras no Catálogo, o critério que preside à sua ordenação é por autor, 

segundo ordem alfabética, e não por temas. É de salientar que o autor normalmente entra pelo apelido, e 

no caso de obras sem autor, (publicações periódicas, catálogos e outras, ou de vários autores), entram pelo 

título. Curiosamente, a entrada por autor/apelido é feita desordenadamente. Aparecem casos em que o 

apelido do autor é o seu último nome (ex. CHAVES, Luís) e outros, pelo segundo nome (ex. CAPELA e 

SILVA ou mesmo LEITE de VASCONCELOS). 
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de cada assunto, refletir acerca da importância que os mesmos eventualmente teriam 

tido na formação/interesse de Lage. 

No critério de escolha temática, demos prioridade à Etnografia, com larga 

representação no espaço da Biblioteca. O seu estudo e desenvolvimento obedecem, em 

primeiro lugar, à relevância da matéria para o trabalho, em articulação com a 

pertinência, visível ao longo da marginália – sinalética sublinhados laterais e no próprio 

texto – (tratada em item à parte), que Lage lhe atribui para o exercício da sua atividade, 

sobretudo no SNI.  

Neste enquadramento, dando seguimento ao interesse que a Etnografia despertou 

em Lage, após consulta da Biblioteca de Lage, e ao manuseamento e exame de alguns 

dos seus livros, confirma-se a importância, para a pesquisa, da presença de marginália. 

Este conjunto de indicações revelou-se significativo, pois permitiu conferir quais as 

leituras que serviram não só de modelo de inspiração e fonte de informação, mas 

simultaneamente compreender como se encaixaram as obras, nas ações que, neste 

campo específico, Lage profissionalmente exerceu.  

A “viagem” pela Biblioteca de Francisco Lage deixa ver isso mesmo, essa 

perspetiva de uma mundanidade, ao mesmo tempo quotidianidade, regionalidade e 

nacionalidade. Em derradeira instância, é a busca de uma identidade, ao mesmo tempo 

alteridade e ipseidade, perdida ou em risco de perder-se. Outro fator conclusivo prende-

se com o conceito apreensão/praxis, ou seja, a relação direta detetável entre o que Lage 

lê e apreende e a prática que desenvolve. É na busca de marginália, expressão de 

saberes convergentes e de ingredientes, na reinterpretação de autores e temas vários, 

especialistas nas diferentes áreas do saber, observados em alguns exemplares, que se 

verificam os indícios de futuras ações de Lage. 

É, pois, em função também desta perspetiva que deve ser olhada a Biblioteca de 

Francisco Lage, como fonte de inspiração para a sua ação e para a construção do seu 

ideário e pensamento nas diferentes áreas onde praticou teorizando e teorizou 

praticando. 

Ao resgatarmos um pouco a visão sobre as práticas de leitura e as ideias de 

Lage, pudemos traçar o seu “retrato”, que moldou o seu processo criativo, as ações em 

que participou, que fez renascer, e que, ingratamente, tantas vezes, não for reconhecido 

e remetido para figura de segundo plano. 
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Neste sentido, se a Etnografia surge como princípio orientador da estrutura de 

estudo que propomos, os núcleos de História e Literatura devem ser olhados, face ao 

número de obras existentes, como estrutura fundiária, na qual Lage, a nosso ver, vai 

buscar os ensinamentos para melhor enquadrar o seu saber na área da Etnografia, sem 

excluir, obviamente, todas as outras temáticas componentes da Biblioteca, que, diria, 

funcionam como uma espécie de “periferia” em relação a um “centro” em que, em 

derradeira instância, se constituem a Etnografia, a História e a Literatura. A pertinência 

desta afirmação, torna-se evidente na marginália, que sublinha obras, como por exemplo 

a Literatura, para aí se atestarem os ensinamentos úteis para o nosso etnógrafo. 

O estudo da Biblioteca de Lage permite, ainda, fornecer e conferir, em grande 

percentagem de títulos detetados e consultados, uma pluralidade de temáticas e de 

autores em paralelo, justificados por uma preocupação de eruditismo do seu 

autor/compilador, numa constante busca de informação, oriunda de díspares campos e 

lugares, e uma pluralidade de saberes. À História junta-se a Literatura, a Poesia e outras 

qualificadas matérias, dicionários e enciclopédias, que completam o leque editorial 

deste “espaço de leitura”. A Biblioteca de Lage reveste-se assim de uma espécie de 

santuário, onde a liberdade individual do seu mentor se mistura com o estudo e a 

meditação, “convidando” implicitamente à sua revisitação. 

No entendimento da relação de Francisco Lage com os objetivos da política 

estado-novista, e consequente institucionalização da cultura popular, determinando as 

respetivas configurações, e questionando a eventual existência de uma etnografia de 

regime (em que se inscrevem os aspetos e as iniciativas folcloristas do SPN/SNI), 

tivemos presente, para o desenvolvimento do nosso estudo, a consulta de um número 

significativo de Arquivos. Assim, pesquisámos, entre outros, no IANTT, o acervo 

documental do SPN/SNI, que constituirá a principal fonte desta investigação. Aí, no 

período balizado do presente estudo (1936-1948), analisámos os fundos documentais 

que encerram larga correspondência, e outra documentação, sobre os assuntos 

etnográficos do organismo afetos às iniciativas de cariz folclórica dirigidas por Lage, 

que aparece, a nosso ver, em todo o conglomerado de questões que levanta a nossa 

pesquisa, como uma espécie “eminência parda” de António Ferro – Francisco Lage no 

poscénio, António Ferro no proscénio. 

A investigação no Arquivo do Museu de Arqueologia, em Lisboa, onde se 

encontra a documentação pertencente José Leite de Vasconcelos e Luís Chaves (uma 
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personagem com quem Francisco Lage manteve relações de trabalho e amizade), 

afigurou-se-nos assaz importante.  

No entanto, ao longo do desenvolvimento do trabalho em curso, tornaram-se 

imprescindíveis outras pesquisas, no que diz respeito ao inter-relacionamento, à 

intercompreensão e à intersubjetividade com a personalidade central do projeto, como 

são o caso dos Arquivos Municipais da Câmara Municipal de Castelo Branco, da 

Câmara Municipal de Matosinhos, da Biblioteca Torre de Moncorvo, e outros, como o 

Arquivo Familiar Sales Viana, além, obviamente, dos espólios da Biblioteca Nacional 

de Portugal, e da Fundação António Quadros. 

Procurámos seguir, na organização do texto, a elaboração por ordem 

cronológica. Contudo, nem sempre foi possível em virtude da necessidade de 

articulação temática em diferentes momentos e períodos cronológicos. 

Por uma questão de comodidade metodológica e de leitura, recorremos a notas 

de rodapé no fim de página, e não no final de cada capítulo, com renumeração seguida a 

partir do início de cada capítulo. 

A composição do Capítulo 1 apresenta uma extensão muito superior aos 

capítulos que se seguem. Esta opção deve-se à temática tratada e à necessidade de 

manter a coerência do conjunto bibliográfico investigado, que não permitiu, nem 

justificava, que os temas presentes na Biblioteca de Francisco Lage fossem divididos 

em capítulos independentes, tirando assim harmonia ao conjunto da temática. 

Na elaboração da Bibliografia optámos, no caso do item Fontes Manuscritas, por 

incluir os documentos datilografados. Optámos, também, no item Imprensa e no item 

Fontes Impressas, pela repetição, no seio da mesma temática, de autores e órgãos de 

publicação em ambos itens. Assim, no item Imprensa, preferimos o alinhamento por 

título do periódico, seguido do autor e texto publicado; no item Fontes Impressas 

elegemos o alinhamento por autor, seguido pelo texto publicado e título do periódico. 

No Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo (IANTT), podendo 

recorrer apenas ao N.º da Cx, repositório de documentos, optámos pelo N.º da Cx e 

identificação do documento. 

Para uma melhor inteligibilidade recorremos a alguns Anexos no corpo do texto 

(subcapítulo: Marginália – marginar), grafados A a B.  
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Finalmente, no termo do texto é inserida uma Adenda, com paginação e índice 

independentes, que incorpora uma carta de Jorge Dias a Francisco Lage, testemunho 

fundamental para a compreensão do seu reconhecimento no seio dos etnógrafos, e uma 

seleção de fotografias da época em estudo, que, a nosso ver, fornece uma moldura das 

temáticas abordadas, em vários momentos, ao longo desta pesquisa. 

.
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PRÓLOGO 

 

SUBSÍDIOS PARA UMA BIOGRAFIA: FRANCISCO MARTINS LAGE (1888-1957) 

 

“O interesse da biografia parece opor-se diretamente a um projeto geral, mas 

ela própria tem como pano de fundo o mundo histórico no qual o indivíduo está 

integrado” 

Hegel 

 

Estudar Francisco Lage a partir da sua vivência, penetrar se possível nos seus 

locais de aprendizagem, destacar influências, descrever a sua personalidade, ideias e 

obra, num período remoto da sua vida (1888-1931), afigura-se-nos imprescindível para 

o conhecimento e compreensão da singularidade de um homem de ação, multifacetado, 

de pensamento eclético, suscetível de visionar o seu interesse pela história, pela arte, 

pela etnografia, que marcam e aprofundam a sua evolução profissional, enquanto 

colaborador (cuja ação se estende para lá do panorama ligado à etnografia, às iniciativas 

folclóricas e ao Museu de Arte Popular) do SPN/SNI.  

A importância de Francisco Lage no panorama etnográfico e museológico 

(1935-1957) foi apenas abordada na perspetiva do personagem responsável pelas 

atividades folcloristas do SPN/SNI, mas nunca foi objeto de um estudo monográfico 

abrangente e sistematizado. Concretamente, as primeiras referências que existem sobre 

alguns elementos da sua vida devem-se ao trabalho académico de Vera Marques Alves, 

que possui a virtude de referir dados interessantes e apontar linhas de pesquisa 

fundamentais para o trabalho que temos vindo a desenvolver.  

Neste contexto, pretende-se, no estado da investigação, apresentar os dados 

básicos da vida de Francisco Martins Lage, o essencial da sua biografia, no que de mais 

representativo constitui o seu pensamento e obra, num período mediado entre o seu 

nascimento e a sua retirada para Lisboa (1888-1934): a primeira fase – a vida (infância e 

juventude) –, que corresponde a um período aproximado de vinte e oito anos e abrange 

o seu percurso, desde a fase inicial até ao culminar da sua formação em teatro, em 1915; 

a segunda e terceira fases, que são percursos reportando a dois ciclos, relativamente 
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breves, marcados respetivamente pelo seu desempenho quer como ator e dramaturgo 

(1916-1926), quer como industrial e político (1927-1931). Estes dois últimos períodos, 

relativamente conturbados e intensos na vida de Lage, prendem-se com a definição de 

uma carreira que o apaixonava, o teatro, e assentam no regresso a Braga, onde o 

biografado organiza a sua vida, traduzida na consumação de um percurso pessoal, 

enquanto proprietário/industrial e político. 

Escolher, pois, o enfoque biográfico, a via pela qual se procura descobrir a 

personagem, no espaço e no tempo em que se insere e se inscreve, levanta à partida a 

grande dificuldade de procurar dar uma visão de conjunto a quem se empenha na tarefa 

de dar uma visão própria sobre a evolução da vida e da obra de um ou de qualquer 

autor.  

Remetendo-nos às fontes essencialmente primárias (documentação e periódicos) 

para construção da narrativa, num esforço para trazer ao conhecimento atual alguns 

elementos inéditos, partimos de uma análise cronológica dos acontecimentos para o 

comentário, conscientes da necessária imparcialidade ao apresentar o biografado.  

Trazer à colação as diversas opiniões sobre Francisco Lage, que reportam ao 

período em questão, podem ajudar a uma melhor compreensão da personagem, e 

permitem afirmar, que “homem de letras e de espírito com uma sensibilidade artística 

apurada”, “homem de teatro […], que lhe conquistava para sempre o seu espírito 

privilegiado”, “foi por muitos títulos um dos espíritos mais interessantes e mais curiosos 

da primeira metade do séc. XX”
1
. 

 

QUEM ERA FRANCISCO LAGE? 

 

Esta é a pergunta, à qual pretendemos responder, tentando satisfazer, sem 

pretensão, a curiosidade justificada relativamente a um homem, que foi figura pública, 

que perpassou na história e nela agiu muitas vezes, em conformidade com as 

circunstâncias. 

                                                           

1
 “Necrologia” O Século, 12 de julho de 1957, p. 2;“Um Belo Espírito” Correio do Minho, 31 de julho de 

1957, p.1.  
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Salientar a sua formação, as suas qualidades, os seus gostos, refletir sobre o seu 

círculo de amizades, sobre o seu percurso de vida e influências são questões a que este 

trabalho tenta responder, sem preocupações de elaborar um estudo panegírico. 

Com este horizonte de chegada, e tomando como ponto de partida o facto de 

Lage ter sido, desde os primeiros tempos, um amante do Teatro, colocamo-nos, 

ficticiamente, no papel de dramaturgo. Ou seja, escrevemos a peça e colocamos os 

cenários, onde agora as personagens, essas sim, são reais. 

Visitemos Braga, em 1888, cidade onde Francisco Lage nasceu e passou a sua 

infância e adolescência, desçamos em seguida a Lisboa, penetremos os meandros do 

teatro, de então, e a atuação da nossa personagem, enquanto ator e dramaturgo. Em nova 

incursão a Braga, nos finais dos anos 20 e 30, informemo-nos sobre a sua ação e a sua 

vivência, para depois regressar a Lisboa, onde Lage fixa a sua estada definitiva.  

 

FRANCISCO MARTINS LAGE – O HOMEM E O SEU PERCURSO DE VIDA.  

 

As suas raízes e os anos escolares no meio bracarense (1888-1910). 

 

Nascido em Braga, a 19 de dezembro 1888, na freguesia de S. José de Lázaro, 

Francisco Martins Lage é filho natural de Maria Angelina Sousa Machado, serviçal, 

neto paterno de avós incógnitos e tendo como avós maternos Joaquim de Sousa 

Machado e de Maria Teresa Gonçalves. O certificado de batismo, conservado no 

Arquivo Distrital de Braga, fornece elementos bastantes para colocar Francisco Lage e 

família ao abrigo de dúvidas
2
. Estamos num fim de século, em contexto político e 

cultural, marcado pelo apogeu de uma geração de figuras intelectuais e artistas e por 

uma situação política complexa, agravada pelo conflito, entre Portugal e a Inglaterra, no 

qual a posse dos territórios em África exibem a prepotência dos britânicos, que não 

hesitariam em recorrer à sua tradicional política de canhoneira para conseguir, se 

necessário, os seus objetivos. 

                                                           

2
 Conservatória do Registo Civil de Braga, Assento de Nascimento número sete do ano de 1888. 
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Braga, que durante séculos é marcada por uma intensa vida religiosa, assiste no 

final de oitocentos ao aparecimento de um importante núcleo de indústrias 

especializadas, que se vão notabilizando, ligadas ao entalhamento, para a ornamentação 

das igrejas, e à paramentária, que concorrem para transformar a cidade num importante 

centro de exportação de artigos e alfaias religiosos. Na verdade, a par do seu 

crescimento económico e industrial, em que tem lugar a inauguração da linha do 

caminho de ferro, a sociedade de então é profundamente conservadora e estratificada.  

Não sei até que ponto esta conjuntura terá pesado na sua formação, apesar de ter 

sido desde logo registado com o apelido apenas de seu pai, José António Martins Lage
3
. 

O meio em que viveu a infância e a instrução, que lhe são acreditadas, presume-se que 

terá sido, em princípio, tranquilo, em virtude da profissão do seu progenitor, capitalista, 

que certamente deve ter contribuído para lhe proporcionar um certo bem-estar material. 

Francisco Lage irá frequentar, como aluno interno, entre de 1891 e 1911, o 

Liceu Nacional Central de Braga, à época um dos liceus mais importantes e mais 

frequentados, a par de outros existentes em Lisboa, Porto e Coimbra. O plano de 

estudos existente incluía o curso geral e o curso complementar (com secção de Letras e 

Ciências). O aproveitamento de Lage no período de frequência leva-nos a concluir que 

desenvolve, desde logo, apetência para as Letras, em que o Português, Latim, Francês e, 

especialmente, a História se afiguram como as disciplinas em que obtém melhor 

aproveitamento. É, em derradeira instância, um aluno mediano que cumpre 

minimamente, quando verificamos que termina a quarta classe dos liceus no ano de 

1907
4
. Entre este ano e o ano de 1911, data em que o jovem Lage parte para Lisboa, a 

                                                           

3
 José António Martins Lage nascido em 1841 na freguesia de S. Julião de Lage terá sempre a seu cargo o 

filho, que de resto com ele habitará (cf. Arquivo Distrital de Braga, Assento de Nascimentos, Livro 

número 38, ano de 1841). 
4
 O curso dos liceus na altura compreendia no seu plano de estudos o curso geral e complementar (com 

secção de Letras e Ciências) com duração de sete anos distribuídos segundo a seguinte ordem: 1ª fase, 

dois anos, 2ª fase, três anos, 3ª fase, dois anos. As disciplinas administradas eram: Português, Latim, 

Geographia, Mathematica, e Sciencias Naturais (a partir de 1901 é adicionada ao plano curricular, a 
disciplina de Alemão). A passagem para o chamado período seguinte era feita cinco meses após o início 

das aulas em outubro, alongando-se até fevereiro. O período seguinte tinha início em março, findando em 

junho. No ano letivo de 1890-91, Lage tendo transitado para o segundo período perde, no entanto, o ano 

por “falta de média”. É matriculado na 2ª classe no ano letivo 1901-1902, mas, novamente em virtude das 

faltas, a matrícula é anulada, passando a mesma para o ano seguinte (1902-1903), no qual é admitido a 

exame. Frequenta a 3ª classe de 1904-1905, transitando para a 4ª classe com a classificação de suficiente, 

apesar das excelentes notas obtidas em latim e português. No ano letivo de 1905-1906, Lage está inscrito 

na 4 ª classe, repetindo a inscrição do mesmo ano, agora em 1906-1907 (data em que deveriam ser dados 

a abertura e o encerramento da matrícula), no qual obtém a média final de onze valores. Matricula-se 

ainda no decorrer do ano letivo de novo na disciplina de alemão (com média final de 11 valores), e a 2 de 

julho de 1907 encerra a respetiva matrícula. 
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fim de estudar teatro, não foi possível, apesar de pesquisas várias, encontrar elementos 

sobre o que efetivamente terá feito na sua cidade natal. Contudo, porquanto pertencente 

a um meio familiar com recursos (recorde-se que vivia com o seu pai, capitalista, por 

profissão declarada), não será ousado afirmar que foi certamente influenciado por um 

estrato social instruído, como seria a burguesia local, e certamente por leituras várias, 

entre elas as que lhe terão determinado o gosto pela arte dramática. 

 

Teatro: o apelo irreprimível 

 

Neste contexto, e passando aos próximos anos da vida de Lage, importa refletir 

sobre a passagem de Francisco Lage pela Escola da Arte de Representar, criada em 22 

de maio de 1911
5
. Ciente do desejo em iniciar os estudos em Teatro, Lage matricula-se 

em outubro desse ano, inscrito no curso estreante, que viria a substituir o curso de Arte 

Dramática. Frequenta-o entre 1911 e 1913, ano em que o termina “com elevada 

classificação”
6
. No decorrer destes anos, destaque-se o primeiro desempenho de Lage, 

enquanto ator, as críticas incentivadoras, a criação da revista de teatro, as convivências e 

a afirmação de um desejo pela profissão de dramaturgo, como elementos marcantes de 

uma sensibilidade e paixão pela arte cénica
7
.  

                                                           

5
 A escola, que funcionava no edifício do Conservatório Nacional, tinha como principio o despertar do 

“talento criador dos autores, elevação, na elevação intelectual e profissional dos artistas dramáticos e no 

aperfeiçoamento da crítica e cultivo amistoso do público”, in Diário do Governo, nº 121, 25 de maio de 

1911. O curso compreendia três partes (Philosophia da Arte, Technica da Arte e Realização Scenica da 

Arte), com a duração de três anos, distribuídos por oito cadeiras: Língua e Literatura Portuguesa, Arte de 

Dizer, Filosofia Geral das Artes, Arte de Interpretar, Estética e Plástica Teatral, História das Literaturas 

Dramáticas, Arte de Representar, e Organização e Administração Teatral. Teve como seu primeiro diretor 

Júlio Dantas (1876-1962). 
6
 Em telegrama enviado ao Conservatório, em outubro de 1911, Lage justifica a demora na eventual 

entrega dos documentos necessários à inscrição no curso, em virtude de se encontrar doente, reforçando-a 

com a frase “peço não me excluem”, que reflete o seu imenso desejo em frequentar a Escola de Arte de 

Representar (Arquivo Histórico do Ministério da Educação (AHME), CNT/EAR, Requerimento de 
abertura e encerramento de matrículas (1911-1912), Cx. 485, Mç. 586; Diário de Notícias, 12-07-1957, p. 

8). 
7
 Percebe-se bem, a meu ver, o forte apelo e sedução que o teatro opera em Francisco Lage, se estivermos 

atentos ao que pode representar. Com efeito, se é um lugar-comum afirmar que existe uma relação entre 

teatro e sociedade, o mesmo não se poderá afirmar das relações, à partida de enorme e múltipla 

complexidade, entre as inúmeras formas de vida coletiva e o teatro. Ao visionar-se no teatro a 

representação idealizada de um “mundo de vida”, a vir, particularmente quando se imbrica com desejos 

de perpetuação de tradicionais visões do mundo nas gerações futuras, vindos do poder centralizado que as 

tutela, então estas relações tornam-se mais dificilmente descriptáveis. A articulação da intensidade do 

quotidiano da vida coletiva e da definição individualizada da pessoa humana da qual a representação 

teatral é, muitas vezes, um instrumento, pode conduzir a fases de rutura entre os tipos de sociedade ou de 
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Numa breve referência à situação do Teatro em 1910, verificamos que este 

constituía o grande meio de entretenimento cultural. O teatro era o espaço público por 

excelência onde a vida política e amorosa se cruzavam como em nenhum outro local. 

Lisboa era o centro dessa atração, cidade que desde a juventude havia atraído o jovem 

Lage. 

Os anos de aprendizagem no conservatório revelaram-se muito profícuos para o 

seu desenvolvimento, como artista dramático e dramaturgo. Assim, a sua pré-estreia, 

como ator, decorre no âmbito da representação de uma peça no Teatro Nacional 

integrada no plano de estudos do curso de Arte de representar
8
. Da autoria de Bento 

Mântua (1878-1932), seu colega de curso, o espetáculo teatral, em que participou, foi, 

atendendo às críticas, relevador das qualidades artísticas de Lage. A destacada revista, 

de então, Teatro, tece, pela pena de Eduardo de Freitas, uma crítica feroz e depreciativa 

quer à qualidade da representação, quer às capacidades dos alunos da escola, ao 

classificá-los de “meninos e meninas e alguns barbados de fralda de fora fazendo 

                                                                                                                                                                          

civilização numa mesma duração. Na verdade, o sistema e a estrutura global da existência europeus em 

que a formação social portuguesa se inclui estão em transformação (está-se nas vésperas da 1ª Guerra 

Mundial, mas poder-se-ia estar em qualquer outro período de transição), sem a certeza dos valores e do 

modelo de vida que substituirão as formas tradicionais da cultura antiga, e numa situação em que o 
homem, não encontrando referentes nos tradicionais modos de ação e de vida ou do saber, se abandona à 

sua própria espontaneidade (cf. DUVIGNAUD, Jean, Sociologie du théâtre: Essai sur les ombres 

collectives. Paris: P.U.F., 1965 e Spectacle et Société. Paris: Denöel, 1970). De qualquer maneira, não 

pode ignorar-se no teatro a sua forma de contestar, recorrendo a velhas práticas em que a teatralidade e a 

festa são usadas como vontade de metamorfosear, como prática da recusa e, ao mesmo tempo, como ideia 

de movimento que, por via da criação dramática, induzem à rutura social. A criação de novos imaginários 

é uma antecipação sobre a existência real, uma hipótese formulada sobre o possível e, portanto, sobre o 

que podem vir a ser a vida das coletividades e a dos indivíduos (Cf. DUVIGNAUD, Jean - Sociologie de 

l'art. Paris: P.U.F., 1972, pp. 143-144). Por razões culturais e técnicas, o teatro torna-se, a propósito da 

representação das relações sociais baseadas sobre novos valores que propõe ou, mais precisamente, a 

respeito dos mecanismos do poder político que ilustra, um excelente instrumento mediático. O teatro, que 

joga, ao mesmo tempo, sobre a ficção e sobre a realidade, torna-se um dos lugares onde melhor se 

exprime a dimensão englobante do político ou do social. A qualificação de “obsceno”, “imoral”, 

“pedagógico” ou “excelente” assenta sobre a propriedade quase metafísica que teria o teatro de 

irresistivelmente confundir o real com a ficção. A interpretação que oferece desencadeia facilmente as 

paixões e dá-lhe assim a sua dupla dimensão de espelho e de instrumento das alterações políticas em 

curso, em que está presente, através da sua capacidade de ilustração, a construção de uma “teoria” 

pedagógica sensível às preocupações dos seus contemporâneos, na medida em que diminui a distância 
entre a cena representada e atualidade imediata (Cf. NETTER, Marie-Laurence, “Le théâtre pendant la 

Révolution française: Instrument et miroir du politique”. Mentalités et représentations politiques: Aspects 

de la recherche. Roubaix: Edires, 1989, pp. 83-84). Modificando as sensibilidades de sucessivas 

gerações, o teatro fecunda as suas aptidões para descobrir a variedade das emoções e das razões possíveis 

num mundo aberto à pluralidade de infinitas variedades, sobretudo numa época em que o campo 

comunicacional e o espaço público se vão desenvolvendo consideravelmente. 
8
 O regulamento da Escola da Arte de Representar, previa que os “alunos matriculados no 3.º anno da 

escola são obrigados a desempenhar, no Theatro Nacional Almeida Garrett, os papéis que lhe forem 

distribuídos pelo administrador do próprio theatro, com previa autorização dos professores da 7º cadeira” 

(cf. Decreto 22 de maio de 1911, Diário do Governo, nº121, de 25 de maio de 1911, Capítulo VII Dos 

allumnos). 
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pública uma demonstração de idiotismo dramático”
9
. No entanto, em contrapartida, o 

autor afirma, que perante tal “miséria artística-pedagógica […] seria contra a justiça não 

salvar o nome dum rapaz de valor: Francisco Lage, Tirante o estudo daquele alcoolico – 

a cabeça somente -; todo o trabalho da outra gente…- es una trampa! ”
10

. 

Ainda durante a frequência do curso em 1913, Lage estreia-se como diretor de 

uma revista de teatro, Theatrália - revista de Arte, editor e diretor Francisco Lage, 

[Lisboa]: Escola de Arte e Representar, [1913], uma publicação oficial da Escola, e 

edita dois números, um em fevereiro e outro em março. Após a conclusão do curso, no 

final desse mesmo ano, Francisco Lage inicia a carreira de ator, que se estende 

sensivelmente até 1926
11

. A sua estreia efetiva dá-se em 1916 no palco do Teatro 

Nacional Almeida Garrett. Relativamente a esta sua primeira representação, e sobre a 

peça que interpretou, subsistem algumas dúvidas, em virtude de as notícias avançadas 

nos jornais não coincidirem quanto á data em que Lage terá integrado o elenco do 

espetáculo. Face a estas dúvidas, optámos por outras fontes, que reportam à sua estreia 

na peça, “Os redentores da Ilíria”, de Ramada Curto, em 1916, ao mesmo tempo, que 

referem Lage como fazendo já parte do elenco, como “artista residente”, ou seja, como 

membro efetivo da sociedade artística (companhia residente do Teatro D. Maria 

II/Almeida Garrett)
12

. 

                                                           

9
 Bento Mântua foi um homem de cultura, destacando-se como dramaturgo e escritor dramático. Colega 

de Lage, ao longo dos três anos de frequência do curso, escreveu algumas peças que tratam da 

instabilidade social do momento e os graves flagelos que afligem a sociedade, como o alcoolismo. Veja-

se entre outras obras, O Fado: episodio em 1 ato: representado pela primeira vez na festa artistica do 

ator Henrique Alves, no teatro de S. Carlos em 15 de março de 1915. Lisboa: Aillaud & Bertrand, [1915]; 

Furtar: peça em um ato – A Batalha: suplemento semanal ilustrado, Ano 1, N.º 31 (30 de junho 1924), 

pp. [4-5]; O Crime da Avenida 33, [S.l.: s.n., 1918]. 
10

 Teatro, Lisboa: Ano I, nº 11 de março de 1913, p. 8.  
11

 A partir deste ano, Francisco Lage toma posse da herança, que seu pai lhe legou. Com efeito, a 23 de 

dezembro de 1913, Lage é oficialmente perfilhado pelo seu progenitor, José António Martins Lage, 

capitalista, o que certamente terá concorrido para ter direito à herança. Conservatória do Registo Civil de 

Braga, Livro de Perfilhação, número 7 do ano de 1913.  
12

 O Teatro passa, a partir de 1910, a denominar-se Teatro Nacional Almeida Garrett, absorvendo a 

própria Sociedade Artística nele residente (o chamado elenco de artistas residentes). A controvérsia sobre 
a estreia de Lage como ator na peça “Peraltas e Sécias”, de Marcelino Mesquita (1878-1919), médico, 

dramaturgo e cronista, surge em dois matutinos. Um artigo biográfico no Diário da Manhã, por ocasião 

da morte de Lage, relata que teria sido a peça representada, “Peraltas e Sécias”, [que] marca a sua estreia 

no palco do Teatro Nacional, tinha apenas dezoito anos. Uma presença aplaudida”. Cremos ter havido um 

lapso, pois na altura, como indica a documentação consultada, Francisco Lage frequentava em 1906, o 

Curso Geral dos liceus em Braga (Diário da Manhã, 12 julho 1957, p. 1). A outra informação obtida no 

Diário de Notícias refere, e confirma, a estreia de Lage precisamente no Teatro Nacional com a citada 

peça (Diário de Notícias, 12 julho 1957, p. 5). Consultada a obra dirigida por Luiz Francisco Rebello, 

este autor esclarece que Francisco Lage ter-se-á “estreado em 1916 no Teatro Nacional, integrado no 

elenco desse teatro, onde se manteve na época seguinte” (REBELLO, Luiz Francisco, Dicionário do 

Teatro Português, Lisboa: Prelo, p. 414). Confrontando a informação disponibilizada em 
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A peça, em 4 atos, que era uma peça essencialmente simbólica, em que os 

símbolos eram as principais personagens, foi considerada como uma representação de 

crítica à política de então.  

 

O sentir etnográfico 

 

Paralelamente à sua ação, como ator estreante, Lage desenvolve também a sua 

atividade, no âmbito da escrita, pela publicação de um artigo intitulado, “cobertas 

estampadas”, na prestigiada e mais importante revista de etnografia na época, Terra 

Portuguesa: Revista Ilustrada de Arqueologia Artística e Etnografia (1916-1927)
13

. 

Trata-se de uma narração em tom nostálgico, na qual Lage recorda “um restante e 

modesto espólio […], as cobertas de linho e algodão”, pelas quais, o autor se deixou 

arrebatar “na contemplação da sua graça quase rústica “ e as enquadrou “na lógica do 

[seu] saber”. Estudioso de todo o seu processo de fabrico, o nosso autor reproduz, ao 

longo do texto, uma completa descrição dos motivos decorativos impressos, dos 

materiais e utensílios utilizados, assim como todas as etapas que norteiam a sua 

confeção, eminentemente artesanal
14

, denotando, assim, um claro interesse e gosto pelas 

                                                                                                                                                                          

http://www.fl.ul.pt/CETbase/default.hmt verifica-se que houve, efetivamente durante o ano de 1915, duas 

representações da peça “Peraltas e Sécias”, mas em nenhuma delas, Francisco Lage integrou o elenco. 

Outro importante periódico no âmbito do teatro noticia em 1916, a interpretação de Lage na peça Os 

Redentores de Ilíria, de Amílcar Ramada Curto (1886-1861), advogado, jornalista e dramaturgo autor de 

abundante obra dramática, perfilhada no realismo/naturalismo de finais do séc. XIX, que denota certa 

preocupação de cariz moralizante, ao privilegiar a crítica social e de costumes (cf. Ecco Artístico, Lisboa: 

Vol. VI, nº112, fevereiro de 1916). 
13

 Revista Terra Portuguesa é fundada por Sebastião Pessanha (editor e proprietário), de parceria com 

Vergílio Correia (diretor literário) e Alberto Sousa (diretor artístico). Constituía um “repositório de 

materiais reunidos com honesta intenção de contribuir para melhor conhecimento de Portugal e das suas 

tradições. Nesta excelente publicação […], dada a categoria dos cooperadores que em torno dela se 

agregaram, foram estudadas as características peculiares do nosso Povo, os diversos aspetos da sua vida, 

as rudes atividades, o seu sentimento artístico” (FELGUEIRAS, Guilherme, “Evocando D. Sebastião 

Pessanha, o aristocrata e o etnógrafo”, Separata do Boletim da Junta Distrital de Lisboa - Nº LXV – 
LXVI – III série, 1966, pp. 6). 
14

 Para além de citar os motivos que ornamentam as cobertas como as “flores [e] fructos”, Lage parte para 

a descrição propriamente dita, acerca do modo como eram feitas as estampas, “gravadas em buxo, 

azevinho, pereira e nogueira”. Dá realce às alfaias, “uma escala de doze buris” e a outros utensílios 

artesanais, e, de igual modo, traça o retrato completo da “officina do gravador” (LAGE, Francisco, 

“Cobertas Estampadas” in Terra Portuguesa, 2 vol. 1916, pp. 15-16). O interesse por esta arte, 

manifestado por Lage, decorre, a nosso ver, da consulta do livro de Mr. De Lormois, Arte de fazer chitas 

e de compor as mais bellas cores boas tintas para esta manufatura, de pintar os panos de seda, e em 

miniatura, de aguar os desenhos , planos cartas geographicas de tingir palhas , cabelos, flores 

artificiaes, etc. Com muitos segredos para fazer toda a qualidade de cores, que nada alterão os pannos, e 

que estão exprimentados ao ar livre, e ao sol, Lisboa: Imp. Regia Veloso, 1804. A razão de ser desta 

http://www.fl.ul.pt/CETbase/default.hmt
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artes decorativas. Certamente, assim o entendeu também o diretor da revista, ao incluir 

o artigo na respetiva secção, juntamente com artigos que versam as Rendas 

portuguesas, a fiação e tecelagem manuaes em Portugal, a gravura em Portugal, que 

posteriormente serão identificáveis, como fazendo parte da Arte Popular.  

Todavia, e trazendo de novo à colação o debutante autor Francisco Lage, 

podemos constatar que o seu envolvimento nesta temática, a sua primeira experiência 

neste campo das artes, constitui um claro indício de uma predisposição que o conduzirá 

mais tarde para o canteiro da etnografia, privilegiando a Arte Popular. Neste âmbito, 

ideias e gostos particulares, expressos ao longo do seu texto, exibem a exaltação da 

“bella simplicidade” (“cantada” por Mr. Lormois no tocante à escolha das alfaias da 

casa), o louvor e a ênfase, com que enaltece o trabalho artesanal, em oposição ao 

trabalho mecânico (na defesa da tradição versus progresso). Ao mesmo tempo, Lage, 

numa manifestação de apreço pela labuta do artesão, regista a inevitável diferença na 

“cor que comprei hontem [e] morre depois de amanhã”, e mostra o indisfarçável 

encantamento e despertar que lhe provoca a beleza de um objeto, “quasi rústico”, 

evidenciando, assim, a contaminação etnográfica, que preside já ao seu pensamento e 

orientará, indubitavelmente, a sua atividade ligada à etnografia
15

.  

Decorre, ainda, deste seu artigo, para além do explícito, a virtude das razões 

apontadas, o implícito, fruto do conhecimento, colaboração, amizade e partilha de ideias 

e interesses, com etnógrafos da Primeira República, nomeadamente Sebastião 

Pessanha
16

.  

                                                                                                                                                                          

asserção assenta em dois dados: Lage cita com profusão esta obra e autor; as técnicas de estampagem 

referidas são análogas às que o nosso biografado defende no seu artigo. 
15

 Idem, ibidem.  
16

 Sebastião Carlos da Silva Pessanha (1892-1966) foi etnógrafo e crítico de arte. Ocupou o cargo de 

Diretor do Museu Municipal de Sintra, Presidente da Direção do Instituto de Sintra e Delegado da 6.ª 

secção (Arte e Arqueologia) da Junta Nacional de Educação. Foi grande o seu contributo para a 

Etnografia Portuguesa, quer através do estudo das artes populares, quer de diversas publicações e da 

identificação de núcleos de produção. Fundou, em colaboração com Virgílio Correia e Ernesto Sousa, 
como já referido, a revista Terra Portuguesa, em 1916-1927onde publica toda uma panóplia de artigos, 

que versam o estudo das técnicas artesanais de fabrico dos tapetes de Arraiolos, a indústria têxtil, os trajos 

populares e a arte pastoril. Foi ainda responsável pela revista Terra Lusa (1951-1953), na qual publicou 

estudos relativos às Colchas de Castelo Branco e às Tapeçarias de Portalegre. Deixou intensa produção 

bibliográfica, entre escritos, ensaios, comunicações e obras de interesse artístico, dos quais se destacam, 

entre outras, Tapetes de Arraiolos (1917), Um núcleo de Tecidos I e II, 1918-19, Teares e Tecedeiras 

(1940) Os trajos Populares e os estudos e Etnografia (comunicação – 1º Congrès International 

d´Histoire du Costume- Veneza -1952). Colaborou na publicação Mensários da Casa do Povo. Foi ainda 

grande impulsionador e entusiasta da criação dos Museus Etnográficos, como meio de salvar, arquivar e 

estudar pelo país, o património da cultura popular. No campo da investigação em torno da Arte Popular 

manifestou a intenção de criar junto do Museu de Arte Popular um centro de estudos etnográficos, 
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O nome de Sebastião Pessanha e a sua produção etnográfica encontram-se na 

altura, ligadas a temáticas diversas. Se Pessanha orienta os seus estudos não só para a 

doçaria portuguesa, mas também para o ensino profissional (1914) e industrial (1915), 

é, sobretudo, a série de artigos, que consagra “à técnica e história dos tecidos da 

indústria têxtil, tanto aperfeiçoada como a caseira”, que o levarão a ser considerado uma 

“verdadeira autoridade” na matéria. É nesta atividade que Pessanha tem oportunidade de 

estabelecer uma amizade, intermediada pelo interesse mútuo na tecelagem manual em 

Portugal, com Francisco Lage (FELGUEIRAS, 1966:7-8). Neste âmbito, em preparação 

para o artigo, “A ficção e a tecelagem manuaes em Portugal, os tecelões – 

paramenteiros de Braga I”, na revista Terra Portuguesa, Sebastião Pessanha enceta um 

périplo pelas fábricas de tecelagem de seda de Braga, ocupando-se, como refere, das 

seis existentes à época
17

, ao descrever individualmente o seu historial, assim como o 

processo de fabrico dos tecidos destinados “quasi exclusivamente à confeção de alfaias 

religiosas, dando-lhes largo consumo a arte da paramentária”. É no quadro desta 

reflexão, que Pessanha salienta a partilha da sua meditação com Lage, ao afirmar 

“chamo para o asumpto a attenção do meu amigo Sr. Francisco Lage […], a quem me 

                                                                                                                                                                          

embora sem resultado prático. Paralelamente desenvolveu estudos sobre as tradições culturais e a doçaria 

popular, patentes em obras como Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-Montes (1960) e 

Arrufadas de Coimbra (elementos para o estudo da doçaria popular e religiosa em Portugal) e Doçaria 

Popular Portuguesa (Estudo Etnográfico). 

Segundo Vera Marques Alves, assinala em estudo sobre “Genealogia do estudo da arte rústica em 

Portugal”, Pessanha refere-se aos escritos de Francisco Lage na revista Terra Portuguesa como 

“testemunho material mais evidente da profunda ligação entre a etnografia dos anos 10 e a ação do 

Secretariado”. Efetivamente a estreita relação existente entre ambos, que a autora aponta, pode agora, em 

função das informações de que dispomos, ser fundamentada, em virtude de uma amizade sedimentada nos 

finais dos anos dez, entre Lage e Sebastião Pessanha (ALVES, Vera Marques “Camponeses estetas” no 

Estado Novo: Arte Popular e Nação na Política Folclorista do Secretariado da Propaganda Nacional, 

Lisboa: ISCTE, Departamento de Antropologia, 2007, p. 214). 
17

 Por economia de texto, das seis fábricas mencionadas por Sebastião Pessanha, apenas faremos alusão à 

fábrica A Bracarense, de Manuel da Silva Pereira e Vasconcelos, que à data é responsável pela tecelagem 

manual do veludo (característica que a destaca das outras). A razão desta opção prende-se com o facto de 

esta fábrica ter passado, em 1920, para a posse de Francisco Lage. Como, posteriormente, será salientado 

vai ser o nosso biografado, que lhe dará um “novo impulso, diversificando os seus produtos” (VILAÇA, 

Isabel Maria Azevedo Gonçalves, A industria dos damascos em Braga - situação atual, Braga: ASPA, 
Associação para a defesa, estudo e valorização do Património Cultural, Câmara Municipal de Braga, 

junho 1980, p. 3). Recuperando, ainda, o artigo de Pessanha, não poderemos deixar de destacar a sua 

proposta em relação á necessidade da introdução de um novo ramo, o “da reprodução de antigos tecidos, 

para aplicações artísticas”, como viabilidade das mesmas, sugerindo e disponibilizando aos fabricantes de 

Braga, quer o acesso aos seus modelos patentes nos museus, quer à sua própria coleção de tecidos, cujo 

resultado seria objeto da realização de uma “pequenina exposição em Lisboa” (PESSANHA, Sebastião, 

“A fiacção e a tecelagem manuaes em Portugal – Os tecelões paramenteiros de Braga I”, in Terra 

Portuguesa. Revista Ilustrada de Arqueologia Artística e Etnografia, 2º volume, Anno.1, nº 8, pp. 61-62, 

1916). Curiosamente esta mesma ideia será posta em prática por Lage na altura em que dirige a fábrica, A 

Bracarense. Tudo sugere pois, que este assunto tenha sido abordado por ambos, em função do interesse 

mútuo pelo fabrico manual de tecidos. 
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cumpre agradecer a sua valiosa cooperação neste estudo”
18

. É, assim, possível confirmar 

o início de uma amizade que se firmará no espaço e no tempo, sensivelmente até ao 

passamento de Lage, em 1957. 

 

Entre a Etnografia e o Teatro 

 

No ano de 1917, interessa sublinhar dois aspetos singulares, quer na vida 

artística quer na atividade intelectual, que orientaram a vivência do jovem Lage
19

. O 

primeiro prende-se com a sua decisão em aperfeiçoar os seus estudos na área da 

“técnica ou da carpintaria”, em função da profissão que o atraía, a de dramaturgo, e o 

segundo, a publicação de um artigo na Terra Portuguesa (que reforça a sua ligação à 

revista e o contacto com os seus colaboradores), de caráter histórico, intitulado “Um 

Báculo”
20

. Este trabalho, no qual é descrito o historial do báculo, desde a sua mais 

remota existência e significação, as suas características artísticas (através de descrições 

pormenorizadas sobre a sua decoração), dá ainda realce ao estudo de um báculo 

existente em Braga, sustentado nas “impressões diretas, e breves apontamentos [que 

Lage recolhera], mercê dos quais o meu querido amigo Alberto de Sousa compoz 

valiosos desenhos interpretativos”
21

. Francisco Lage é, agora, o estudioso de história e 

da arte, que escreve agora sobre uma temática diferente. Publica, assim, num espaço de 

dois anos, dois artigos de uma diversidade contrastante, que concorrem para a futura 

perceção de um homem de letras, um erudito, de saber multifacetado, testemunhado nos 

sucessivos desempenhos, que o ocuparam ao longo da vida, como será referenciado 

posteriormente. 

Todavia, neste período, é forçoso constatar em Francisco Lage (vive em Lisboa 

e convive com figuras de relevo no campo da literatura, poesia, musicologia e 

                                                           

18
 Idem, ibidem.  

19
 Com o intuito de aprofundar os seus estudos direcionados para a dramaturgia, Lage frequenta no ano de 

1917 o curso noturno de arte de dizer e arte de representar. Este curso era constituído por um só ano, com 

uma cadeira anual (com dois tempos semanais) e não sujeito a qualquer tipo de avaliação (GOMES, 

Carlos Alberto Faísca Fernandes, Discursos sobre a “especificidade” do ensino artístico. A sua 

representação histórica dos Séc. XIX e XX. Dissertação de mestrado em Ciências da Educação (Área da 

História da Educação), Lisboa, 2002, pp. 215).  
20

 LAGE, Francisco, “Um báculo”, Terra Portuguesa, 3º Vol., nº
s
 15-16, pp. 87- 90. Este artigo é incluído 

na Revista na secção Arte Prehistorica - Arte. (MACHADO, A. Pinto, “Saudades”, Diário do Norte, 18 

de julho, 1957, p. 5).  
21

 Idem,p. 30. 
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etnografia), as facetas do ator e do dramaturgo, inseparáveis do homem, porque estão 

estreitamente ligadas, sensivelmente entre 1920 e 1926
22

, à sua vida profissional. Deste 

modo, na continuidade do desejo em afirmar-se como dramaturgo, Francisco Lage, em 

colaboração com João Correia de Oliveira, escreveu a peça em três atos, “ Os Lobos”, 

que se insere na linha dominante da dramaturgia do pós-guerra: o teatro de tendência 

regionalista
23

. Este drama rural, representado a 9 de novembro de 1921, no Teatro 

Nacional Almeida Garrett, interpretado pelos atores Amélia Rey Colaço e Robles 

Monteiro, congrega todos os elementos (encenação, conteúdo e simbologia) propícios à 

exaltação do mundo rural. A peça, “vivida em terras portuguesas com gentes das nossas 

feicções, marítima e montanhesa”, encerra ainda pelo seu enredo, “a oposição entre a 

tradição rural e marítima (com vitória daquela) [que] encontrou eco no público e na 

crítica”
24

. Neste contexto, algumas questões se poderão, eventualmente, colocar 

                                                           

22
 À época, Lage habitava numa pensão, “uma curiosa toca de bons literatos e artistas, conhecida nas 

tertúlias pelo nome de “Ilha dos Kágados”, no largo de Camões, em Lisboa. Os seus hóspedes, e colegas 

de Lage, eram já figuras de relevo desse tempo: Manuel Penteado (1874-1911), militar, médico, escritor 

talentoso e poeta de grande sensibilidade, tendo escrito algumas obras de relevo, como Operações 

Cesarianas, e Livro Proibido, em parceria com Fialho de Almeida, Júlio Dantas e Henrique Vasconcelos, 

entre outros; Penteado colaborou ainda nos seguintes jornais: Diário Ilustrado, Diário da Manhã e 

Correio da Manhã; Augusto Gil (1873-1929) (advogado e poeta, e diretor geral das Belas-Artes); 

Armando Leça (1891-1977), folclorista, etnomusicólogo e compositor, foi um dos mais profícuos 
coletores da música portuguesa, colaborou na realização de diversas iniciativas do SPN, quer em 

concursos, quer em publicações, tendo sido, em 1939, encarregado pela Comissão dos Centenários de 

efetuar gravações de música do povo português; António Correia de Oliveira (1870-1960) foi jornalista e 

um grande poeta, cantor do saudosismo e viu muitos dos seus textos serem escolhidos para os livros 

únicos da língua portuguesa do ensino primário e secundário durante o Estado Novo; João Correia de 

Oliveira (1881-1960), prosador e autor dramático, escreveu, em colaboração com Francisco Lage, três 

peças; teve a seu cargo a Biblioteca da Alta Cultura, para a qual traduziu diversas obras filosóficas. Foi 

pois neste meio intelectual que Lage se movia, enriquecedor e influenciador do seu espírito, um ambiente 

que certamente lhe abriu perspetivas e horizontes de chegada, antes inconcebíveis. Não terá sido por 

acaso que foi na “Ilha dos Kágados” que Lage escreveu a sua primeira peça em parceria com João Correia 

de Oliveira, “Os lobos”, em 1920 (MACHADO, A. Pinto, “Saudades”, Diário do Norte, 18 de julho, 

1957, p. 5).  
23

 Para a dramaturgia do séc. XX, o autor, João Pedro de Andrade identifica, mais do que distingue como 

correntes estéticas (naturalismo, simbolismo ou modernismo), três tendências fundamentais no teatro 

português: a regional, a histórica e a realista ou tese social, para classificação das peças mais 

representativas dos anos 20 (cf. ANDRADE, João Pedro, “Da dramaturgia nos palcos portugueses”, in 

Estrada larga. Antologia do suplemento “ Cultura e Arte” do Comércio do Porto, org. de Costa Barreto, 

Vol. 2, 1960, p. 382) 
24

 A encenação da peça, a cargo de Inácio Peixoto, incluía, como suporte dos três atos, um terreiro com 

fachada de casa rústica e outras diferentes casas próprias da paisagem serrana. A ação passa-se na 

atualidade, em Castro Laboreiro. Quanto ao enredo, a sua história tem lugar numa pacata aldeia que é 

marcada pela vinda de um homem do mar, que se envolve num trio amoroso. O desfecho culmina com a 

morte de Ruivo (o lobo do mar) por vingança do filho, em defesa da honra da mãe (BASTOS, Glória; 

VASCONCELOS, Ana Isabel P. Teixeira de, O teatro em Lisboa no Tempo da Primeira Republica, 

coleção “ Páginas do teatro”, III volume, IPM, Museu Nacional do Teatro, 1.ª edição, abril, 2004, p.  

109). A crítica foi unânime nos elogios que teceu à representação, ainda que um periódico, apesar do 

elogio tecido, na sua globalidade, afirmar que “os auctores procuram dar-lhe toda a côr local, 

apresentando-nos typos dos nossos campos, ingenuos e bons”. Todavia, emite um reparo sobre a 

“linguagem empregue pelos personagens, ou melhor na forma de se expressarem, [em que os autores se] 
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relativamente ao interesse de Lage pela temática regionalista. Se é certo que o teatro de 

tendência regionalista interessa ao público lisboeta, “entusiasmado com episódios que 

supostamente trazem à capital a linguagem, os trajes, e o ambiente de província” 

(BASTOS, 2004, p.108), não podemos descurar, contudo, o gosto e o saber de Lage 

(sem esquecer João Correia de Oliveira) sobre as tradições rurais, que ecoam ao longo 

da peça, através da recriação dos usos, crenças e gestos da região rural em causa. Uma 

questão se coloca: Será que o seu saber no campo etnográfico, aqui reavaliado como 

pertencente a alguém que “conhecia o país palmo a palmo, e conhecia-o das suas 

peregrinações artísticas, da sua ânsia infatigável de conhecer de perto, e profundamente, 

a nossa maneira de ser os nossos usos e costumes”, não é suficiente indiciador do 

pensamento etnográfico que presidia à esta profícua atividade? Pensamos que sim. Mais 

ainda, a resposta que nos é dada pelo mesmo articulista, no mesmo texto, conduz-nos a 

outra pertinente, a nosso ver, questão, quando afirma que Francisco Lage “era 

certamente uma das pessoas que mais sabia, entre nós de folclore e etnografia, [que] 

amava devotamente as nossas províncias e ninguém, como ele, era capaz de referir os 

seus panoramas a riqueza das suas cores a multiplicidade dos seus trajos e dos seus 

encantos”
25

, Ou seja, escora-se já, nos seus tempos de juventude e ligação ao teatro, o 

seu interesse pela temática regionalista.  

A sua absoluta entrega à arte dramática manifesta-se ao longo dos anos 

seguintes, quer através da carreira como ator, quer como dramaturgo e mesmo como 

tradutor de peças teatrais
26

. No entanto, estas duas atividades, apesar do peso de que se 

revestem, face à produção e entrega que lhe merecerão, são na altura (1920) partilhadas 

com outro interesse já anteriormente manifestado, as indústrias regionais. É neste 

                                                                                                                                                                          

deixaram por vezes levar pela sua tendência literária, fazendo-os discorrer de uma forma que não estava 

de harmonia com a sua cultura” (Ecco Artístico – Revista de Theatro e Musical, Ano X, setembro e 

outubro - 1920, nº163-164. Lisboa: Assis Parreira). A meu ver, trata-se de uma opinião discordante, que 

não pode invalidar a qualidade da peça. Ao invés, ao acrescentar a componente literária, exibe o perfil 

intelectual dos autores, ingrediente, que, de certo modo, deve ter contribuído para seu sucesso. Em 
contraponto ao Ecco Artístico – Revista de Theatro e Musical, Armando Ferreira, no jornal A Capital, 

informava que a peça, não possuía “enredos complicados ou teses difíceis, mas com entrecho para não ser 

uma produção simplória de costumes regionais e de dialeto agreste ao ouvido alfacinha…” (A Capital, 8 

de setembro de 1920, p. 3). O seu sucesso saldou-se por um total de 44 representações sucessivas e 

reprises nos dois anos seguintes, pelas principais cidades do País. Em virtude ainda do seu êxito, foi 

posteriormente adaptada ao cinema, em 1923, por Cesare Rino Lupo (1888-1934), sendo considerado um 

dos clássicos do cinema mudo em Portugal. 
25

 “Um Belo Espírito”, Correio do Minho, 31 de julho de 1957, p. 1. 
26

A 18 de novembro de 1921, é representada no Teatro Nacional Almeida Garrett, a peça Leonarda, em 4 

atos, de Bjornst Bjornson, (autor sueco), traduzida por Francisco Lage e João Correia de Oliveira. Contou 

a mesma, com a interpretação de Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro nos principais papéis.  
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âmbito que assume o cargo de diretor da sociedade comercial e industrial “Industrias 

Regionais”, adquirindo então outras oficinas de ramos diferentes e a fábrica bracarense 

“Tecelagem de Sedas e Veludos”, labor a que logrará posteriormente dedicação 

exclusiva, condicionado, provavelmente, por ter contraído matrimónio
27

.  

No ano de 1922 assistimos à sua integração na recém-formada companhia, Rey 

Colaço- Robles Monteiro
28

, para a qual, não só receberá convite para a integrar como 

eventual encenador (menager), embora sem resultado efetivo, como nela atuará, e para 

ela escreverá algumas peças. Neste contexto, e a fim de melhor destrinçar as múltiplas 

facetas da personalidade de Lage, detenhamo-nos na análise da sua carta, em resposta à 

proposta de integração, na companhia, feita pelos atores Mariana Rey Colaço e Robles 

Monteiro, em 1922.  

No início das negociações, Lage atesta, desde logo, algumas virtudes que o 

acompanharão ao longo da sua vida. O nosso biografado sublinha a necessidade de 

“prestigiar a [sua] ação, para dela resultar o máximo proveito da empreza”, e, para tal, 

não hesita em recorrer a diretrizes centradas na disciplina, simplificação e 

aperfeiçoamento, ao mesmo tempo que se interroga sobre o quanto poderá contar com 

os artistas e com ele próprio, para tão espinhosa tarefa. Como resposta a esta questão, 

aponta o caminho, na base da “lealdade e sinceridade mútua”, que determinam, desde 

logo o seu caráter forte, corajoso e responsável, como atempadamente será referido, 

                                                           

27
 Francisco Lage contrai matrimónio civil a 29 de setembro de 1920, em Braga, com Grácia da 

Purificação Pedreira de Almeida. Deste enlace não houve descendência. Conservatório do Registo Civil 

de Braga, Livro de Casamentos, assento número 325, folhas 45 e 45v. 

Enquanto ocupa o cargo de diretor da sociedade comercial e industrial “Industrias regionais”, Lage 

adquire em 1920 a fábrica A Bracarense (tecelagem e veludos), trabalhando com o anterior, e exclusivo 

dono, o tecelão Manuel da Silva Pereira. Curiosamente, manifesta, entre outros, grande interesse pela 

técnica e reconstituição “dos velhos desenhos do séc. XVI”, sobretudo quando a ela se dedicou, 

estudando-a “com especialíssimo interesse” (ARAÚJO, Manoel, Industrias de Braga (notas de um 

Jornalista), Braga: Tipografia da “PAX”, 1928, p. 97). 
28

 A companhia, formada pelos atores Amélia Rey Colaço (1898-1990) e Felisberto Robles Monteiro 

(1888-1958), estreou-se no Teatro Nacional de S. Carlos em 1921, tendo-se fixado, em princípio de maio 

de 1922, no teatro Politeama, onde continuou até 1926. Deu, assim, início a uma longa vida que 

terminaria em 1974, com passagem por diversos teatros como o Teatro Nacional Almeida Garrett, 

Avenida, Cineteatro Capitólio. O seu reconhecimento e prestígio no teatro português do séc. XX ficaram 

a dever-se não só às qualidades artísticas dos seus titulares, e a uma cuidada decoração teatral (para a qual 

não hesitavam em chamar artistas famosos), como também ao reportório escolhido, em que 

predominavam, em absoluto, as peças dos novos autores portugueses (A Companhia Rey Colaço Robles 

Monteiro (1921-1974), Correspondência / seleção e notas Vítor Pavão dos Santos. Lisboa: Secretaria de 

Estado da Cultura; Instituto Português do Património Cultural - Museu Nacional do Teatro, 1989, pp. 4-

5).  
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pela tomada de diversas resoluções nem sempre favoráveis à sua pessoa
29

. No programa 

de trabalhos, que propõe, são descritos os múltiplos aspetos que reclama, desde a 

“colaboração assídua e progressiva nas respetivas montagens”, ao cuidar do “ambiente 

de propaganda” – imprensa, com direito a opinião ou voto na sua distribuição. De 

permeio, reivindica a “seleção e apuramento progressivo dos elementos da companhia 

(“para que atinja superioridade de uma orchestra afinada”), a “ordenação e tratamento 

[…] de todos os haveres cénicos da companhia”, a “colaboração efetiva na organização 

e mobiliário das tournées”, e, por fim, a necessidade de se pronunciar sobre a 

“correspondência comercial”, no tocante às “resoluções tomadas em conjunto sem 

expediente”. Perante este conjunto de ideias e reivindicações, que, segundo Lage, se 

afiguram como certas para a missão que lhe é proposta, está-se indubitavelmente na 

presença de um homem de pensamento estruturado, determinado, empreendedor, 

atributos detetáveis e marcantes na sua personalidade, levados por vezes até às últimas 

consequências. 

Em 1923, ao nível da produção teatral, Lage, em parceria novamente com João 

Correia de Oliveira, escreve a peça “A Rybeirinha”, na qual Amélia Rey Colaço surge 

como protagonista. Este drama de cariz histórico, estreado a 3 de setembro, e bem 

recebido pela crítica, denota também o seu interesse por assuntos históricos (outra 

componente da sua formação), ocorrentes nesta “peça em três atos que se vê com 

satisfação”
30

. 

Paralelamente à atividade de dramaturgo, Francisco Lage, que integra os 

quadros da companhia, em 1923, retoma a sua aparição em público, contracenando com 

Amélia Rey Colaço, na peça, integralmente da sua autoria, “As Pragas”. Ainda neste 

âmbito, escreve, em 1924, a peça “A Verdade” (ainda em colaboração com João Correia 

de Oliveira), drama psicológico, representado “nas tábuas do Teatro de Sam Carlos – 

Lisboa, em 2 de julho de 1924, na festa de homenagem à atriz Lucília Simões”, que foi 

objeto de crítica elogiosa, enquanto “peça invulgar na forma e na ação” e responsável 

pelo enriquecimento do teatro português. Esta intervenção marca o fim de uma 

                                                           

29
 Carta de Francisco Lage (de Unhais da Serra) dirigida a Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro, a 22 de 

setembro de 1922 (Arquivo Museu Nacional do Teatro, Pasta Francisco Lage, /MNT- 36590). 
30

 Gazeta dos Teatros, setembro, 1923, p. s/n. A direção e montagem da cena seriam entregues “ao nosso 

colaborador artístico Leitão de Barros, pintor e decorador que já se evidenciara como scenografo, 

montando a peça ‘Rival’”, e a Martins Barata (De Teatro, Revista de Teatro e Musica, fevereiro, Ano 

MCMXXIII, Nº 6, Lisboa: Álvaro Raio de Carvalho, [192-]-1923, p. XX).  
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colaboração amistosa, produtiva, inovadora, e de inegável valor, entre Francisco Lage e 

João Correia de Oliveira
31

. 

Neste contexto, agora em 1926, Lage interpreta mais duas peças intituladas 

“Jim, o rei dos Gatunos” e “Salomé”
32

. Acerca da sua representação, na primeira das 

peças, anota-se que, se, por um lado, a ênfase colocada era substancialmente negativa, 

em virtude da opção tomada por “Robles Monteiro [em] escolher esta peça, que, além 

de ser medíocre no seu género, não tem um papel em que o ator possa brilhar”, por 

outro, a crítica é favorável a Lage, quando exalta a sua atuação, ao afirmar que “o 

atrativo da noite era a estreia como ator, do ilustre dramaturgo Francisco Lage, que, no 

papel de Molouchet, revelou belas qualidades de ator cómico, sabendo tirar efeitos dos 

ditos e das situações e contracenando com um à vontade de artista consumado”. Do 

mesmo modo, pelo seu desempenho na segunda peça, é felicitado na revista De Teatro, 

recordando a crítica que “Francisco Lage, o interessante dramaturgo, marcou como ator 

na “Salomé”, pela inteligência com que compreendeu o seu papel de Iokannan”
33

. 

A divulgação da obra de Francisco Lage, enquanto homem do teatro, ator, 

dramaturgo, não tem merecido o espaço devido no panorama cultural e teatral 

português. Os dados existentes sobre as suas peças, e, neste caso, amplio 

cronologicamente a sua produção teatral que se estenderá efetivamente até 1953, 

associam-no à vertente da história da literatura dramática, exprimindo as tendências da 

dramaturgia do séc. XX, inseridas no drama histórico, regionalista e psicológico. Seja-

nos permitida a ousadia: Em função da produção, a obra de Lage devia, a nosso ver, ser 

merecedora de uma abordagem mais detalhada do que efetivamente o é, uma vez que as 

referências existentes não a aprofundaram e enalteceram convenientemente. 

                                                           

31
 A representação do espetáculo esteve a cargo da companhia Lucilia Simões-Erico Braga (1921-1936). 

Do elenco constavam, entre outros, os atores Lucília Simões (1879-1962) e Erico Braga (1893- 1962). 

António Ferro, na sua apreciação, elogia os autores, devido ao facto de “escreverem uma peça, que se não 
é perfeita, tem, pelo menos, qualidade que a classificam como um dos melhores originais portugueses da 

época. A verdade é uma peça escrita com honestidade e com metier” (FERRO, António, Diário de 

Notícias, 16 de julho 1924). A peça com ilustrações de C. Carneiro foi editada em 1927, pela Companhia 

portuguesa Lda, Porto, e dedicada por ambos, ao poeta António Correia de Oliveira.  
32

 A peça, “Jim, o rei dos gatunos”, de Jean Guitton, com tradução de Acácio de Paiva, cuja produção 

estava novamente a cargo da companhia Rey Colaço, Robles Monteiro, estreou no Politeama a 8 de abril 

de 1926. O espetáculo “Salomé” foi apresentado no Politeama a 19 de abril de 1926. A encenação esteve 

a cargo de Leitão de Barros e Raul Lino que “criaram o admirável ambiente da “Salomé”, de Óscar 

Wilde” De Teatro, ano IV, 8 serie, nº 43, 2-parte, nº1 – Atualidades – Resenha de teatro – p. 7.  
33

 “Resenha de Teatro”, De Teatro, Revista de Teatro e Musica, fevereiro, ano IV, 8ª serie, nº 43, 2ª parte, 

nº 1 – “Atualidades – Resenha de teatro”. Lisboa: Álvaro Raio de Carvalho, 1926, pp. 7 e 22. 

http://ww3.fl.ul.pt/MkLnk(4,1535)
http://ww3.fl.ul.pt/MkLnk(1,13589)
http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Pessoa&ObjId=13576
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Todavia, contra este “esquecimento”, o tributo prestado por ocasião da sua 

morte, ocorrida em 1957, testemunha a riqueza da sua ação enquanto “literato e 

dramaturgo de reconhecido mérito, verdadeiro temperamento de artista”. “Na sua 

juventude. [Lage] apaixonou-se pelo teatro, primeiro como ator, depois como autor, 

onde ocupou lugar de bem merecido relevo”, [e foi], “além de dramaturgo, ator de 

merecimento nos tempos da sua juventude”; [como] “homem de letras e de espírito, 

com uma sensibilidade artística apuradas, demonstrou talento e bom gosto 

particularmente como autor dramático”
34

. 

 

O regresso às origens – industrial e publicista (1927-1929)  

 

Não obstante o êxito obtido no panorama teatral de então, Francisco Lage, a 

partir de 1926, abandona a promissora carreira como dramaturgo e ator e regressa a 

Braga. As razões que terão moldado tal decisão, não foram até ao presente encontradas. 

No entanto, poderemos sugerir como eventual hipótese de trabalho, a necessidade que 

terá sentido, em se ocupar diretamente dos destinos da fábrica A Bracarense. Perante a 

dissolução em 1920 da referida sociedade, Francisco Lage resolve explorar a fábrica, 

em vez de ir “tratar dos [seus] livros”
35

, para “mais uma vez animar as artes”. Perante a 

opção tomada de reabilitar o negócio, um novo desafio se lhe colocava: introduzir, na 

atividade da tecelagem, “uma nova diretriz, sem perda das suas características 

anteriores, que eram a base essencial”. Neste âmbito, Francisco Lage, apercebendo-se 

que “por razões de ordem política, o comércio da referida tecelagem, orientada no 

sentido, apenas, do consumo da arte sacra […], não permitia uma base de exploração 

certa”, irá apostar (à semelhança do que anos atrás Sebastião Pessanha advogara 

(PESSANHA: 1917,11), com êxito, na viragem “para a decoração da arte civil, fazendo 

variar as cores impostas pelas leis litúrgicas, para uma melhor aplicação a épocas e 

estilos”. Ingressamos, assim, numa nova faceta de Lage: a de um industrial, que aposta 

                                                           

34
 Correio do Minho, 19 de dezembro de 1929, p. 2; “A morte de Francisco Lage”, Diário do Norte, 12 de 

julho de 1927, p. 9; “Necrologia” O Século, 12 de julho de 1957, p. 2;“Um Belo Espírito” Correio do 

Minho, 31 de julho de 1957, p. 1. 
35

 Francisco Lage era decididamente um apaixonado pela leitura, comprovada pela excelente biblioteca 

que erigiu, composta por mais de 2.500 livros, versando diferentes temáticas, como folclore, literatura, 

história, clássicos, memórias e culinária, entre outros, como veremos. (cf. ARAÚJO, Manoel, Industrias 

de Braga. Notas de um jornalista, Braga: Tipografia da Pax, 1928, p.14)  
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na inovação, qualidade e rentabilidade de uma industria de tecelagem, reconstituída em 

1927, “após alguns anos de aturadíssimos estudos”. Estudioso desta arte, responsável 

pela reconstituição de tecidos estilizados e pelo ressurgimento de tecidos antigos, 

empreendedor, Lage revela, retrospectivamente, em 1927, o facto de se ter sentido 

“cansado”, e com a necessidade da sua “vida […] seguir sentido diferente”, o exercício 

de uma outra atividade, ainda que, como confessa, não possua a “carolice para todo me 

consagrar a ela”
36

. 

Homem de causas, que a elas se entrega apaixonada e devotamente, Lage 

confessa então o que o arrebatou ao abraçar este projeto: “foi a do [seu] ressurgimento”; 

uma vez obtido, “estavam obtidas as minhas aspirações. Braga tinha reconstituído a sua 

mais bela e tradicional industria”; no entanto, apesar de se sentir cansado e “farto das 

suas carolices”, a fábrica laborou até 1930, data em que encerrou
37

. 

O contacto de Lage com a imprensa periódica, irá acompanhar a sua 

permanência efetiva em Braga, quer enquanto cidadão, quer como autor literário, 

durante aproximadamente um ano. Este tipo de ligação e colaboração, que surge após o 

convite do jornalista Manoel de Araújo
38

 (o introdutor no Correio do Minho da rubrica 

Bons Dias), conduzirá, a nosso ver, ao enriquecimento do jornal. A contribuição de 

Lage, enquanto obreiro da escrita, das suas crónicas e ensaios, (que exibem uma notável 

polivalência temática), reveladores do seu pensamento, da natureza do seu talento, do 

seu espírito crítico e humorista, aliados à criação de uma nova imagética no periódico, 

“revolucionaria” a primeira página do periódico. 

O seu primeiro texto surgia integrado na rubrica Bons Dias, que, segundo o seu 

impulsionador, Manoel de Araújo, representaria a “vibração espiritualizada da minha 

alma, das nossas almas”, em que “todas as manhãs sereis postos ao corrente das nossas 

                                                           

36
 Entrevista a Francisco Lage, feita por Manoel Araújo, no seu gabinete, em que curiosamente, a par do 

seu décor, testemunhando a ligação a um passado recente, o teatro, o entrevistador realça os retratos dos 
dramaturgos, Augusto Rosa, Eduardo Brazão e Ferreira da Silva (cf. Diário do Minho, 9 de maio de 1928, 

pp. 1-2. 
37

 Idem; Não possuímos elementos que nos permitam afirmar se Lage terá continuado á frente da fábrica 

até 1930. Mas tudo leva a crer que, apesar de se ter ocupado simultaneamente com outra atividade, a sua 

presença em Braga, admite como plausível essa hipótese, face ao seu interesse por esta indústria. 
38

 Manoel de Araújo, natural de Braga, colaborador do jornal Correio do Minho, foi simultaneamente 

correspondente do jornal A Voz naquela cidade. Posteriormente, ocupa a direção da redação do Correio 

do Minho, abandonando-a em 1932. Francisco Lage foi convidado como colaborador do periódico e 

estreante da rubrica. O primeiro artigo que fazia parte da futura crónica Bons Dias, que ocupava lugar 

destacado na 1ª página, acolheu, assim, no dia da sua inauguração a 27 de março de1928, “as palavras” de 

Lage. 
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impressões […], em contacto com o nosso pensamento, mais das vezes com a nossa 

sensibilidade”. Aconselhava, então, a que “não procurareis nele o enredo dramático dum 

romance camiliano ou a frívola nota dum último figurino”, mas, antes, “notas soltas, 

vivas, balbuciantes colhidas em plena existência, de surpresa, onde as foi buscar a nossa 

curiosidade […] a nossa fantasia”, que “não trazem programa […], serão livres e amplas 

como a própria natureza”
39

. 

A julgar pelo levantamento dos artigos selecionados, a frequência com que Lage 

aparecia no periódico era regular. Pertencentes à rubrica Bons Dias, escrutinaram-se 

vários textos, o que representa uma razoável periodicidade (com produção avultada no 

mês de abril de 1929), ocorrida entre 27 de março de 1928 e com derradeira aparição 

em janeiro de 1929. Praticamente todos os escritos de Lage se inscreviam na citada 

coluna, com exceção de dois (embora incluídos na 1ª página), sempre assinados com o 

seu próprio nome e apelido: Francisco Lage. 

Perscrutar os artigos escritos por Francisco Lage, no Correio do Minho, é uma 

necessidade para podermos apreender até onde alcança o seu multifacetado pensamento, 

visto sob o ângulo da necessidade de abertura a outras propostas e compreendermos as 

ações levadas a cabo, nas funções que foi ocupando posteriormente. Assim, a leitura 

completa e atenta, destes artigos, permite perceber que estamos perante interpretações e 

reações pessoais, plasmadas numa diversidade e “policromia” de assuntos. As 

polivalências temáticas, que vão desde a reflexão sobre o amor, a mulher e a saudade, às 

questões doutrinárias, bem como de temas triviais, entre outros, as estações do ano, 

revelam-nos o pensador, que escrevendo com aparente facilidade, não hesita em trazer á 

colação conteúdos que, para a época, roçam, a nosso ver, o inusitado. Aliás, muitos dos 

escritos de Lage captam a nossa atenção pela singularidade do assunto desenvolvido. 

Neste contexto, Lage não hesita mesmo em divulgar uma notícia veiculada pelo 

Argus, “coupure do jornalismo mundial”, sobre um artigo “banhos de sol”, de odor 

metafórico, sobre um desfile, a favor do pré-nudismo, “quase no costume de Adão e 

Eva, procurando atrair a população ao seu programa”, uma iniciativa do “Clube do Raio 

do Sol”, e da abolição da desigualdade entre sexos, pela “camaradagem entre homens e 

mulheres, em Londres, Hyde Park”
40

. Sobre esta convivência, o autor discorre com 
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 Correio do Minho, 25 de março de 1928, p. 1. 

40
 Correio do Minho, 13 de setembro de 1928, p. 1. Através do Argus de la Presse (que reunia todo um 

conjunto informações e conteúdos provenientes de vários jornais de véspera) era possível ter acesso único 
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alguma ironia e sarcasmo, uma forma de não comprometimento, perante uma 

informação veiculada pelo Argus. A meio caminho entre o que pode ser a defesa e a 

censura, Lage, no contexto da sociedade local e nacional em que se insere, parece 

indiciar uma aprovação que não manifesta abertamente. Não aplaude, mas subtilmente 

crítica, dá a ver, o que não deixa de ser relevante. Provavelmente a melhor via para 

trazer ao público leitor uma sociedade, a inglesa, que se manifesta abertamente à 

pluralidade das hipóteses e das ideias, como que em contraponto ao que se passa na 

anquilosada sociedade portuguesa da década de 20, do século XX, à saída da República. 

O autor, que indicia assim uma atitude reveladora de coragem intelectual e de abertura 

ao mundo, ao divulgar notícias, que lhe fornecem o pretexto, deve ser visto, a nosso ver, 

como exemplo recorrente até aos dias de hoje na mundialização da comunicação social.  

Outros artigos representam simultaneamente exercícios de autobiografia, 

baseados em experiências pessoais de quem os compôs. Referimo-nos concretamente ao 

notável texto, “Quando eu era vivo” em que Lage conta, e encanta em tom humorístico, 

uma aventura galante em Lisboa, em tempos de “tomada de caleche”
41

. Com final 

caricato, e a raiar o cómico, o escrito espelha, aparentemente, o pensamento de um 

homem irónico, espirituoso, que manifesta a preocupação em levar o leitor, a partilhar 

com ele, momentos de corrente boa disposição.  

Nos mesmos moldes se insere o episódio, fruto de uma ida a Lourdes42
, em que, 

se por um lado, desvenda a sua educação católica, por outro, não deixa de revelar o seu 

sentimento anticlerical ao condenar em tom crítico, a excessiva gula do reverendo, em 

contradição insanável pelo modo como penaliza a moda feminina, que nem a própria 

Virgem condenara. 

Lage surpreende mesmo, quando trata de temas triviais, como as estações do 

ano, neste caso do outono, num artigo intitulado “Outonal”
43

, onde o texto aprimorado, 

                                                                                                                                                                          

e partilhado ao panorama da imprensa da época. O seu prestígio e utilidade ditaram a sua continuação até 

aos dias de hoje (agora em versão on-line). 
41

 Correio do Minho, 14 de outubro de 1928, p. 1. O episódio narrado pelo seu protagonista, Lage, 

recorda um passeio de caleche por Lisboa, na companhia de uma bela dama. Curiosamente e sem que o 

galante senhor se apercebesse, a caleche que tomaram acompanhava em cortejo, um funeral. Deliciados 

com as belas vistas da cidade, o jovem casal, é surpreendido pela paragem da caleche à entrada do 

cemitério de S. João. Instintivamente, Lage dispõem-se a pagar o “frete”, quando de imediato é 

surpreendido pelo “mestre das cerimónias” responsável pelo “evento”, que escusando-se de receber o 

pagamento, acrescenta que as despesas com o transporte concorrem a expensas da família do defunto. 
42

 Santuário francês, objeto de peregrinações, situado nos Altos-Pirinéus, França. 
43

 “Outonal”, Correio do Minho, 7 de outubro de 1928, p. 1. 
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que enternece pelo estilo bucólico e poético, deixa escapar a metonímia de uma paixão 

não correspondida, numa saudade patente avivada e presente, em consequência de uma 

estação do ano, repleta de nostalgia, marcada por tons e estados da natureza. 

O problema do adultério
44

 é uma outra temática que Lage não esconde nos seus 

artigos. Por vezes em estilo jocoso, espirituoso, aborda-o de uma forma hilariante, 

encenando personagens, locais, encontros e desentendimentos, transportando o leitor 

para a plateia, ávido de assistir a uma comédia do quotidiano.  

Num outro registo, através de algumas frases sintéticas e absorventes, Lage traça 

o seu posicionamento face a temas que lhe são caros, que, muitas vezes posicionados no 

poscénio, traz ao proscénio, como o feminino, o amor, a beleza e o prazer da amizade
45

.  

Em outras considerações aborda a temática do feminino. Hedonista, Lage deixa 

transparecer a importância dos seus sentimentos, quando canta a exaltação da mulher, os 

seus atributos de beleza e a formosura
46

. 

No artigo “Grande e Horrível Crime”
47

, a escrita, conduzida pela imaginação e 

criatividade do autor, torna-se contagiante, à medida que a ação se desenrola. Bem 

estruturado e espirituoso, Lage recorre à personificação, conseguindo no final 

surpreender o leitor. 

Na crónica intitulada “Os Inglezes”
48

, o nosso biografado, servindo-se da 

primeira pessoa e da convivência momentânea com os súbditos britânicos, viaja pelo 

interior da “alma” e do caráter dos ingleses, pelas suas manifestações e representações 

materiais, defeitos e qualidades, no fundo, reflexões sobre as suas idiossincrasias, que 

denunciam o seu sentimento anglófobo e antibritânico. 

Outros textos revestem-se de caráter ensaísta, em que o autor, utilizando escrita 

cuidada, e erudita, discorre sobre temas como a “Felicidade”, a “Esperança”
49

, 

refletindo sobre os seus conceitos, entendendo-os, no entanto, como algo atingível. 

Com uma clara intenção moralizante e “pedagógica”, o nosso publicista aborda 

ainda o tema da mentira. Com um sugestivo título “O elogio da mentira”
50

, Lage utiliza 
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 “Água corrente – saldo de verão”, Correio do Minho, 23 de setembro de 1928, p. 1. 

45
 “Cinza do meu cigarro”, Correio do Minho, 21 de outubro de 1928, p1. 

46
 “Recordações Românticas”, Correio do Minho, 18 de novembro de 1928, p. 1. 

47
 “Grande e Horrível Crime”, Correio do Minho, 28 de outubro de 1929, p. 1. 

48
 “Os Inglezes”, Correio do Minho, 17 de maio de 1928, p. 1. 

49
 “Esperança”, Correio do Minho, 22 de maio e 7 de junho de 1928, p. 1. 
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a antifrase, para apontar o “ferro da lança” ao coração da mentira e à sua condenação. A 

contrario, remata o texto com um pensamento de certa forma sublime, ainda que 

recorrendo a um lugar-comum: a “verdade linda clara e sólida”. 

Entre muitas outras considerações, o nosso biografado aborda numa das 

crónicas, “A dança”
51

. Trata-se, sem dúvida de um artigo paradigmático, representativo 

do seu posicionamento face ao inevitável destino do ser humano: a morte. O tema é 

apresentado em diversos “andamentos”, culminando esta “dança” terrena com o 

passamento, que não escolhe idades nem sexo. 

Prestes a findar a sua colaboração no Correio do Minho, Francisco Lage escreve 

um artigo, que já não integra a anterior rubrica, Bons Dias. Trata-se de um texto sobre 

um tema particularmente recetivo e recorrente em Lage: a mulher
52

. Em contexto 

idêntico a anteriores intervenções, o autor não deixa de fazer uma aproximação ao 

erotismo e à sensualidade feminina, responsáveis pelo inevitável avassalamento do 

homem.  

À distância de uns meses deste seu último artigo, anota-se a última colaboração 

de Lage, no Correio do Minho53
, com um escrito, em que se distancia das temáticas e 

dos conteúdos das anteriores intervenções. Nele, o nosso autor, que parece conhecer os 

meandros do exercício jornalístico, sugere a boa prática a todos os profissionais do 

periodismo (imparcialidade, agrado e distância dos inimigos), ao mesmo tempo que 

exalta o jornalista que congrega estes atributos: Álvaro Pipa, diretor do Correio do 

Minho.  

Mas, a escrita de Lage tem outras variantes que nos encaminham para o humor, 

ou o sarcasmo, sem colocar de lado a seriedade dos fundamentos da sua escrituralidade. 

Esta faceta é visível num conjunto de artigos
54

 que escreve, sob o pseudónimo de 
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 “O elogio da mentira”, Correio do Minho, 2 de agosto de 1928, p. 1. 

51
 “A dança”, Correio do Minho, 10 de maio de 1928, p. 1. 

52
 “Veneno e Favo de Mel”, Correio do Minho, 31 de janeiro de 1929, p. 1. 

53
 “A propósito de um Jornalista”, Correio do Minho, 14 de agosto de 1928, pp. 1-2. 

54
 LAGE, Francisco, “Frescura das Praias”, Jornal de Notícias, 22 de setembro 1929, p. 1 (Já publicado 

anteriormente no Correio da Manhã).  

LAGE, Francisco, “A Colaboradora”, Jornal de Notícias, 29 de setembro 1929, p. 1;  

LAGE, Francisco, “Recordações Românticas”, Jornal de Notícias,20 de outubro 1929, p. 1 (Já publicado 

anteriormente no Correio da Manhã); 

LAGE, Francisco, “Uma vontade de ferro”, Jornal de Notícias, 6 de outubro 1929, p. 1; 

LAGE, Francisco, “Pés sem cabeça”, Jornal de Notícias, 10 de novembro 1929, p. 1 (Peça de teatro); 

LAGE, Francisco, “Todos podem dobrar a sua fortuna”, Jornal de Notícias, 24 de novembro 1929, p. 1 

(comédia); 
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Pôncio Pilatos, para o Jornal de Notícias – periódico que o convidou como colaborador 

–, nos quais deixa ver a versatilidade e a proficuidade que o entusiasma. 

A este propósito, leia-se a nota, da responsabilidade da redação do Jornal de 

Notícias, que acompanha o primeiro dos artigos, com algum odor de panegírico, muito 

comum, neste período, na imprensa local e regional. O autor da nota fornece-nos um 

perfil de Lage, que deixa ver as potencialidades que iria desenvolver na sua variada 

atividade ao serviço do SPN/SNI: “O seu autor Francisco Lage, distinto homem de 

letras, comediógrafo, ilustre humorista, elegante figura literária, de acentuado relevo na 

vida literária portuguesa… […], oculta-se, modestamente, sob o pseudónimo de Pôncio 

Pilatos”
55

. 

Nestes artigos, Lage escreve sobre temas vários em que aborda, se pode dizer-se, 

a quotidianeidade do cidadão comum, do público leitor, que se confronta dia a dia com 

questões que fazem parte do pequeno acontecimento, mas sem que isso lhes tire 

importância. 

Pode dizer-se, finalizando a análise desta temática, que os textos de Francisco 

Lage, pela diversidade temática apresentada, lançam um olhar sobre o seu pensamento e 

a sua escrita, na medida em que sendo inseparáveis, exibem-no como um pensador 

eclético, que exibe nos seus escritos um pensamento que levará à prática, quando à 

frente de organismos, como na Câmara Municipal de Braga, SPN/SNI e MAP, que, 

pode dizer-se, são funções que representam a articulação e a dialógica entre o homem, o 

pensamento e a ação. 

 

Participação e intervenção cívica em Braga (1929-1931): 

O “animar das artes” teatral e etnográfica 

 

O contacto com a imprensa periódica, como foi sublinhado, acompanhou a vida 

de Lage, quer enquanto cidadão, quer como autor de vários artigos, durante os 

                                                                                                                                                                          

LAGE, Francisco, “Coisa de pouca Importância”, Jornal de Notícias, 8 de dezembro 1929, p. 1 

(comédia); 

LAGE, Francisco, “Arte de matar…Perdizes”, Jornal de Notícias, de 22 dezembro 1929, p. 1 (Já 

publicado anteriormente no Correio da Manhã).  
55

 Jornal de Notícias, 22 de setembro 1929, p. 1. 
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derradeiros anos de 1928 e 1929. Este facto pode eventualmente ter proporcionado a 

Lage um contacto maior com a realidade de então, na medida em que o jornal constituía 

um importante veículo divulgador notícias, ideias e projetos. Neste âmbito importa ter 

presente a importância que a sua atividade periodista, e de obreiro da escrita, assumia na 

conquista da atenção do público, que, articulada com a prestigiosa carreira de 

dramaturgo e autor lhe granjeava respeito e consideração. 

No quadro do prestígio adquirido, e como ponte para a atividade 

cívica/municipal, que exerce, ligada ao município de Braga, com o cargo de vogal da 

Comissão administrativa da Câmara Municipal de Braga, Francisco Lage, com a 

experiência teatral adquirida em Lisboa, irá consagrar e direcionar, sobretudo no 

primeiro semestre de 1929, a sua atividade de dramaturgo (também nas variantes de 

tradução e adaptação de peças) e encenador, com a realização de uma “festa de 

caridade”
56

, cuja receita do espetáculo, reverteria a favor das crianças da Oficina de S. 

José.  

Numa clara atitude filantrópica, Lage elabora, juntamente com o António 

Correia de Oliveira e José Luiz Brandão, um programa para a grande solenidade de 

“Arte e Caridade”, promovida pelo jornal, onde era assíduo colaborador, o Correio do 

Minho. Composto por “um auto, uma peça histórica e dois quadros de féerie”, com 

“todos os originais de grande valor especialmente escritos para a festa”, o programa 

teria, no desempenho, ação e obra de Lage, um especial destaque, que mereceria os 

encómios do citado periódico. Em tom elogioso, eram relevadas as suas qualidades, 

quer de “grande dramaturgo”, quer de “artista pela tendência natural do seu espírito 

pelas suas próprias exigências da sua sensibilidade”
57

. Estas suas qualidades são 

patentes, quando escolhe traduzir uma peça de Óscar Wilde, “O rouxinol e a Rosa”, e a 

adapta à feerie (género que tem uma formosa mistura de fantasia e de vida real), com 

música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Claude-Achille Debussy, e recria um episódio de 

costumes históricos, numa comédia em 1 ato, ”Fogo que arde sem se ver”, para ser 

representado. Novo desafio se colocou a Francisco Lage, na medida em que desde 

fevereiro a maio, data da realização do espetáculo, ele é o grande obreiro, o chefe da 

                                                           

56
. As Oficinas de S. José, era fundamentalmente uma Escola Técnica, que acolhia preferencialmente 

crianças pobres (Correio do Minho, 25 de maio de 1929, p. 1). 
57

 Correio do Minho, 27 de março de 1929, p. 1. 
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“orquestra”, que torna possível a festa. Neste sentido, organiza, improvisa, dirige e 

encena com especial desvelo, as suas criações.  

Esta sua polivalência, capacidade organizativa e sistemática, espírito criador e 

atividade artística são testemunhadas na troca de correspondência entre António Ferro e 

Francisco Lage, a propósito do “reatamento do plano sobre a visita dos jornalistas” a 

Braga, em 1929
58

. Neste âmbito, Lage envia a Ferro, o programa traçado com amplo 

rigor, ao mesmo tempo que fixa “o espaço para a sua execução e razões que lhe fixam a 

data”. Assim, entende conduzir a “representação jornalística”, a contactar, a visitar a 

indústria local e as empresas hoteleiras, e, simultaneamente, a usufruir das belezas 

circundantes da cidade e a deleitar-se perante “uma récita de beneficência pela 

sociedade elegante de Braga, a favor da [Oficina de S. José] no teatro do Circo”
59

. Não 

obstante esta iniciativa não se ter concretizado, há que reter, para além das capacidades 

de realização demonstrada, outro ponto importante para o presente investigação: a 

facilidade demonstrada por Lage, em se mover habilmente em vários “mundos” 

(jornalismo, teatro /espetáculo e empresarial), o que supõe, da sua parte, uma enorme 

adaptação e versatilidade aos diferentes meios, aliás tónica que orientará posteriormente 

a sua trajetória profissional. 

Ainda nesta linha de abordagem, será interessante colocar a ênfase sobre a 

capacidade de Lage, enquanto militante cívico e municipalista, ao organizar uma parada 

de caráter etnográfico e um certame agroindustrial, no âmbito de dois acontecimentos 

marcantes, que teriam lugar no último semestre de 1929: as festas de S. João, em Braga, 

e o III Congresso do Minho e Feira das Amostras das províncias, a realizar em Viana do 

Castelo
60

. 

A grande parada agrícola constituía, assim, um acontecimento de grande plano, 

devido não só, ao facto de ser presidida pelo ministro da Agricultura (Pedro Castro 

                                                           

58
 “Carta de Francisco Lage a António Ferro”, 10 de abril de 1929. Arquivo da Fundação António 

Quadros, Correspondência António Ferro. 
59

 Correio do Minho, 25 de maio de 1929, p. 1 
60

 O III Congresso do Minho e a Feira das Amostras, a realizar em Viana do Castel, tinham como 

objetivo, a promoção das indústrias do Norte, nomeadamente do distrito de Braga, onde cada “um dos 

senhores industriais exporia o que fabrica e vende” (Correio do Minho, 12 de abril de 1929, pp. 1). 

A Grande Parada Agrícola do Minho, a realizar nas festas de S. João da cidade, teve lugar no dia 24 de 

junho, das 14h às 18h. Esta incluía um “cortejo de costumes da vida do nosso lavrador, até agora ainda 

não realizado no nosso paiz”. Promovido pelo Sindicato Agrícola de Braga, contou com a colaboração do 

conde de Vilas Boas, conde Aurora, Francisco Lage, Eng. Justino de Amorim e José Luiz Brandão de 

Carvalho. No entanto, em toda sua essência, “este cortejo triunfal da lavoura foi ordenadamente disposto 

pelo Sr. Francisco Lage” (Correio do Minho, 7 de junho de 1929, p. 1). 



 

 45 

Pinto Bravo), mas também por representar, segundo o seu mentor, Francisco Lage, algo 

de novo, “que despertasse melhor o interesse, não [se limitando] à vulgar sequência dos 

carros mais ou menos ordenados”
61

. 

De novo, salientamos o espírito imaginativo com que Lage abraça o projeto, e o 

concebe de modo original e didático. Assim, irá criá-lo como “Um calendário da vida 

rural, que de janeiro a dezembro fizesse uma longa teoria da etnografia minhota, do 

folclore, das tradições a que se pretende o viver desta província”
62

. Lage aborda, agora 

expressamente, a etnografia, interpreta e explora os meandros do folclore, das tradições 

do povo minhoto, expondo-os a um público diverso, atento. Tudo sugere, mais uma vez, 

mas agora de maneira mais explícita, que Lage demonstra desde cedo, o gosto pela 

cultura tradicional.  

É, também, o estratega Lage que está presente, quando delineia, os passos 

necessários ao desenrolar da ação, quando procura os colaboradores eficazes, perante a 

escassez do tempo, aos quais adverte sobre as carências mais prementes, que decorrem 

da necessidade de fantasiar, “difíceis de obter por meios naturais […], de apresentar à 

luz crua do dia” [o] “ensejo de lhes dar a impressão do que estamos a realizar”
63

. É o 

“mágico” que se entrega à obra, que faz também apelo à “parte decorativa, teatral”, ao 

seu campo de atividade anterior, como meio de colmatar a falta do naturalismo 

existente. A receita para atingir os objetivos próprios da designada temática, o desdobrar 

do tempo (fazendo dias iguais à noite, na questão do trabalho), é, então, entregue por 

Lage a Rebelo Júnior, cenógrafo e decorador
64

. 
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 Correio do Minho, 22 de junho de 1929, p. 1. 

62
 Idem, ibidem.  

63
 Lage evoca os seus colaboradores, nomeadamente Carvalho Guerra (do Sindicato Agrícola), que “tem 

sido incansável e de uma atividade e dedicação assombrosa”, e os condes de Vilas Boas e de Aurora. 

Quanto ao primeiro, Lage refere no Jornal Correio do Minho, a sua sensibilidade na lavoura, e a sua 

experiência e êxitos acumulados, na organização das paradas agrícolas de Barcelos, que constituiriam, 

certamente, uma mais-valia para o presente projeto. Quanto ao segundo, Lage alude no mesmo periódico, 
às suas características de artista, desempenho e ação no desenvolvimento agrário do Alto Minho, cujo 

conhecimento dos usos e costumes agrícolas se revelaria benéfico para o desfile. O conde de Aurora 

constitui-se em mais uma das figuras proeminente e eruditas do Minho, com que Lage se relacionava. 

Movendo-se com certa facilidade nos meios aristocratas e eruditos de Braga, não seria de estranhar que 

aquando da realização da Exposição de Arte Popular Portuguesa, realizada em Lisboa a 3 de setembro de 

1936, nela tenham figurado peças pertencentes ao dito senhor. Não será também por acaso, que uma das 

peças mais emblemáticas, existente no Museu de Arte Popular, na Sala Entre-Douro e Minho, o jugo do 

Boi-bento, tenha sido pertença do referido conde de Aurora. (Correio do Minho, 22 de junho de 1929, p. 

1).  
64

 Rebelo Júnior, natural de Braga, decorador e cenógrafo, foi um dos responsáveis pela exposição 

ocorrida em 1936, na Póvoa do Varzim, subordinada ao tema “1ª Exposição Regional de Pesca 
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Com um programa arrojado, segundo Lage, a parada agrícola, “mostruário da 

vida regional”, relembrava, numa sequência de quadras e estações do ano, os principais 

momentos da vida no campo e o viver no interior das casas aldeãs, que, encenados em 

“quadros temáticos”, e em cortejos alusivos aos trabalhos agrícolas e caseiros, 

percorriam a cidade dispostos em carros, ou a pé, tornando-se assim verdadeiros 

“frescos” de contemplação e deslumbre. De acordo com o delineado por Francisco 

Lage, assistir-se-ia a reconstituições e demonstrações dos citados aspetos, onde se 

contemplavam algumas virtualidades características do Minho, como a festa, 

representada em primeiro lugar, pelo grupo da freguesia de Lage, as cavalgadas de 

feirante, que marcavam o início do desfile. Neste âmbito, e integrando a estação da 

primavera (em maio), as romarias, o amor e os namorados eram curiosamente 

interpretados, quer por personagens, como os vendedores de limonada, quer em carros 

alegóricos, onde, num ambiente cenografado, dois pares de namorados (um à janela da 

casa, e outro entre o espaldar de uma sebe) forneciam a colorido e ambiência desejados. 

Integrada ainda neste quadro temático, uma “interessante nota etnográfica” tocava a 

assistência, com o desfile do Boi Bento, um jugo, “resíduo de uma velha superstição”
65

. 

Na apresentação de diversas quadras, de acordo ainda com o programa das 

estações do ano, Lage previa a exibição de quadros representativos de trabalhos 

exteriores, onde grupos de homens e mulheres, simulavam em carros puxados por bois, 

com os seus jugos ornados, as podas, a apanha da pruma (carro da pruma), do tojo 

(carro do tojo), do sargaço (carro do sargaço, escoltado pelo sargaceiro de graveta ao 

ombro), do trabalho da vinha (com os cortadores de esteios, podadores e atadores e 

enxofradores) e interiores domésticos (casa aldeã), onde raparigas, ao serão, “entretiam 

os primeiro fios do seu bragal do seu futuro lar”
66

 . Nada seria deixado ao acaso, e a 

preocupação em dar a conhecer a ”evolução dos lanifícios” exibe-se através do carro da 

lã, que, seguido por um grupo de fiandeiras de capucha, identificava as diferentes fases 

de tratamento da lã, onde o seu instrumento de transformação, o tear, assumia lugar de 

                                                                                                                                                                          

Marítima”. O espólio, então recolhido, por ocasião da exposição, permitiu a Santos Graça, em 1937, a 

criação do Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa do Varzim.  
65

 Como hino à alegria e à festa, o desfile das cavalgadas dos feirantes, compostas por grupos de homens, 

com “rostos marcados pelo sol, [montados] em garraios de caudas entrelaçadas, argolas nos canelos” 

(Correio do Minho, 22 de junho de 1929, p. 3), constituíam uma típica cavalgada repleta de tradição. O 

jugo do Boi Bento, utilizado no desfile, dadas as suas características, em muito se assemelha ao exibido 

na Exposição de Arte Popular Portuguesa (cf. Catálogo - Exposição de Arte Popular Portuguesa, SPN. 

1936, Secção XI, nº642). Posteriormente será exposto, como referido, em destaque na sala Entre Douro e 

Minho, no Museu de Arte Popular. 
66

 Correio do Minho, 22 de junho de 1929,p. 3. 
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relevo. Igual processo era adotado para o linho, que em carro próprio, “mostrava os 

linhos corados, as urdideiras e também o tear”67. 

Relativamente ao inverno, a fechar o “cortejo triunfal”, onde toda “a expressão 

da alegria minhota, irradiada pelo som das tocatas e ranchos cantando, imperava, surgia 

o carro da abundância e da fartura”, “símbolo e síntese de toda vida campesina”, numa 

clara exaltação da vida rural
68

. 

Em suma, a parada agrícola, “um triunfo e apoteose da vida regional e minhota”, 

foi, mais do que a descrição pormenorizada do conjunto interessante de “imagens da 

etnografia, e até da antropologia da província representada em todas as suas 

modalidades”
69

, a manifestação axiomática da apropriação do saber etnográfico, que 

Lage já na altura usufruía e demonstrava. De simples “animateur”, como se intitulava, 

que conduzira os trabalhos e o programa da Parada Agrícola, Lage revela possuir um 

profundo conhecimento dos costumes e tradições do povo minhoto. O contacto e gosto 

pela cultura popular, que já antes Lage manifestara, como já foi referido, intensifica-se, 

amplia e agasalha agora novos campos da etnografia. 

A apresentação estética, e audaciosa do desfile, patente na recriação de 

ambientes etnográficos, evocando tradições, usos e costumes, sugere, neste contexto, 

uma interrogação, uma reflexão: até que ponto esta aproximação, entre encenação e 

exibição da cultura popular, que aqui interagem, novíssima experiência para Lage, foi 

decisiva na sua futura atividade, enquanto responsável pela secção etnográfica do 

SPN/SNI? A resposta afigura-se-me capital, não apenas como indicador dos contactos 

anteriores à incursão de Lage no Secretariado com a etnografia, mas também 

provavelmente, como testemunho da caracterizada e existente “etnografia de regime”
70

. 

                                                           

67
 Numa breve alusão à tecedeira minhota, Lage descreve-a como a rapariga que anseia pelo seu lar, ao 

atribuir-lhe destaque, promovendo, assim, o carro das tecedeiras, que encerrava o desfile, respeitante ao 

começo do ano e á transição para a primavera. Refira-se, a título de exemplo, que a existência de carros 

pictóricos, enfeitados com elementos característicos, como “cachos pendentes, largas folhas de parra 
crestada […], cestos atestados de cachos de uvas, brancas, pretas rosadas” (Correio do Minho, 22 de 

junho 1929, p. 3), era uma constante, numa clara tentativa de imprimirem cor e beleza ao desfile. 
68

 O grandioso desfile era constituído por mais de 2.000 pessoas, e previa atribuição de prémios 

pecuniários, para as diferentes categorias a concurso: Carros (com 3 prémios), Ranchos (4 prémios) e 

Cantos (três prémios). O júri era presidido pelo ministro da Agricultura e pelos vogais, conde de 

Azevedo, Alberto Feio, Cláudio Bastos e Luís de Almeida Braga, etnógrafos e literatos do regionalismo 

minhoto, José Luís Brandão de Carvalho, pintor, e Raul Casimiro, diretor do Orfeão do Porto (Correio do 

Minho, 22 de junho 1929, p. 3). 
69

 Correio do Minho, 26 de junho de 1929, p. 1. 
70

 Esta problemática tem sido largamente estudada por Vera Marques Alves, quer na sua tese, já referida, 

quer num conjunto de artigos elucidativos sobre a encenação da cultura popular pelo SPN/SNI, 
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A colaboração de Lage, “requintado cultor do bom gosto e da mais aprimorada 

estética”, estende-se, ainda neste âmbito, à participação na organização do Pavilhão 

Representativo do distrito de Braga, na III Feira das Amostras, na qualidade de 

secretário da comissão
71

. 

 

A outra faceta: a ação de deputado municipal bracarense 

 

O decreto publicado em Diário do Governo, determinava a dissolução da 

Comissão Administrativa Municipal da Câmara Municipal de Braga substituindo-a por 

outra, cujo presidente nomeia e distribuí os “pelouros camaristas” pelos cidadãos 

nomeados para o efeito
72

. 

Entre os designados, surge Francisco Lage, que inicia, assim, a sua carreira 

política. A posse do novo cargo é-lhe conferida pelo então presidente da Câmara 

Municipal de Braga, Domingos José Soares, a 16 de maio de 1929, passando a ocupar o 

pelouro da Higiene, Limpeza, Águas das sete fontes e Incêndios, embora, como, 

atempadamente, veremos, a sua ação extravase estas incumbências
73

. 

A sua primeira intervenção, no dia da posse, revela-nos a sua orientação política, 

já previsível em função da sua nomeação para a Câmara. Com efeito, a sua proposta 

para endereçar um telegrama, que expresse as melhoras do ministro das Finanças, 

António de Oliveira Salazar, reflete o que parece ser o seu incondicional apoio e 

                                                                                                                                                                          

fundamentalmente a partir de 1935. Contudo cremos que a sua ligação pode ser antecipada ao final dos 

anos 20, tendo em conta a referida ação de Lage neste domínio. 
71

. Entre os vários salões, que compunham o pavilhão, destacava-se o das Sedas, “ressurreição de antigos 

padrões e criação de uma interessante técnica”, pertencente à fábrica, A Bracarense, renovada por 

Francisco Lage. (Correio do Minho, 31 de julho 1929, p. 1). 
72

 A notícia sobre o Decreto, não referindo o seu número, é avançada pelo jornal em questão. Apesar de 

aturada investigação, não foi possível detetar nem o número, nem a data do Decreto em Diário do 

Governo, nas três séries existentes, relativamente ao ano de 1929. (cf. Correio do Minho, 17 de maio de 

1929, p. 1). 
73

 Na ata da primeira reunião da nova Comissão Administrativa da Câmara Municipal, a 16 maio, o 

presidente da Câmara expõe aos novos vogais a situação económica da instituição municipal e quais os 

assuntos mais urgentes a tratarem. Entre as várias pretensões avançadas, o vice-presidente clama que se 

dê particular atenção a alguns problemas, que dirão, sobretudo, respeito ao pelouro de Lage, e se prendem 

com o melhoramento da fisionomia da cidade, nomeadamente a resolução dos problemas da higiene 

(aspetos de limpeza) e da mendicidade. Para além das competências inerentes ao pelouro que lhe fora 

destinado, Lage é, posteriormente, designado enquanto membro representativo da Comissão 

Administrativa da Câmara, e, por decisão do Governador Civil de Braga, representante na comissão de 

“Assistência à Mendicidade”. Ocupa simultaneamente a “Comissão de Iniciativa”, agora por indicação do 

presidente da Comissão de Iniciativa de Braga (cf. Correio do Minho, 17 de maio de 1929, p. 2; Correio 

do Minho, 24 de maio de 1929, p. 1). 



 

 49 

consideração ao governo e regime instalado em 28 de maio de 1926, nomeadamente ao 

personagem do futuro presidente do conselho
74

. 

Definida a sua conotação política, que, aparentemente, o colocava ao abrigo de 

possíveis contratempos, o que não irá acontecer, como veremos, Lage iniciará o ano de 

1929, determinando o ritmo com várias intervenções no pelouro que ocupa, 

direcionadas fundamentalmente para os seguintes campos: defesa do património e 

dinamismo cultural, educação nacional, preservação do ambiente, saúde pública, e obras 

públicas. Apostando no ressurgimento da cidade, na sua remodelação e embelezamento, 

Lage entendia a necessidade de tornar Braga, uma cidade moderna. 

Neste âmbito, e com papel ativo, Lage intervém em reunião da Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal com algumas deliberações, que versam dois 

campos já referidos (defesa do património cultural e saúde publica), que se prendem, 

por isso, com o pedido para “vista do projeto da grade que vai ser colocada no recanto 

da capela da Gloria”, e a necessidade de, juntamente com o subinspetor da saúde, se 

estudarem os assuntos de “salubridade desta terra”. Numa manifestação de preocupação 

em defesa do património e estética local, Lage reclama em diversas sessões que lhe seja 

apresentado o dito “projeto da grade”, para supervisão e sugestão de propostas para a 

sua adequação e enquadramento
75

. 

No decorrer do ano de 1930 são notórias as preocupações e as propostas 

avançadas por Lage, reveladoras da sua capacidade empreendedora, relativamente à 

questão de “revolucionar” os obsoletos meios de transporte, à disposição do grupo de 

salvação pública, e de dinamizar e defender o património cultural, quando manifesta, 

em proposta à Comissão efetiva, o desejo de reestruturação do Arquivo Municipal. Face 

à existência de instalações vagas no edifício dos Paços do Concelho, e perante a 

necessidade premente do Arquivo Municipal, “precioso documentário da alongada ação 

administrativa dos nossos maiores […], desde o séc. XVI”, deixar de ser a “esfíngica e 

                                                           

74
 “Deve ser de resolução imediata enviar um telegrama pelas gratas melhoras a Salazar” (Correio do 

Minho, 17 de maio 1929, p. 2), que havia sofrido uma queda e encontrava-se hospitalizado. 
75

 Em sessão de reunião da câmara de 14 de junho de 1929, Lage solicita novamente que lhe seja 

apresentado o projeto referente à colocação da grade. É ainda nesta sessão que manifesta preocupação, 

relativamente aos atos de vandalismo ocorridos na cidade, e recomenda que se envie um ofício ao 

comandante da Policia no sentido de este exercer repressão contra os “contraventores”. Assinala, ainda, a 

necessidade de se relembrar, em edital, o final do prazo para se reaverem licenças sanitárias, e, por fim, 

atendendo à necessidade da limpeza e higiene da cidade, numa ação de espírito atualizado, propõe que 

seja adquirido um “hipomóvel”, para rega das ruas. Sessão ordinária da Comissão Administrativa da 

Câmara Municipal de Braga, 15 junho de 1929 (cf. Correio do Minho, 15 de junho 1929, p. 2). 
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bafienta arrecadação de papéis velhos”, Francisco Lage propõe, “desde já”, a 

reinstalação do Arquivo nas citadas dependências. Para que o Arquivo possa 

“transformar-se em fonte perene de investigação e estudo”, solicita, ao mesmo tempo, 

que a repartição técnica, de acordo com as indicações do Arquivista Municipal, “elabore 

o orçamento que torne possível a sua demanda”
76

. 

Neste propósito, apesar de ao seu pelouro não incumbir tal tarefa e preocupação, 

mais uma vez Lage age em prol da defesa do património cultural. Saudado, 

naturalmente, “pela sua benemérita e inteligente proposta […], medida de salvação 

duma riqueza”, o nosso deputado municipal denota, assim, uma grande sensibilidade 

para problemas de foro cultural. Ou seja, ao requerer uma maior funcionalidade do 

Arquivo Municipal, assegura, conscientemente, a perenidade da memória coletiva, com 

mensagem personalizada
77

. 

Na essência, a ação de Lage, durante o presente ano de 1930, incide 

particularmente na resolução de alguns problemas, alteração e fixação de preços (sobre 

o uso da autoambulância), organização do exercício de enfermeiro, informações sobre o 

estado a degradação do quartel de bombeiros, incêndios, aquisição de terrenos, para 

utilidade pública (cemitério), inerentes ao pelouro que lhe estava confiado. Neste 

contexto, introduz algumas medidas inovadoras, que denunciam a sua preocupação, 

entre outras, com a falta de segurança no trabalho, nomeadamente quanto ao estado da 

corporação de bombeiros, e, como solução, recorre a uma companhia de seguros, que 

irá, doravante, pagar “para subvencionar as despesas com o corpo de salvação”
78

. A par 

destes assuntos, Lage intervém na tentativa de solução de problemas relacionados com o 

ensino em Braga, quando requer ao ministro da Instrução, que interceda, no sentido de 

questionar “os exames do estado, da […] Escola do Magistério Primário”. Conhecedor 
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 Correio do Minho, 5 de dezembro de 1930, p. 1. 

77
 A proposta da reestruturação do Arquivo Municipal é apresentada em sessão da Comissão 

Administrativa da Câmara, em 5 de dezembro de 1930. Para além de salientar os propósitos de estudo e 

investigação, suscetíveis à consulta dos documentos do Arquivo, Lage, em tom erudito, reflete sobre os 
mesmos, como “a luz derramada, pelo efeito comparativo e crítico, melhor juízo permitirá sobre os 

ensinamentos do caminho vencido” (Correio do Minho, 5 de dezembro de 1930, p1). Nesta conjuntura, 

Lage tocado pela severidade da análise crítica, a que todos os ensinamentos deverão estar sujeitos, 

denuncia mais uma das suas características, o rigor, marca de todo o seu futuro trabalho. 
78

 Logo no início do ano, em 30 de janeiro de 1930, na primeira página, o Correio do Minho noticiava que 

Francisco Lage deixava de exercer o cargo de vogal da Comissão Administrativa da Câmara Municipal. 

Elogiando as qualidades de Lage, o articulista lamentava, simultaneamente, a sua saída, atribuindo-lhe 

como causa da sua saída, a divergência numa “pequenina coisa”, fazendo votos para que cessem a 

discórdia”, o que de facto veio a suceder. Lage é perentório ao afirmar que nada “se pode resolver sem 

dinheiro”, e encontra uma solução para fazer face às despesas com a corporação de bombeiros (Correio 

do Minho, 30 de janeiro e 4 de junho 1930, respetivamente p. 1 e p. 2). 
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dos problemas que afetam o ensino na sua cidade, não hesita, mais uma vez, em propor, 

em sessão da Comissão, que a própria Câmara telegrafasse ao ministro da Instrução, 

para que decretasse “o desdobramento do curso geral do Liceu de Sá de Miranda, em 

virtude das matrículas exceder o número [previsto]”
79

.  

Em desdobrada e enérgica atividade, numa outra vertente da sua ação, a defesa 

do ambiente, embelezamento e modernização da cidade de Braga, Francisco Lage, 

“numa das últimas sessões da Comissão Municipal da Câmara”, mostra-se intransigente 

e fortemente crítico, ao chamar a “atenção do vogal a cargo de quem estão os jardins, 

para o estado em que eles se encontram, mais parecendo bosques”. Implacável, e 

justificando a sua atitude, lembra o papel social e estético destes espaços públicos de 

circulação. Em sessão viva, e tom académico, o nosso deputado municipal disserta 

sobre os propósitos da conservação dos mesmos espaços, importância e defesa do meio 

ambiente, e, numa breve resenha histórica, remonta do séc. XVIII até a 

contemporaneidade, para fazer o levantamento “do que hoje se está fazendo de mais 

progressivo no país e no estrangeiro”. Em jeito de nota final justificativa da sua ação, 

são lavrados, em ata, rasgados elogios ao “sr. Lage […], homem viajado, com cultura 

artística, sentimento estético, bem aperfeiçoado e, por isso, com autoridade para 

aconselhar o que mais convém para o embelezamento de Braga”
80

. 

No início do ano de 1931, toma posse a nova Comissão Administrativa. 

Francisco Lage mantém o pelouro que ocupava na anterior Comissão, e desempenha, 

interinamente, em substituição do titular da presidência, cor. Albino Rodrigues, a 

presidência da Comissão. O cargo do qual agora também está incumbido, só lhe teria 

sido proposto, atendendo à sua competência e “dotes de inteligência e conhecimento dos 

negócios do Município”, com que até então conduzira a sua “política”, à frente do 

pelouro dos incêndios
81

. 
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 Correio do Minho, 18 agosto 1930, p. 2. 

80
 Dando continuidade à preocupação e interesse de Lage pela defesa do património cultural e ambiental 

da cidade de Braga, é eleito subsecretário da direção da “Liga de Defeza da Região de Braga”, associação 

de interesse coletivo, a 4 de fevereiro de 1930 (Correio do Minho, 4 de fevereiro de 1930, p. 1). 
81

 Correio do Minho, 14 de janeiro de 1931, p. 1.  
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O exercício interino, durante três meses, do cargo de presidente, que conduz a 

que lhe seja conferida a categoria de vice-presidente, é desde logo envolto em polémica 

e gerador de inimizades, que se prolongarão até ao abandono do pelouro que ocupava
82

.  

Porém, ao longo desta vigência, preocupam-no, mais uma vez, a estética e a 

higiene da cidade, em favor das quais submete à apreciação da Comissão muitas 

sugestões recebidas, ao mesmo tempo que, como incondicional, demonstra, mais uma 

vez, o seu apoio ao regime político instalado, quando condena perturbações da ordem 

pública, ocorridas em Lisboa
83

.  

 

Da glória ao afastamento 

 

Será no quadro de um procedimento de animadversão, desenvolvido contra a sua 

pessoa, e de um processo descredibilização, acusação e vingança pessoal, que lhe é 

movido, que Francisco Lage se afasta do cargo, que ocupara na Comissão, durante dois 

anos, ao mesmo tempo que resolve partir definitivamente para Lisboa. 

Neste contexto, importa, mais do que descrever minuciosamente todo processo 

ocorrido, relevar as questões inerentes que o desencadearam e relatar o seu desfecho 

final. Na essência, o “caso sensacional”, que “apaixonou a opinião pública”
84

 local, uma 

polémica
85

 que envolve três protagonistas: Francisco Lage e dois opositores, 

respetivamente, Augusto Cerqueira Gomes e Hilário de Lima
86

. Se, por um lado, temos 

a suposta entrega de uma carta, de cariz anónimo, a Lage, e a revelação do seu conteúdo 

                                                           

82
 Após a sua tomada de posse como Presidente, e a propósito de inquérito requerido pelo chefe da 

secretaria da Câmara, à sua ação (acusado de falsificar editais por um dos membros da anterior comissão), 

Lage, por não o achar necessário, indefere o pedido. Esta deliberação do Presidente da Comissão leva um 

membro da anterior comissão a repudiar a decisão e declarando que “em caso algum poderia fazer parte 

de qualquer Comissão Administrativa em que entrasse o Sr. Francisco Lage” (Correio do Minho, 28 de 

janeiro 1931, p. 1). 
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 Francisco Lage expressa, em telegrama ao Ministro do Interior, a repulsa por atos de indisciplina, por 

atentados contra o poder central e a ditadura, recomendando para “os autores a maior severidade” 

(Correio do Minho, 15 de abril 1931, p. 1). 
84

 Correio do Minho, 25 de agosto de 1931, p. 1. 
85

 Esta contenda abrange também o presidente da Junta Geral do Distrito de Braga, Álvaro Cândido 

Ferreira da Silva, que toma partido por um dos lados, ao mesmo tempo que encara a atitude de Lage, quer 

como louvável “olhando-se V. Exa como político que colocou o bem da sua causa acima de todos os 

preconceitos”, quer como condenação “por envolver uma denúncia degradadora para a pessoa que a fez”. 

(Correio do Minho, 25 de agosto de 1931, p. 1) 
86

 Augusto Cerqueira Gomes era “um distinto médico” em Braga, e o Hilário Gomes, “considerado 

farmacêutico-analista” (Correio do Minho, 27 de agosto de 1931, p. 1)  
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à polícia, da qual resultou a prisão de um indivíduo opositor ao regime, por outro, mais 

do que a detenção envolvida, importava inquirir quem tinha fornecido a informação ao 

organismo policial (como garante da sua autenticidade). Lage, numa atitude de 

compromisso e de honra, ao não revelar as identidades de Cerqueira Gomes e Hilário de 

Lima, que lhe teriam feito a entrega da dita missiva, chega inclusive a ser preso
87

, sob 

vivo protesto, “contra esta inqualificável violência”
88

, por parte do presidente da 

Comissão Municipal, Albino José Rodrigues. O resultado deste episódio tem 

consequências: o nosso biografado, no âmbito do combate político que parece travar-se, 

é, inevitavelmente, acusado de provocar cisões entre os indivíduos das comissões da 

União Nacional de Braga (entre apoiantes e opositores) e arguido de ter assumido carta, 

uma receção fruto da sua imaginação. Lage reage, não deixa passar em claro esta 

inqualificável infâmia. Forçado pelas circunstâncias, Lage torna públicos os nomes de 

quem lhe tinha entrega a carta
89

. 

O âmago da questão reside, agora, na procura da defesa da “honra ferida”, quer 

por parte de Francisco Lage, quer pelo lado de Augusto Cerqueira Gomes e de Hilário, 

que negam terem sido os portadores da missiva. È a palavra de Lage contra a dos 

oponentes. A partir de então, e instrumentalizando os jornais regionais, para fazerem 

passar a sua mensagem, procedem a uma troca de cartas, em que todos, com grande 

eloquência e recorte literário, procuram a sua defesa.  

Com efeito, a troca epistolar revelou-se muito profícua, quanto à avaliação do 

pensamento e estratagema seguido pelos contendores. Lage é perentório no discurso, 

que radicaliza, nas afirmações que produz, na procura de esclarecer situações. Nas 

cartas, perante dúvidas e questões dos intervenientes opositores, explica-se, emenda e 

desfaz equívocos, procurando sempre fundamentar a sua posição. Demolidor para com 

os visados, corrosivo para quem duvida da sua honra, Lage, delineia, estrategicamente, 

a sua defesa, analisando e reproduzindo com a paixão de investigador, um a um, todos 

                                                           

87
 Perante a recusa em esclarecer como havia obtido certo documento, Lage é detido por ordem do 

Inquiridor, a 25 de julho, tendo permanecido na prisão por mais dois dias. Face à recusa de Lage, em 

fazer uma declaração em que revelava todo o processo, é posto em liberdade na tarde do terceiro dia, 

dado que se provara ter sido exercido coação sobre o detido. (Correio do Minho, 29 de julho de 1931, p. 

2). 
88

 Idem, ibidem. 
89

 Lage refere que apenas teve ensejo em divulgar os nomes, de quem lhe havia entregado a carta, após os 

ditos senhores (Hilário Gomes e Augusto Cerqueira) “terem proferido, publicamente, contra mim [Lage] 

palavras injuriosas, indo o primeiro até ao ponto de me haver hoje agredido…e não duvidem ainda jurar 

por sua honra que não tiveram [qualquer interferência] no assunto da carta…” (Correio do Minho, 26 de 

agosto de 1931, p. 1)  
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os locais e horas dos vários encontros e conversas, provas irrefutáveis da sua inocência 

e coerência.  

Nesta conjuntura, para além de se ver obrigado ao incumprimento do 

compromisso assumido (não divulgar os nomes), que solicita Lage aos opositores? Pede 

simplesmente resposta às questões que, cirurgicamente, lhes coloca. Como reagem os 

adversários? Revoltam-se com a natureza da proposta, passam ao ataque. Evocam Lage, 

o homem de teatro, “o artista consagrado nestas artes”, ao mesmo tempo que convertem 

a ação e demanda do antagonista em encenação própria de uma comédia de teatro, 

escrita pelo próprio. Num ato desesperado, na tentativa de descredibilização e 

demonização de Lage, os dois opositores, relembram ao adversário o texto, do qual é 

autor, “elogio da mentira”
90

, servem-se dele, como suporte fundamentado, para visar, no 

formato diatríbico, quem escreve sobre “a beleza de fabricar mentiras”, quem agora age 

em conformidade com o que elogia.  

Inflexivelmente verdadeiro, segundo podemos ajuizar, Lage mantém todas as 

afirmações avançadas, insiste na recusa dos signatários em responderem a “algumas 

perguntas concretas”, e acusa-os de pretenderem “iludir quem os ouve e vê com 

estranhas considerações”
91

. Acreditando nos seus valores, e garantindo as declarações 

proferidas, contra cenários, falácias e efabulações, propositadamente ludibriadas, como 

se fossem dirigidas a um interlocutor fictício, Lage dá por encerrado o assunto, 

alegando, entre muitas outras apreciações, que os “factos passaram-se como disse e 

estou pronto a sustentar nos tribunais”. De igual modo, e em conformidade com esta 

última carta de Lage, o jornal Correio do Minho dava por “terminado este incidente”
92

. 

Nesta urdidura, e face ao desfecho final de toda esta polémica, Lage deixa de 

intervir na política local. Cremos que, aparentemente, terá abandonado o cargo, 

afastando-se por vontade própria, uma vez que na tomada de posse da nova Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal, não consta o seu nome. 
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 Cf. LAGE, Francisco, “O elogio da mentira”, Correio do Minho, 2 de agosto de 1928, p. 19. 

91
 Em resposta à carta de Francisco Lage, Augusto Cerqueira Gomes vem de certo modo, apresentar outra 

versão dos acontecimentos, que envolve uma testemunha, o Sr. Carvalho dono do ateliê, onde a carta teria 

sido passada a cliché. Inquirido sobre o que se havia passado na sua casa, Carvalho reafirma que, 

Cerqueira Gomes ter-se-ia encontrado com Lage na fotográfica, mas Lage nunca havia pronunciado o seu 

nome enquanto acompanhava o processo do tratamento da carta. Será falso o seu depoimento, 

verdadeiro? (Correio do Minho, 30 de agosto de 1931, p. 1; Correio do Minho, 1 de setembro de 1931, 

pp. 1-4). 
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 Correio do Minho, 1 de setembro de 1931, pp. 1-3. 
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Em 1932, o Correio do Minho dá notícia, já não em lugar de destaque, como 

antigamente, do regresso de Francisco Lage a Lisboa. De jeito idêntico, o seu 

aniversário também já não é efeméride de prestígio. O nosso biografado deixa de ser 

lembrado do modo esfusiante e repleto de elogios à sua pessoa, como outrora. 

Uma pequena reflexão é exigível neste quadro, sem propósitos panegíricos. 

Parece existir em Lage a dimensão ética/estética de uma regra de conduta no impacto 

prático que, tradicionalmente, é esperado da teoria e da prática, deixando ver, ao mesmo 

tempo, a defesa de uma forte informação cultural, que incontestavelmente possui, e uma 

sólida formação ética, que se exprime e dá veracidade ao modo como argui contra os 

seus detratores, antes louvaminheiros. No epistolário de Lage transparece uma espécie 

de exercício da virtude, ou seja, a dimensão ética do quotidiano e a moral prática, que 

desaguam num conceito de vida e de quotidianidade. Em suma, a nosso ver, ética e 

política, que estão presentes nestas missivas do nosso biografado, devem ser vistas 

como a procura de uma relação justa entre a visão do mundo e o real.  

Porquê este exórdio, aparentemente injustificado, sobre um episódio com odor 

político e paroquial? Para tentar demonstrar, de modo inequívoco, a dimensão ética da 

personalidade do nosso biografado, uma ética virtuosa, que sempre defendeu nos seus 

escritos no Correio do Minho, pela qual irá pautar toda sua posterior atividade 

profissional, como veremos, no prosseguimento da nossa investigação biográfica sobre 

Francisco Lage, de algum modo já delineada. 

Sejam quais forem as razões que assistiram a Francisco Lage, este desagradável 

incidente, exposto, como vimos, nas páginas da imprensa bracarense, parece ter 

determinado uma viragem no seu trajeto de vida, que eventualmente estaria, mais cedo 

ou mais tarde, no seu horizonte. 

Provavelmente “perseguido”, e desiludido, sofrendo desprazeres, Lage irá 

procurar “exílio” na capital, nessa “Lisboa que desde a infância […] enamorou o seu 

espírito privilegiado”
93

. É neste contexto que o iremos encontrar, colaborando já, em 

1935, com o SPN, na qualidade de membro do júri dos Prémios Literários, cooperação 

que se manterá durante 23 anos. Antes desta data já Lage ocupava o cargo de arquivista 
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 “Um Belo Espírito”, Correio do Minho, 31 de julho de 1957, p. 1. 
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no referido organismo
94

. Anote-se, entretanto, que, a partir de 1848, apesar da saída de 

António Ferro, Lage continuará a prestar os seus serviços e a transmitir o seu saber no 

seio do SNI, numa área que lhe era particularmente familiar e sobre a qual possuía um 

conhecimento privilegiado: a cultura popular. Prosseguiu, assim, apesar da mudança de 

rota na política do Secretariado, a sua ação no campo da etnografia, até 1957, ano em 

que faleceu.  

Num curto enfoque biográfico publicado num periódico
95

, avultam as palavras 

referentes à curta passagem de Lage pela política, quando, de algum modo, reafirmam 

que, Francisco Lage, “Tentou, em dado momento de sua vida, a política. Mas essa não 

se podia ajustar ao artista que vivia para a modelação das ideias e para o culto da beleza. 

Por isso, se divorciou dela, passando a consagrar-se inteiramente, como no início o 

fizera, às grandes preferências da sua emotividade”
96

. 

 

Notas finais 

 

Finalmente, pode responder-se, face à documentação já pesquisada, à pergunta 

sobre quem era Francisco Lage. Antes de tudo, o nosso biografado é uma figura com 

uma atividade multidisciplinar, com elevado grau de ecletismo, pelo modo como 

integra, num todo, o conjunto dos conhecimentos e assuntos que domina, de modo a 

torná-los úteis nas suas multifacetadas atividades. Neste contexto, procurámos dar-se 

uma visão de conjunto sobre a vida e personalidade do homem, enquanto ator, 

dramaturgo, etnógrafo e cidadão atuante, como se clarificará no decorrer deste trabalho.
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 “Francisco Martins Lage – contratado […] para desempenhar as funções de arquivista do Secretariado 

da Propaganda Nacional” (cf. Diário do Governo, II.ª série, N.º 179, 3 de agosto de 1935, p. 3908). 
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 “Um Belo Espírito”, Correio do Minho, 31 de julho de 1957, p. 1. 
96

 Idem, ibidem. 
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CAPÍTULO I 

 

Revisitar a biblioteca  

 

Bibliologia/O Bibliófilo 

 

“Os livros declaram-se por meio de seus títulos, seus autores, seus lugares  

num catálogo ou numa estante, pelas ilustrações em suas capas”  

(Alberto Manguel, Uma história da leitura, 1997). 

 

A história do livro foi adquirindo e definindo-se, após muitas reflexões, a partir 

do século XIX, mas será substancialmente a partir do século XX, que alguns 

historiadores a privilegiam, ao incorporarem estudos sobre a imprensa, as técnicas de 

produzir livros, as maneiras de ler, ou as formas de organização das pequenas e grandes 

bibliotecas.  

 Mais concretamente o livro, “nas suas várias maneiras de apresentação, é o 

ponto de convergência para historiadores e literatos”
1
. 

No entanto, deve-se a um académico francês pioneiro neste tipo de estudo, 

André Mornet, que, ao usar os catálogos de bibliotecas, como fonte para o seu estudo, 

lança uma questão que não deixando de ser básica, sobre o que liam os homens do 

século XVI e XVII, aborda o mote para futuras investigações, e, nesta ordem de ideias, 

dá inicio a novas abordagens, que irão proporcionar a construção de textos aos 

historiadores e consequentes novas perspetivas para a história do livro.Contudo, com o 

crescente e apurado interesse que o livro continuava a suscitar, a obra, que até meados 

do século XIX era estudada como matéria em si, e pelo seu suporte (fosse pela 

apresentação mais ou menos faustosa), integra-se agora na história da sociedade e da 

cultura, sob a responsabilidade dos historiadores, num contexto social próprio do seu 

tempo. 
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 BESSONE, Tânia, A história do livro e da leitura: novas abordagens, Floema- ano III, Nº5, 2009. 
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A tendência para catalogar e criar listas sistemáticas é antiga. Porém, segundo 

Chartier e Roche, somente após o acesso facilitado aos livros de uma livraria, aliado ao 

aumento do número de exemplares de algumas, é que surge a bibliologia. Com efeito, 

segundo estes autores, o livro “é o símbolo de todos os poderes” (CHARTIER; 

ROCHE, 1995: 106), mas há que referir que a exegese do seu significado integral leva, 

em simultâneo, à consideração do conteúdo e da forma, do seu interior e exterior, do 

espirito e do corpo, precisamente no âmbito de dias ciências bibliografia e na já 

assinalada bibliologia.  

Tenhamos presente que, enquanto a bibliografia nos revela a informação colhida 

como objeto de estudo, onde o livro é fonte de informação, a bibliologia, ainda segundo 

Houaiss “revela o livro como a própria informação”. 

Neste contexto, tendo em conta inúmeros catálogos que foram preciosas fontes 

para historiadores, foi-se procedendo à análise de grandes ou pequenos conjuntos de 

livros, e outras fontes documentais, tais como inventários “post-mortem” e documentos 

notariais, suscetíveis de fornecerem testamentos ou listas, redigidos por tabeliães, em 

que se encontrassem livros entre os bens dos defuntos. Nessa medida, a sua utilidade 

para a história serial, que veio posteriormente, e a sua imprescindibilidade para os 

investigadores foi um facto, como deixa ver a historiografia francesa.  

Tais testemunhos possuíam a virtude de responder a algumas questões sobre o 

que liam, que obras adquiriam alguns setores da sociedade de então. Nesta perspetiva, a 

análise da biblioteca de Francisco Lage, feita através do catálogo, é primordial para o 

trabalho em curso 

Na medida em que a biblioteca (pública/privada) viria também a representar um 

tema não contornável, que apresenta uma pluralidade de opções para novas abordagens 

(como testemunho da vida cultural de uma cidade, ou retratando o perfil de um leitor), 

esta temática passa a ser um item importante no estudo dos livros na sua globalidade, 

incluindo o estudo associado à forma. Seguindo esta vertente, num artigo acerca da 

história da leitura, Robert Darnton é pródigo em afirmar que “Um catálogo de uma 

biblioteca particular pode servir como um perfil do leitor ainda que não tenhamos lido 

todos os livros que nos pertencem e tenhamos lido muitos livros que nunca adquirimos” 

(DARTON, 1992: 208). Segundo este autor, ainda no âmbito da importância aferida ao 

catálogo de uma biblioteca particular, como veículo definidor do perfil de um leitor, 

este “tem a vantagem de unir o «que» com o «quem» da leitura. E, neste sentido, é 
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fundamental apontar fontes complementares que possam colaborar na realização de 

estudos sobre o livro e os hábitos de leitura. 

 

O interesse das bibliotecas privadas: estado da arte 

 

Não constituindo uma biblioteca “simplesmente um somatório de livros” 

(BESSONE: 2009, 98), há que ter em conta um conjunto de razões que terão levado o 

seu proprietário a escolher essas obras, a dar-lhes preferência, entre tantas outras, a 

preservá-las em sua casa, a atribuir-lhes determinado valor da escolha, e não apenas a 

restringir-se às suas qualidades específicas.  

A seleção das obras pode ser orientada por razões profissionais, afetivas e por 

interesses particulares, que a determinam. 

Assim, estudar uma biblioteca constitui uma inquietação, um desafio e uma 

proeza. Inquietação, porque, apesar das fontes disponíveis e ocupando os inventários 

lugar charneira (embora muito completos), estes não nos elucidam sobre um conjunto 

de informações relevantes, tais como: terão sido os livros lidos? Com que objetivo? 

Qual a razão da sua escolha? 

Desafio na medida em que, na maior parte das vezes, não se torna impossível 

extrair o verdadeiro significado da estrita relação e ligação dos livros ao seu possuidor.  

Neste caso, auscultar uma biblioteca constitui, assim, uma proeza, “uma 

aventura” (ECCO: 1994, 19). 

Penetrar no mundo escrito de alguém que tem por companheiro o livro, em que 

se guardam as suas preciosidades, é um mistério. 

Considerada, segundo Roger Chartier, “lugar por excelência do retiro, do estudo 

e da meditação solitários, a biblioteca é, antes de mais, retiro do mundo, liberdade 

conquistada longe do público”
2
; as grandes [bibliotecas] silenciosas constituem 

basicamente, entre alguns indícios, um elemento importantíssimo, quer como 

conhecimento do ambiente cultural de um determinado período, sobre o qual se lia e 
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 CHARTIER, Roger, As práticas da escrita, História da vida privada, dir. de Philipe Ariès e Georges, 
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quais os autores que editavam, quer como recetáculo de informações acerca da 

impressão, tiragem e circulação do livro. 

Fundamentalmente, e no caso do objeto de estudo e referência primordial, o que 

nos compete explorar, para constituição do perfil intelectual de Francisco Lage, é o 

interesse da sua biblioteca privada, transmitido através de uma leitura atenta dos títulos 

de um catálogo. E porquê? Porque a pesquisa o revela, tendo em conta o papel de quem 

detém e seleciona os exemplares, segundo um critério por si definido, o que permite 

chegar ao caráter, à personalidade e educação, aos gostos e interesses pessoais. 

Não é abundante a bibliografia sobre bibliotecas particulares. Tendo em conta, 

como já referido, que foi a partir dos finais do século XX que começam a aparecer 

trabalhos acerca desta temática, limitar-nos-emos a referir alguns trabalhos portugueses 

e estrangeiros que, nesta orla, contribuíram para a consciência da sua importância, 

sobretudo pelas revelações que o “ler”, nestas instituições privadas, traz à luz do dia. A 

análise destes fundos, como veículos de interpretação da cultura de uma sociedade, 

possibilita ao investigador, que baseia a sua atenção analítica no catálogo, entrar no 

horizonte do percurso pessoal académico e profissional, no universo dos livros 

adquiridos, dos que foram lidos, bem como dos seus proprietários. Em suma, “cruzando 

o acervo documental com a perspetiva bibliográfica, é-nos delineado o perfil do 

detentor dessa livraria”
3
.  

Contudo, esta temática (com base na História do livro e da leitura) adquiriu 

certa dinâmica através do Grupo Interdisciplinar do Livro e da Leitura (GILL), criado 

pelo Centro de História da Cultura (FCSH-UNL), e foi desenvolvida em rede com as 

Universidades de Paris e Lyon, o que levou à edição de um conjunto de textos de 

diversos investigadores, reunidos na Revista de História e Teoria das Ideias, em artigo 

intitulado “O Livro e a Leitura”, coordenado por João Luís Lisboa
4
. Reportando à 

                                                           

3
 CARDOSO, M. de Barros, Ler na Livraria de Frei Francisco de São Luís Saraiva, Ponte de Lima: 

Câmara Municipal e Ponte de Lima, 1995. 
4
 Revista de História e Teoria das Ideias, Centro de História da Cultura, Vol. IX, Universidade Nova de 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1997. Entre as publicações, destaque para a Introdução de 

João Luís Lisboa, que distingue o principal objetivo do plano de estudos da Revista, explicando que se 

propõem estabelecer “relações entre Historia Literária e a História do Livro”. Adverte que “estudar a 

leitura não é apenas saber “o que se lê” e “quem lê”, e propõe também que se aborde “de novo a questão 

antiga da existência ou não de uma revolução da leitura moderna” (ali abordada e com perspetivas 

múltiplas de Braida, Brewer, Allen e Chartier), com especial incidência em estudos da Leitura do século. 

XVIII, tal como explica o autor, devido “à exuberância de fontes para a história do livro e da leitura”. 

Concretamente o GILL (grupo formado em 1993, composto por diversos investigadores com formações 

diferentes e provenientes de várias Instituições Portuguesas, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca da 
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temática das bibliotecas, por excelência inserida nesta publicação, salientem-se os 

artigos de Istuam G. Tóth, Michel, Rita Marquilhas. Abordando os dois primeiros 

autores, e as listas de livros, de pessoas ou grupos sociais, no século XVIII, por eles 

investigados, verifica-se que caracterizam culturalmente a época em que viveram, as 

suas ideias e perfis. Já o texto de Marquilhas retrata no século XVII, através da 

avaliação de fontes inquisitoriais (que revelam a vigilância imposta às bibliotecas 

privadas), a fronteira entre o livro censurado e o oficial, as experiências de leitores nas 

suas motivações e gostos diversos
5
. 

Por outro lado, o escritor brasileiro José Mindlin fornece uma visão pessoal 

sobre a análise da sua biblioteca, num estudo intitulado Uma vida entre livros - 

reencontros com o tempo, em que enfatiza a ideia da função relevante que os livros 

tiveram na sua vida, nas suas leituras e no seu convívio com escritores. Deixa assim 

registado o seu quotidiano, a sua convivência e paixão pela leitura, o que esteve na 

origem de uma biblioteca absolutamente sui generis6. 

Outros estudos, acerca do tema, versam sobre bibliotecas de personalidades, 

quer religiosas quer laicas, pertencentes sobretudo ao século XVIII. É o caso do estudo 

efetuado por Pedro Vilas Boas Tavares, com base na biblioteca de D. Gaspar de 

Bragança, Primaz de Braga
7
. O autor, através de uma análise minuciosa de dois índices 

                                                                                                                                                                          

Ajuda, Universidade Nova, Universidade de Lisboa e de Évora) decidiu promover estudos que 

possibilitassem ultrapassar o isolamento em que a investigação em torno do Livro e da Leitura se 

encontrava. As sessões temáticas de discussão, sobre os trabalhos apresentados, durariam até 1996. Como 

resultado, é editado na presente Revista de um dos trabalhos, responsáveis pela inventariação de um total 

de 350 estudos (que vão desde o livro anterior à Imprensa, até ao livro e jornal oitocentistas, além de 

outras temáticas, como bibliografia material, suportes e técnicos de edição, iconografia do Livro sobre 

editores e tipógrafos, níveis de leitura e bibliotecas).  
5
 TÓTH, Istvàn G., Les bibliothèques des gentilshommes campagnards en Hongrie au XVIII siècle. 

Separata de Cultura - Revista de História e Teoria das Ideias, Vol.IX (2ª Série). Lisboa: Centro de 

História da Cultura da U.N.L. 1997. 

MICHEL, Olivier, La biblioteca di un architetto maltese a Roma, Carlo Cimac. Strenna dei Romanisti, 

LV, 1994. 

MARQUILHAS, Rita, Que todas as pessoas, fação Rol de todos os livros que tiverem…Testemunhos de 

uma leitura privada em Portugal. Separata de Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias, Vol.IX 
(2.ª Série). Lisboa: Centro de História da Cultura da U.N.L. 1997, pp.45-74. 
6
 MINDLIN, José, Uma vida entre livros: reencontros com o tempo. São Paulo: Companhia das Letras 

Editora Schawarez, Lda, 1997. Este autor (1914-2009) foi também grande colecionador de obras raras, 

manuscritos sobre a História de Portugal. Foi nomeado consultor da Biblioteca dos Estados Unidos para a 

área hispano-americana, em 1997. Em 2006 decide doar toda sua coleção de livros à Universidade de S. 

Paulo (USP) que, após a sua morte, passa a chamar-se “ Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin”.  
7
 TAVARES, Pedro Vilas Boas, A Biblioteca e a bibliofilia de um prelado ilustrado, D. Gaspar de 

Bragança, arcebispo de Braga, in Atas do Congresso Internacional Comemorativo do 9º Centenário da 

Sé de Braga, Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, Vol. 2. Os dois manuscritos em apreço, um 

por ordem alfabética e outro incompleto, permitiram que se chegasse, à contagem do fundo bibliográfico 

do eclesiástico, composto por 2 764 volumes portugueses e estrangeiros.  
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manuscritos, sobre as obras que o prelado encomendara, permitiu que fosse 

reconstituída a biblioteca (infelizmente desaparecida) do eclesiástico, que abarcava um 

amplo leque de interesses, nas áreas da teologia e oratória sacra, jurisprudência, 

literatura, história, ciências e artes. A contribuição deste trabalho permitiu ainda reforçar 

a perceção sobre o eruditismo e ecletismo desta importante figura do Antigo Regime. 

Na mesma linha de estudo e abordagem de bibliófilos, e das suas bibliotecas, 

surge o trabalho de António Barros Cardoso, com a obra Ler na livraria de Frei 

Francisco de São Luís Saraiva8
. Neste caso, é estudada uma livraria privada, 

pertencente a uma personalidade relevante da cultura portuguesa, de finais do século 

XVIII e primeira metade do século XIX - o Cardeal Saraiva. Através da análise do 

espólio e contabilização das temáticas nele representadas, foi possível aprender o que o 

monge beneditino, que chega a Cardeal de Lisboa, leu ao longo da sua vida, e saber em 

que medida as leituras que fez influenciaram o seu percurso de vida como intelectual, 

Reitor da Universidade de Coimbra, adepto das ideias liberais e, acima de tudo, um 

homem de cultura. Na análise catalográfica da biblioteca do eclesiástico, Barros Simões 

indaga quais as leituras então proibidas pela censura da época, inteirando-se da 

apreensão daquele intelectual face às leituras realizadas. Manifestou ainda a 

preocupação em destacar os livros de cultura portuguesa, como parte integrante do 

espólio, e em perceber, através desta ação, quais as obras que mais terão marcado os 

interesses e a personalidade do Cardeal Saraiva. 

No âmbito de trabalhos académicos, destaco ainda as teses de mestrado de João 

António Mendonça Pereira e Idalina Rodrigues. Enquanto o primeiro analisa a 

biblioteca de um homem do século XVIII, D. João de Magalhães e Avelar, a segunda 

centra o seu estudo no espólio bibliográfico de uma consagrada figura do século XX, 

Orlando Ribeiro. 

Tendo como objetivo primordial “dar a conhecer melhor um homem […], figura 

ímpar da cultura portuguesa […], alguém com capacidades culturais pouco habituais no 

país”, Mendonça Pereira elabora, na primeira parte do seu trabalho, a biografia do 

fidalgo setecentista, traçando minuciosamente o seu percurso desde o nascimento 

(1754), até à morte (1833), relevando, entre outras, a sua ação no desencadear do regime 
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CARDOSO, António Barros, Ler na livraria de Frei Francisco de São Luís Saraiva. Edição 

Comemorativa do Cinquentenário da Morte do Cardeal Saraiva, Ponte de Lima, Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, 1995. 
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liberal em Portugal. Na segunda parte, o autor salienta o que “constituiu motivo de 

orgulho satisfação e prazer na vida desta personagem: a sua magnífica biblioteca”. 

Apesar de ter elaborado um estudo exaustivo sobre as espécies bibliográficas, e mau 

grado a imensidade do fundo bibliográfico (36 mil volumes), Pereira optou por estudar 

e analisar a problemática dos livros de História. Deste modo, catalogou as obras, 

procurando saber a sua proveniência, a edição, os idiomas, o formato dos livros e, 

mesmo, o preço desse núcleo bibliográfico. 

Embora fosse objetivo seu, como afirma, “articular o homem, com os seus 

livros”, o investigador confessa que tal tarefa não foi “por ora materializada”, pois 

atingir “a relação social da leitura é algo […], por enquanto, não conseguido”. A paixão 

da história na biblioteca de D. João de Magalhães e Avelar, Porto: Universidade do 

Porto, 1995 p.8. 

No seu trabalho, Idalina Rodrigues informa-nos, numa primeira parte, do 

itinerário existencial de Orlando Ribeiro, da trajetória académica e institucional e da sua 

produção científica. O restante estudo da autora está direcionado para a análise do 

inventário, criado pela investigadora, sobre a doação do Geógrafo e Historiador ao 

Instituto de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 

Além das muitas áreas contidas na doação feita por Orlando Ribeiro, o trabalho 

de Idalina Rodrigues centra-se, fundamentalmente, na disciplina de História, quer se 

trate de história da colonização, do conhecimento, da cultura, da política entre outras, do 

espólio mencionado.  

No entanto, foi também estudada, pela autora, a sua produção científica 

integrante. Assim, após a elaboração de um inventário exaustivo do legado documental 

e bibliográfico do espólio, do tratamento de toda a informação documental, e da 

apresentação do espólio ordenada cronológica e tematicamente, Idalina Rodrigues 

apurou, enquadrando as diversas temáticas, as preferências de leitura de Orlando 

Ribeiro, constatando a interdisciplinaridade de saberes com que o mencionado 

especialista se rodeou, ao longo da sua vida. Na sua base, este estudo possui a 
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particularidade de poder vir a contribuir, através de uma estatística fundamentada, “para 

o desenvolvimento, inovação e enriquecimento das obras de Orlando Ribeiro”
9
.  

O texto de Francisco António Lourenço Vaz, A biblioteca de um diplomata 

português do século XVIII, faz jus às “análises em busca do perfil do leitor, [que], tendo 

em vista fazer uma história do livro e da leitura, recorrem com frequência a bibliotecas 

privadas…”. Vaz enfoca o seu estudo no catálogo da biblioteca de Pedro José da Silva 

Botelho (diplomata português). O autor procura assim, ao traçar o perfil de livros e 

leituras, que mais interessavam ao seu possuidor, contribuir para o estudo da bibliofilia 

na época mencionada.  

Após fazer um levantamento da bibliofilia em Portugal, nos séculos XVII e 

XVII, bem como dos seus “lídimos representantes”, o autor prossegue com um estudo 

detalhado do catálogo da biblioteca (enquanto veículo de caracterização do perfil do 

bibliófilo), analisando o espectro de algumas questões pertinentes, tais como a 

contabilização das obras, as respetivas temáticas inerentes, a arrumação e ordenação dos 

livros e idiomas e os formatos dominantes.  

Uma vez elaborados os quadros correspondentes a variantes assinaladas nas 

questões acima, e feita a análise qualitativa dos mesmos, Lourenço Vaz destaca o 

interesse do diplomata por obras contemporâneas (particularmente francesas e de grande 

difusão na Europa), temas de cariz histórico e político, diplomacia europeia e notícias 

de grande impacto europeu. Foi possível ainda detetar a existência de obras proibidas 

pela censura, no âmbito do cargo que Pedro Silva Botelho ocupa. Neste contexto, o 

bibliófilo em questão, e parafraseando Lourenço Vaz, exprimia um perfil de “acordo 

com o espólio da sua biblioteca […] a par do espírito do século”
10

. 

Em separata das Atas das Congregações da Faculdade de Medicina, publicadas 

pelo Arquivo da Universidade de Coimbra, deparamo-nos com o estudo de António 

Augusto Rodrigues, intitulado “A biblioteca de António Ribeiro Sanches”. O autor que 

inicia o seu trabalho, biografando o “ilustre cristão-novo de Penamacor”, destaca o seu 

valioso contributo na renovação dos estudos em Portugal, nomeadamente da 

Universidade de Coimbra, realizada em 1772. Além de mencionar escritos sobre temas 
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 RODRIGUES, Idalina, Ler história no fundo bibliográfico doado de Orlando Ribeiro ao instituto de 

geografia da faculdade de letras da universidade do Porto, Porto: edição de autor, 2009, p. 132. 
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 VAZ, Francisco António Lourenço, A biblioteca de um diplomata português do século XVIII, 

Departamento de História da Universidade de Évora, CESNOVA, 2011, p. 8. 
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relacionados com a Medicina, Rodrigues evidencia a multidisciplinaridade de Sanches 

ao preocupar-se, em simultâneo, “com a ciência e a cultura nos seus diversos domínios”. 

Através de uma leitura da sua história na obra mencionada, o autor relembra o grande 

médico e pensador português, que constituiu na sua época um exemplo, não da 

mentalidade ou da cultura humanística e científica portuguesas, mas europeias (como 

demonstra o facto de em França, Holanda ou na Rússia se ter relacionado com os mais 

notáveis intelectuais do seu tempo), como uma personagem do pensamento europeu do 

Século. das Luzes.  

Contudo, é a análise da biblioteca de Ribeiro Sanches que merece, por parte de 

Rodrigues, a sua superior atenção. Neste contexto, numa breve descrição, o autor 

informa-nos acerca da riqueza do espólio formado, na maior parte, por obras de 

medicina, além de um número apreciável de livros, no total de 1113, de “outros ramos 

do saber” (RODRIGUES: 1986, 8).  

A sua análise recai na distribuição das obras da biblioteca de Sanches, 

fundamentalmente por temáticas, individualizando-as por séculos. Após a contagem, 

aborda a questão dos idiomas em que as obras foram impressas, assim como os locais 

de impressão e cidades impressoras.  

Ao longo do texto, e mediante os autores das obras mencionadas, é possível 

concluir, apesar de o autor não o ter feito, que o perfil de Ribeiro Sanches é o de um 

homem interessado pela Teologia, pelos temas bíblicos
11

 e pela Filosofia, em que se 

destacam autores como Séneca, Hobbes, entre outros. Homem de ciência, Sanches não 

descura os estudos gramaticais, Belas Letras e Línguas. O seu percurso, uma vivência 

como espírito iluminado, constitui assim um exemplo paradigmático e maior, que 

justifica este estudo
12

. Entre as produções que surgiram do impulso verificado nos Anos 

80, em torno da produção de textos sobre bibliotecas privadas, destacamos a trabalho de 

Benoît Lacroix, intitulado Sa bibliothèque privée. Neste texto, o autor associa à 

bibliografia uma curta biografia, relevando o perfil de um amigo de juventude, Saint-

Denys Garneau. Lacroix expõe as razões da sua dedicação a esta tarefa, após trinta anos 

sobre a morte do biografado (revivendo o seu quarto com “livres, beaucoup de livres”), 
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 A existência de uma Bíblia Protestante revela o seu interesse pela temática, ao mesmo tempo que busca 

ultrapassar o processo inquisitorial, vivido em Portugal. 
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 RODRIGUES, Manuel Augusto, A biblioteca de António Ribeiro Sanches, Atas das congregações da 

Faculdade de Medicina, Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1986, pp. 6-8. 
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justificando a atitude em função de uma curiosidade amigável e da sua utilidade, como 

fonte de conhecimento da personagem canadiana, desaparecida nos Anos Quarenta, e 

que ambiciona ser artista e escritor. 

O que é interessante nesta iniciativa é o modo como o autor irá “compor” a lista 

de livros da biblioteca, da qual à partida só restavam dez exemplares à guarda de um 

vizinho. Para tal, e mediante um conjunto de questões, equaciona desde logo: onde 

estão os livros? Quem os possui? Associando fontes complementares, notas decorrentes 

de inquéritos sobre alguns locais, testemunhos orais e trabalhos importantes, entretanto 

surgidos, acerca do modo como Saint-Denys se relacionava com certas obras poéticas. 

Tal conduziu ao aparecimento de um inventário das leituras europeias do bibliófilo, e de 

algum epistolário, permitindo reconstituir, pelo menos provisoriamente, a lista dos 

principais títulos da sua biblioteca privada.  

Esta importante contribuição de Lacroix revela, em primeiro lugar, face aos 

autores presentes na biblioteca, todo o aspeto europeu latente na leitura do jovem 

escritor. Em segundo lugar, e mediante livros sublinhados que consultou, o autor do 

texto chega à conclusão de que predomina a temática espiritual, patente na formação do 

biografado. O autor patenteia ainda, ao refletir sobre os significados culturais da 

biblioteca analisada, que, na verdade, estes marcam bem os interesses de uma época, 

recordando-nos assim a cultura vigente dos Anos 30, cultura essa que, embora fechada, 

estava recetiva a influências exteriores. 

Deste modo, estamos, perante um trabalho que, além de caracterizar o perfil de 

um jovem quebequiano, nos permite avaliar até que ponto os jovens de então souberam 

preparar o “éclatement des arts et des lettres” (LACROIX, 1986: 111), no Quebec, na 

medida em que as suas leituras se enformam na procura do desvelamento destas 

temáticas.  

Igualmente, um estudo de Cècile Röthlin aborda a biblioteca de um erudito do 

século XX, como reflexo de uma personalidade, e analisa a natureza da dupla 

problemática suscitada por tais colecões, passíveis de ser integradas numa biblioteca 

pública. Para tal, propõe uma definição concreta destes fundos e tenta desmitificar as 

dificuldades da sua inserção em organismos. 
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Neste contexto, segundo Cecil, há que proceder não só à avaliação detalhada dos 

fundos, mas também à sua valorização, evitando assim que se transformem, segundo a 

autora, em “un poids mort”
13

.  

É neste âmbito, e na necessidade de inserir a biblioteca de Bela Elek numa 

biblioteca pública (Bibliothèque Interuniversitaire de Lyon), que a autora faz o estudo, 

concluindo, pelo levantamento realizado, tratar-se de um exemplo de coleção 

multidisciplinar, muito rica sob o ponto de vista intelectual e patrimonial, de grande 

interesse para estudantes /investigadores.  

Relativamente ao seu detentor, Bela Elek, Cecil conclui que através da biblioteca 

analisada, esta terá sido constituída segundo uma lógica própria, marcada pela 

experiência pessoal e profissional do seu proprietário. Além dos seus gostos e 

interesses, um facto relevante, e detetável, prende-se com as suas opções políticas, e 

com a posição que assume, ambas patentes nas leituras que se manifestam através da 

sua biblioteca, na qual se patenteia a sua ideologia.  

No âmbito da produção de textos sobre bibliotecas, não poderemos deixar de 

incluir o ensaio de Walter Benjamim, “Desempacotando a minha biblioteca”. Nele, o 

autor reflete brilhantemente acerca da sua própria biblioteca, ao falar dos livros, da 

forma de os adquirir, do colecionador, aquele ser que oscila entre a ordem (projetada na 

arrumação perfeita, porém impossível, dos livros) e a desordem (o infindável afluxo de 

novos volumes exigindo o seu lugar). Neste pequeno texto, que constitui sem dúvida um 

imenso depoimento sobre o amor aos livros, Benjamin fala de si mesmo, da capacidade 

de autoprojeção nos livros, que caracterizará um aspeto importante da bibliofilia 

presente no colecionador, e cuja temática será retomada no próximo capítulo
14

. 

Na linha de estudo das bibliotecas privadas, há que ter em conta o trabalho 

recentemente editado de Tymothy W. Ryback, intitulado A biblioteca privada de Hitler, 

os livros que moldaram a sua vida15
. Através de um excelente trabalho de investigação 

académica e da construção de um cativante retrato biográfico, o autor analisa os livros, 
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 RÖTHLIN, Cècile, Appréhender un fonds particulier: Le fonds Bela Elek à la bibliothèque 

interuniversitaire. Lettres et sciences humaines de Lyon: Mémoire d´étude, École Nationale Supérieur des 
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 BENJAMIN, Walter, Desempacotando a minha biblioteca [Ich packe meine Bibliothek aus], in 
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presença constante na vida de Hitler, que influenciaram o seu pensamento e ação. 

Ryback, focado na marginália (notas, sublinhados, marcas) existente nas obras do 

ditador, examina ao pormenor os volumes que sobreviveram da coleção particular de 

Hitler, e reconstrói os passos através dos quais o ditador criou o seu mapa mental do 

mundo
16

.  

Além da interessante biografia do Führer, que constrói em paralelo, o jornalista 

americano tece ainda inovadoras conclusões, ao procurar demonstrar no seu livro que 

Hitler não tinha a capacidade intelectual de forjar ideias originais. As considerações que 

tece e que moldam a sua praxis advêm de leituras que fez. O autor realça, ainda, a 

capacidade de Hitler em subverter muitos dos ensinamentos preconizados pela 

civilização ocidental (e.g. a noção de que a leitura, a educação e a literatura contribuem 

para tornar o mundo melhor), para justificar muitas das suas horríveis e abomináveis 

ações. 

 

O Bibliófilo – o Colecionador – o Intelectual 

 

Tendo presente estas noções, poderá Francisco Lage ser o nosso bibliófilo por 

definição, ao mesmo tempo, colecionador e intelectual? 

 

O Bibliófilo 

 

Se apelarmos para o sentido etimológico da palavra, o seu nome provém do 

grego: “biblion”, ou seja, “livro” (daí, biblioteca – lugar onde os livros são guardados, 

bibliografia – relação de livros) e de “philos”, que significa “amigo” (como também na 

palavra “filosofia” – amigo do saber). Portanto, bibliófilo é o “amante dos livros” ou, 

por outras palavras, aquele que cultiva os livros, que os coleciona. Assim, essa 
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personagem admira-os primeiro pelo seu conteúdo e sabe rodeá-los do respeito que 

merecem
17

. 

Em geral, o bibliófilo possui em sua casa uma grande biblioteca, fruto da sua 

paixão pelos livros. Mas esse dado não é o que importa na vida de uma pessoa. Assim, o 

fundamental é o estudo dos livros. Podemos dizer que o bibliófilo desenvolve a arte de 

colecionar livros, tendo em vista circunstâncias especiais, por vezes ligadas à sua 

publicação. 

Normalmente, o bibliófilo conhece a história literária e, dentro dos valores, tem 

as suas preferências, procura as edições que lhe assegurem a pureza dos textos, e 

acompanha ainda as reedições: essa última parte, porém, irá depender do seu potencial 

económico. 

Perante este enquadramento, pensamos, sem muito ousar, poder incluir Lage na 

matriz do bibliófilo, quando nos confrontamos com a variedade temática da sua 

biblioteca e o que parece ser um supremo interesse por algumas áreas do saber. 

 

O Colecionador  

 

“Bem-aventurado o colecionador! Bem-aventurado o homem privado!” 

Walter Benjamim  

 

 

Os homens estabelecem por vezes uma relação com os objetos que pode ocorrer 

de várias formas, conforme a motivação dos próprios indivíduos. A sua classificação 

poderá atingir vários níveis, quer prevaleça o valor utilitário dos bens, quer pela 

transformação que possam imprimir em outros objetos, quer ainda por vínculos 

estabelecidos pela linguagem ou por imagens ou, por fim, por acumulação (MURGUIA, 

                                                           

17
 Concretamente, o termo Bibliófilo (bibliophile) aparece, segundo Jacques Guignard, no século XIX, 

sendo significativa a discriminação dos termos, numa altura em que o amor pelos livros belos e o gosto 

pelo colecionismo se encontrava tão evidente. Hoje este substantivo caracteriza quem lê ou não os livros, 

identificando o amador que adquire as obras pela beleza ou singularidade do texto, pelas particularidades 

que o livro possa conter – ilustrações, notas e outras (cf. GUINARD, Jacques, Bibliophilie, Encyclopaedia 

Universalis). 



 

 70 

2009, p. 89), e é certo que da sua acumulação nascem as chamadas coleções, as quais 

estão relacionadas diretamente com quem as organiza, os chamados colecionadores. 

Assim, e segundo Houaiss, “colecionamento”, ou “colecionação” é o ato de colecionar 

objetos atribuindo-lhes ordem e consequente valor. Porém, optamos para utilizar o 

substantivo “colecionismo” e “colecionador” expressos ao longo do presente capítulo, 

dado que corresponde ao uso vulgarmente adotado.  

Neste contexto, evoquemos Benjamim Walter e a sua intenção da “ideia sobre o 

relacionamento de um colecionador com as peças da sua coleção, uma perspetiva da 

atividade de colecionar, mais do que uma coleção” (BENJAMIM, 1931, 209).  

Walter Benjamin desvenda assim a natureza do colecionador, movido pelo 

prazer de ter, pela excitação da compra, mas também pela necessidade de certezas num 

mundo volúvel. Se a literatura é o território movediço, a coleção de livros devolve-nos à 

exatidão das coisas. Não sem alguma ironia, Benjamin cita Anatole France: “O único 

conhecimento exato que existe é o ano de publicação e o formato dos livros” 

(BENJAMIM, 1931: 208). Entre a desordem e a ordem possíveis, entre o caos e o 

cosmos, o colecionador vai transformando, segundo Benjamin, a sua coleção numa 

“enciclopédia mágica” (BENJAMIM, 1931: 208), em que se manifesta um encontro 

inevitável: “o destino mais importante de cada exemplar é o encontro com ele, o 

colecionador, com a própria coleção” (BENJAMIM, 1931: 209). Esta experiência 

mágica faz com que este homem seja fiel à psicologia da criança, para quem colecionar 

o velho é a possibilidade de “renovar o Mundo velho, pois permite uma reorganização 

das peças segundo outro princípio, o de adquirir peças novas” (BENJAMIM, 1931: 

209).  

Perante a dialética colecionismo/colecionador e leitor de livros e os diferentes 

tipos existentes, há que ter em conta, segundo João Luís Lisboa, todo um universo de 

questões, que se apresentam na relação estabelecida entre eles. Assim, segundo o autor, 

não será um colecionador um leitor? “Não tira ele do livro que coleciona um sentido”? 

“Não o atrai num livro algo que faz com que esse seja totalmente distinto de todos os 

outros e que mereça o lugar que ocupa?” (LISBOA, 1997: 11).  

Neste âmbito, aliado à ideia inicial de procurar desvendar o universo de um 

bibliófilo e colecionador de livros, Francisco Lage, e conhecer, através da sua 

biblioteca, um pouco mais sobre a sua formação intelectual, o que pode aproximá-lo do 

conceito de intelectual, aliado a tudo isso, dizíamos, surge o interesse que nos leva a um 
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dos objetivos deste trabalho: procurar compreender melhor a sua biblioteca, estudá-la e 

investigar os livros que possivelmente leu
18

. 

 

O Intelectual 

 

Sem querermos entrar em definições sobre o vocábulo “intelectual”, embora 

exista uma vasta historiografia publicada sobre esta temática
19

, afigura-se-nos como 

relevante esclarecer o seu conceito, ainda que de forma sumária, em anotação 

apropriada e integrada no cerne da questão: a classificação de Lage como um 

intelectual. 

Desta forma, recorremos a uma definição do conceito de “intelectual” veiculada 

por Reis Torgal, que, por a entendermos como adequada ao nosso bibliófilo, a refere 

como figura com “certo nível de produção e intervenção cultural, e uma 

problematização de ideias servidos por uma leitura, mais ou menos complexa ou 

simples de obras e de autores, de estéticas, de sociedades, de políticas ou de regiões”
20

, 

interessada, de resto, na cultura e no seu suposto papel “interventivo”. Deste modo, 

tendo em conta tal posição, em que o intelectual pode cumprir essa função na sociedade, 

em prol dos valores culturais em que acredita, ou é levado a acreditar, iremos analisar o 

conceito gramsciano de “intelectual orgânico”, precedido ainda por uma 

contextualização das metamorfoses, que o conceito de intelectual atravessa, ao surgir 

em Portugal em pleno regime salazarista. 

Assim, se inicialmente terá sido o termo aplicável, até ao século XIX, ao 

interesse de certos homens cuja natureza intelectual estava ligada a atividades 

profissionais, será a partir deste século que o intelectual, agora ligado à política, 

                                                           

18
 Segundo Arnaldo Henriques de Oliveira, o leiloeiro que elabora o catálogo da sua biblioteca, e amigo 

de longa data de Francisco Lage, as 2.500 espécies integrantes da sua biblioteca teriam sido “todas lidas”. 

Contudo, na análise da biblioteca, deparámo-nos com um exemplar que nem foi sequer aberto, o que 

suscita, no depoimento referido, alguns excessos, fruto, a nosso ver, da amizade que unia os dois homens.  
19

 No âmbito da temática em foco, consulte-se bibliografia estrangeira, nomeadamente: ALLEN, P., The 

meanings of an intellectual nineteenth and twentieth century, University of Toronto Quaterly, 1986, p. 55. 

CHARLE, C. Naissance des intellectuels, 1880-1900, Minuit, Paris, 1990; KÖPECZI B.; LE GOFF J., 

Intellectuels français, intellectuels hongrois, XIIIe-XXe siècle, éditions du C.N.R.S, Paris, 1985; BAÑO, 

F. Villacorta S., Burguesía y cultura: Los intelectuales en la sociedad liberal, 1808-1931, Siglo XX, 

Madrid: 1980.  
20

 TORGAL, Luís Reis, Estados Novos Estado Novo: Ensaios de história política e cultural. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, Vol. 2, 2009, pp. 74-75. 
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constituirá referência de uma certa esquerda, formada por “idealistas de esquerda”, 

assim apelidados pelos estados autoritários/totalitários da direita. Contudo, cremos que, 

como afirma Reis Torgal na sua obra, esta rotulagem ligada a determinadas forças de 

esquerda, não pode ser apanágio exclusivo das mesmas, uma vez que adquire (entre os 

regimes ditatoriais de direita, mormente em Portugal) espaço, onde surgem intelectuais 

que, ligados a fatores culturais, intervêm ao serviço do regime e dos seus ideais.  

Com efeito, se atendermos, como veremos atempadamente, à ação de Lage no 

SPN/SNI enquanto visualizador e divulgador por inerência, ou “imposição”, dos ideais 

propagados pelo organismo do regime, no campo etnográfico (versus Etnografia de 

regime), cremos não exagerar ao recorrer aqui a um conceito central da teoria 

gramsciana, do “intelectual orgânico”. 

Citamos, assim, o pensamento de Gramsci, quando refere a existência de certos 

intelectuais saídos dos próprios regimes onde gravitam. Deste modo, Gramsci recorda 

que “Cada grupo social, nascendo no terreno original de uma função essencial no 

mundo da produção económica cria com ele, organicamente, uma ou várias camadas de 

intelectuais que lhe dão homogeneidade e a consciência da sua própria função não só no 

domínio económico mas também social e político”
21

, sem esquecer o cultural.  

Cabe ainda, neste contexto, explicitar que o que define o intelectual de Gramsci, 

aliada à circunstância que lhe dá sentido, não é o facto de possuir poderes intelectuais 

superiores, mas sim de ter na sociedade a responsabilidade de produzir conhecimento e/ 

ou de transmitir esse conhecimento a outros. É ainda sobre a sua função, que Gramsci 

entende, que esta deve ser “diretiva…, organizativa…, educativa…, intelectual” 

concorrendo mesmo que seja mínima, para a reprodução de um determinado modo de 

ver o mundo (CREHAN, 153, tradução nossa). 

Ainda, como António Gramsci sublinhou, e por se considerar igualmente 

importantes estas suas reflexões sobre a temática
22

, atente-se ao seguinte: quando os 

intelectuais dissertam e discutem, os seus discursos interessam ao mais alto nível à 

regulação social que a sociedade reconhece como necessários. É então notório que os 

intelectuais, seja pela direção, persuasão ou evasão, têm um lugar importante na 

                                                           

21
 CREHAN, Kate, Gramsci, cultura y antropologia. Barcelona: Ediciones Belaterra, S.L., 2004. Face à 

sua edição em espanhol, optou-se pela tradução (Cf. CREHAN: 2004, 152). 
22

 Cf. MANDROU, Robert, Des humanistes aux hommes de science : XVIe et XVIIe siècles, Paris: 1973, 

Éditions du Seuil, p. 9. 
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sociedade, que os faz viver, os encoraja e os vigia, os suporta ou os força ao silêncio. 

Invariavelmente nos períodos de crise onde o sistema de valores reconhecidos é posto 

em causa, tornam visível este papel assumido pelos intelectuais. 

Apesar de não querermos cometer anacronismo epistemológico, ao transferir o 

conceito de Gramsci para a personagem de Francisco Lage
23

, não podemos deixar de 

salientar a analogia entre o “intelectual orgânico” gramsciano e o “intelectual” em que 

Francisco Lage se constitui, na multiplicidade de atividades em que se envolveu e 

desenvolveu. Em nossa opinião, ele funciona voluntária ou involuntariamente, como um 

intelectual promotor de um discurso de poder, o “intelectual orgânico”, instrumento de 

hegemonia, porta-voz da consciência-de-si, ao serviço da cultura popular no seu todo, 

no quadro do Estado Novo
24

. 

Neste contexto, repetimos, poderá Francisco Lage ser o nosso bibliófilo por 

definição, ao mesmo tempo, colecionador e intelectual? 

A nosso ver, a resposta só pode ser positiva, uma vez que, já em 1928, Francisco 

Lage, aquando da dissolução da Sociedade de Indústrias Regionais, de que era diretor, 

dava ênfase ao facto de poder, como desejava, “ir tratar dos meus livros”, uma 

afirmação que evidencia a significativa importância que concede aos livros
25

. 

Não menos determinante e justificativa da qualidade de bibliófilo, que Francisco 

Lage realmente foi, é o testemunho de Arnaldo Henriques. No prefácio do catálogo da 

biblioteca de Lage, o leiloeiro afirma que […] “eram os seus livros [e] o seu interesse 

por este ou aquele folheto, que recomendava que o não lhe deixasse fugir […] e que 

com sacrifício comprava …” (catálogo: 1959, prefácio, s/p.). 

É certo que existe, em Francisco Lage, o interesse pela coleção de livros. O 

colecionador está patente nos testemunhos descritos. Por vezes, possuir uma boa 

biblioteca pode não significar ser um grande leitor; no entanto, torna-se importante 

                                                           

23
 Voltaremos a tratar deste ponto, em que analisamos todo o percurso e ação de Lage ao serviço do 

SPN/SNI. 
24

 Se tivermos essencialmente em conta que a exemplo do que Gramsci escreveu: “o empresário 

capitalista […] cria com ele os seus [intelectuais orgânicos], o técnico industrial […], o economista em 

economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc…”, podemos, então, 

extrapolar igualmente esta conotação à própria ação do regime que cria os seus próprios intelectuais 

orgânicos tanto numa atuação a nível da infraestrutura como a da “superestrutura difundindo por a área 

social uma conceção do mundo que coordena, confirma e legitima [essa mesma] organização 

infraestrutural” (GRISONI, Dominique; MAGGIORI, Robert, Ler Gramsci, Paris: Éditions 

Universitaires, 1973, pp. 180-181). 
25

 “A indústria de veludos e sedas”, Correio do Minho, 9 de maio 1928, p. 2. 
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cruzar o interesse pelos livros e pela leitura da nossa personagem, a fim de perceber até 

que ponto a estética da receção e da apropriação conflitual, dos conteúdos e da 

mensagem, justificada particularmente na sua praxis, o define enquanto colecionador de 

livros e bibliófilo, enquanto amante dos livros.  

 

Francisco Lage – O perfil de um espírito, olhado através da incursão 

analítica da biblioteca 

 

No presente capítulo visamos essencialmente dar a conhecer um homem, a sua 

formação intelectual, o seu perfil que, devido a vicissitudes várias, desempenhou papéis 

de relevo na vida política e cultural do nosso país. 

Francisco Lage, espírito lúcido e culto, figura destacada na vida cultural 

portuguesa, revelou-se um homem de capacidades culturais diversas e exigentes, 

testemunho granjeado e patente na biblioteca por ele elaborada, constituindo certamente 

um motivo de orgulho e prazer na vida desta personagem. 

Assim, pretendemos analisar a biblioteca privada que reunia, na altura da sua 

morte (1957), um número significativo de obras. 

O objetivo inicial foi o de estudar na totalidade o fundo bibliográfico, numa 

perspetiva analítica de cada obra existente. Face à dimensão do espólio, e à consequente 

articulação com os propósitos específicos do presente trabalho, que por ventura 

permitirá inteirar, descobrir e definir globalmente a formação intelectual do nosso 

bibliófilo, optámos por realizar o levantamento integral das várias temáticas existentes 

na sua biblioteca, sem no entanto analisar os seus conteúdos. 

Nesta perspetiva, será dada especial relevância a temáticas que se coadunam e 

interligam com o percurso e as várias atividades, desenvolvidos por Lage enquanto 

homem público, ao serviço do SPN/SNI (1935-1957). 

Neste âmbito, e merecendo especial relevo, destacamos, no acervo, o campo da 

Etnografia. Com base nesta ótica procuraremos construir diferentes variáveis, colocar 

questões, aquilatar o modo como Lage se inspirou e (detetado na praxis), se apropriou 

das ideias e dos autores com os quais mais contactou. Neste quadro, procuraremos 
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detetar como o nosso bibliófilo se inscreve no plano de institucionalização da cultura 

popular (Etnografia) à época, e qual a sua relação com etnógrafos coevos.  

Analisando a marginália encontrada em alguns livros (precioso indicador do seu 

pensamento e dos seus interesses), tais como autógrafos e dedicatórias, cremos ser 

possível traçar um pouco do seu itinerário etnográfico. Ao mesmo tempo penetrando o 

seu pensamento, através das leituras selecionadas e preferências temáticas, procuramos 

abordar e construir o ideal etnográfico, caracterizador do representante por excelência 

da Etnografia do regime, determinando, se possível, as respetivas configurações da 

personagem que, a nosso ver, se constituiu em “eminência parda” das variadas 

atividades de António Ferro.  

Acresce que, apesar de ser dada relevância à premissa supra referida, 

procuramos, no claro indício de elucidar globalmente a sua formação e o seu percurso 

intelectual, analisar as temáticas presentes na sua biblioteca.  

 

Metodologia e Fontes 

 

A falta de um catálogo sistemático, elaborado sobre a coleção destes livros pelo 

seu proprietário, constituiu desde logo um obstáculo ao delinear do perfil do leitor, ou 

colecionador Francisco Lage
26

. 

Com o intuito de ultrapassar este óbice, na análise referida do presente trabalho, 

cingimo-nos basicamente a duas fontes: “Catálogo da curiosíssima biblioteca formada 

pelo ilustre escritor, dramaturgo e etnólogo…”, organizado por Arnaldo Henriques de 

Oliveira
27

 (distribuído na altura da venda em leilão da citada biblioteca), e a biblioteca 

                                                           

26
 Apesar de se ter indagado sobre a provável existência de outras fontes, de referências à sua biblioteca, 

designadamente em periódicos, e documentação respeitante à “Correspondência relativa ao Museu de 
Arte Popular (1953-1961) ”, Arquivo SNI, não foi possível apurar novos dados de relevância para o 

presente estudo. 

No entanto, afigura-se-nos de importância fulcral salientar a presença de livros de Francisco Lage na 

biblioteca do MAP, entendida como espaço físico de fontes impressas. A sua existência permite apurar e 

confrontar os mesmos com os títulos existentes no catálogo, além das informações que nos legam 

relativamente à marginália, enquanto indicadores do pensamento do primeiro Diretor do MAP.  
27

 Arnaldo Henriques de Oliveira (? -1980), herdeiro por afinidade da livraria localizada na Rua do 

Calhariz, nº 14, de Manoel dos Santos (livreiro camilista, um dos mais cotados no mercado Lisboeta, no 

início do século XX), toma conta do negócio em 1929. Foi catalogador, bibliógrafo e leiloeiro, e tido 

como o mais constante animador do comércio alfarrabístico de Lisboa, entre 1932 e 1980. Teve a seu 

cargo o leilão de importantes bibliotecas de personalidades desaparecidas da nossa cultura, como Albino 
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do Museu de Arte Popular (MAP), local onde se encontra grande parte do seu espólio 

bibliográfico
28

. 

 

O Catálogo
29

 

 

Este instrumento permite-nos, sem dúvida, caracterizar o perfil do bibliófilo e 

avançar com alguns dados sobre o pensamento do nosso leitor. 

No entanto, numa primeira abordagem, surgem algumas questões: De quantos 

livros se compunha a biblioteca de Lage? Quais os temas? Qual o critério na arrumação 

dos livros que figuram no catálogo?  

Embora conservando já alguns dados fornecidos no catálogo elaborado pelo 

leiloeiro Arnaldo Oliveira, que fundamentam assim algumas das questões levantadas, 

como o número aproximado de obras existentes na biblioteca, e a sua divisão temática, 

procurámos, comprovar ou retificar, em alguns casos, essas mesmas informações. 

Realizámos o levantamento das obras e enquadrámos as referenciadas por itens 

temáticos; posteriormente, procedemos à verificação individual dos títulos. 

Apesar de, no decorrer do processo, ter subsistido a problemática de construir 

critérios de distinção dos temas, face à proliferação e variedade dos títulos existentes, 

foi possível ultrapassar este obstáculo e dividi-los por categorias/entradas. Numa 

segunda fase, criaram-se vinte e quatro categorias, nomeadamente: Agricultura/caça, 

                                                                                                                                                                          

Forjaz Sampaio (1884-1949), Severo Portela (1875-1945), Conde Ficalho, Edgar Prestes, entre outras. 

Francisco Lage fora seu cliente durante trinta anos, como afirma no prefácio do catálogo do leilão da 

biblioteca, onde Henriques, em homenagem a Francisco Lage, o classifica de “homem bom, simples na 

sua grandeza, sabedor e culto” (cf. catálogo: 1959, prefácio, s/p.)  
28

 Presentemente, a Biblioteca do MAP não se encontra acessível. Nem através de pedido de colaboração, 

à entidade hoje responsável, foi possível levar a cabo o levantamento integral do espólio bibliográfico 

existente. No entanto, face ao trabalho desenvolvido em 2010, aquando da trasladação da Biblioteca do 
MAP do Museu Nacional de Etnologia (MNE) para o Museu, foi possível constatar, nessa altura, algumas 

referências pertinentes a que aludiremos no presente texto. Segundo informações recolhidas junto de 

funcionários do MAP, a biblioteca esteve integralmente inativa, sem tratamento arquivístico, desde a sua 

mudança. Assim permanecem centenas de livros, acumulados em prateleiras poeirentas, sem qualquer 

critério temático, cronológico e autoral. Na atualidade foi a mesma trasladada para o MNE. 
29

 No que diz respeito à arrumação das obras no catálogo, o critério que preside à sua ordenação é feito 

por autor, segundo ordem alfabética, e não por temas. É de salientar que o autor normalmente entra pelo 

apelido, e, no caso de obras em menção do autor, (publicações periódicas, catálogos e outras, ou de vários 

autores) entra pelo título. Curiosamente, a entrada por autor/apelido é feita sem ordem. Aparecem casos 

em que o apelido do autor é o seu último nome (e.g. CHAVES, Luís) e outros pelo segundo apelido (e.g. 

CAPELA e SILVA ou mesmo LEITE de). 
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Arqueologia, Antropologia, Arquitetura, Biografias, Cultura das Aparências, Diversas, 

Estudos Olisiponenses, Etnografia, Etnografia – Culinária, Exposições (Catálogos), 

Filosofia, Gastronomia, Geografia, História, História de Arte, Imprensa, Literatura, 

Literatura de Viagens, Memórias, Monografias Locais, Museus, Teatro, Turismo. Se 

por um lado grande parte das entradas não levantava dúvidas nem dificuldades à 

compreensão do leitor (Agricultura/Pecuária/Caça, Arqueologia, Antropologia, 

Arquitetura, Biografias, e outras – Cultura das Aparências, Diversos, Estudos 

Olisiponenses Etnografia-Culinária, Imprensa), por outro, há outras categorias, que, 

pela sua nomenclatura e especificidade, merecem uma breve explicação. 

No item Cultura das Aparências incluímos bibliografia referente à moda, que, 

como veremos, se enquadra na filosofia e atitude pessoal cultivada por Lage. Em 

Catálogo-Exposições foram inseridos todos os catálogos de exposições sobre Arte, 

Personalidades, Etnografia, Livros, Manuscritos e Estampas, enquanto merecedores da 

atenção de Lage, quer após visita às mesmas, quer simplesmente atraído pelo seu 

conteúdo sumário ou ilustrações de qualidade
30

. A especificação Diversos, incorpora um 

grande número de obras que dizem respeito – quer a temáticas generalistas (dicionários, 

almanaques, cartilhas, venatória, economia doméstica, astrologia, plantas medicinais e 

outras, plano de educação, flora, indústria, música, dança e bailado), – quer a assuntos 

específicos, que refletem o interesse de Francisco Lage pelo estudo de bem-estar físico, 

nomeadamente nos cuidados com a saúde (bibliografia de medicina), as aves, os 

crustáceos, a pesca e a biologia, os aparelhos e as manobras de navios, a moeda e a sua 

evolução, a psicologia, a vida social em Portugal, os instrumentos musicais.  

A organização dos livros por assuntos, cujos conteúdos muito se assemelham, 

tais como Gastronomia e Etnografia – Culinária, obedeceu fundamentalmente aos 

seguintes critérios: na primeira, são incluídas todas as obras que se encontram 

diretamente ligadas a vários componentes culturais, que tem em conta, como eixo 

central, a comida. Existem em elevado número. São tratados de cozinha e menus de 

cozinheiros afamados, guias de culinária e de boas hospedarias francesas, história da 

alimentação, dos hábitos alimentares, história anedótica dos alimentos, viagens 

                                                           

30
 Entre alguns dos Catálogos encontra-se um conjunto significativo de catálogos de leilões de livros, 

organizados pelo leiloeiro Arnaldo Henriques Oliveira (ex. Catálogo da importante e valiosa Biblioteca 

do ilustre Albino Forjaz de Sampaio, Lisboa: Liquidadora Fuertes, 1945). Em outros é dado realce às 

ilustrações que contêm, como o Catalogue des manuscrits estampes médailles et objets d´art imprimés…, 

magnífico catálogo ilustrado, publicado pela Biblioteca Nacional de Paris. 
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gastronómicas, por França, nova arte da cozinha e a sua ciência, literatura e a mesa, 

recordações das mesas parisienses, diversos tipos de cozinha europeia e asiática (austro-

húngara, espanhola, francesa, brasileira, russa, chinesa). Outros títulos ocupam-se de 

charcutaria, variações sobre gastronomia, manual de doçaria francesa do fabrico do 

chocolate, arte de trinchar carnes, arte de repostaria, de conservas alimentícias, 

conferências culinárias, os prazeres da mesa, a arte de guardar os restos, cozinha e caça, 

cozinha no século XIX, e modo de acomodar os peixes. 

Etnografia – Culinária adquire lugar de relevância na biblioteca de Lage. 

Contempla todo um conjunto de obras sobre culinária, incluindo um receituário que 

abarca um número significativo de receitas de diversos países.  

Justificam a sua inserção numa categoria diferente da citada Gastronomia, na 

medida em que, constituindo-se como uma das principais formas de conhecimento face 

ao modo de vida do homem, e parte integrante do estudo da Etnografia de cozinha 

(culinária), permitem a apropriação e o conhecimento dos apetrechos, produtos e formas 

de preparar os alimentos.  

No rol História estão patentes obras atribuídas aos seguintes campos 

historiográficos – da História de Portugal, Social e Económica à dos Descobrimentos, 

da História Religiosa à História Política e Europeia (França, Inglaterra), da História do 

Quotidiano e da Antiguidade Clássica à História da Imprensa e dos Costumes.  

Na Literatura surgem os textos literários em prosa e em poesia, e na Literatura 

de viagens os livros cujo teor reporta a descrição de viagens, incluindo relatos e alguns 

textos históricos sobre as localidades observadas. 

Também do índice Memórias fazem parte obras constituídas, na essência, por 

narrativas, textos híbridos, que, situando-se entre o diário, a ficção e o ensaio, se abrem 

em espaços para a memória. 

Do mesmo passo, o item Monografias locais, no qual se congregaram as 

regionais e locais que, apesar de não significarem o mesmo, por razões de coincidência 

dos conteúdos (História, Geografia, Etnografia entre outras) e da sua localização 

geográfica (Portugal continental), integra um número substancial de obras. 

Uma última observação recai sobre Estudos Olisiponenses. Dizem respeito à 

cidade de Lisboa através das mais variadas disciplinas (história, arte e arquitetura e 

arqueologia), bem como a sua memória material e imaterial. 
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Através deste trabalho, preocupámo-nos em apresentar um corpus considerável 

de algumas das obras mais representativas na biblioteca particular de Lage, 

determinantes para o compreendermos enquanto homem de ação e como individuo, a 

fim de destacarmos a sua importância e determinarmos até que ponto muitas destas 

obras se refletiriam na produção da sua obra e desempenho. 

Assim sendo, após uma breve apresentação dos temas que integram a biblioteca 

de Lage, tivemos em vista o volume díspar de títulos de cada assunto, e procurámos 

refletir acerca da importância que, eventualmente, os mesmos teriam tido na formação, 

no interesse e na ação de Lage.  

Considerámos, como critério primordial de escolha temática deste capítulo, a 

Etnografia. O seu estudo e desenvolvimento obedecem, em primeiro lugar, à relevância 

da matéria para o trabalho, em articulação com a pertinência, visível ao longo da 

marginália (tratada em capítulo à parte), que Lage lhe atribui para o exercício da sua 

atividade, sobretudo no SNI. Tendo este critério presente, consulte-se em todas as obras 

respeitantes ao tema Etnografia, constantes na biblioteca.  

Neste sentido, se a Etnografia surge como princípio orientador da estrutura de 

estudo que propomos, os núcleos de História e Literatura devem ser olhados face ao 

número de obras existentes (913 no total dos dois núcleos), como estrutura fundiária 

onde Lage, a nosso ver, vai buscar os ensinamentos para melhor enquadrar o seu saber 

na área da Etnografia, sem excluir, obviamente, todas as outras temáticas componentes 

da biblioteca, que, diríamos, funcionam como uma espécie de “periferia” em relação a 

um “centro” em que Etnografia, História e Literatura são, em derradeira instância, o 

âmago da biblioteca. 

Para se verificar como é pertinente o que afirmamos, basta ter presente a 

marginália que sublinha obras, como por exemplo de Literatura, para aí se atestar os 

ensinamentos, úteis para o etnógrafo, retirados pelo nosso biografado. 

Entretanto, em relação aos restantes núcleos temáticos, com ou sem marginália, 

com ou sem dedicatórias, optamos por associar temas que consideramos afins para 

melhor sistematização e compreensão das obras presentes. Assim, agregamos os 

assuntos Exposições, Catálogos e Museus, que, relacionados entre si, olham os museus 

como “lugar da estética”, fundamento da definição Museu, guardião dos testemunhos 

(materiais, imateriais e ambientais) do homem, e espaço de comunicação, enquanto 
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promovem o seu estudo e a sua conservação e exposição ao público, dando-os a 

conhecer através de catálogos consequentes e estudados. 

Filosofia, Cultura das Aparências e Arquitetura surgem igualmente interligados, 

com base num conceito de estética, em associação com o belo, como propostas de 

atitude econhecimento, um modus vivendi em que está presente o homo consumericus, 

(consumere, ergo sum), e a vertente habitação/casa, do interesse de Lage enquanto 

leitor. A opção de agrupar a tríade Estudos Olisiponenses, Literatura de viagens e 

Turismo faz sentido, uma vez que, apesar de uma certa heterogeneidade dos temas 

abordados, refletem ou referem, sob determinadas perspetivas, urbes, locais e regiões.  

Inevitavelmente, a agregação de temas ligados à terra, agricultura, pecuária, 

caça e pesca, como vetores de trabalho e produção, era também aconselhável, uma vez 

que todos espelham, na íntegra, um conjunto de atividades nas quais o homem se 

apropria de recursos, a partir dos seres vivos, plantas ou animais. 

Po último, na sequência deste plano estrutural, aglutinador dos temas da 

biblioteca de Lage, incluímos Arqueologia, Antropologia e a Geografia, que 

possibilitou a correspondência de simultaneidade entre o homem e o espaço físico 

sugerido. Este conjunto de itens será desenvolvido e aprofundado, mais adiante, no 

seguimento da nossa proposta de trabalho. 

Neste contexto, foi elaborado um quadro com a distribuição dos assuntos 

presentes na biblioteca, e efetuada a sua contagem e consequente percentagem, que 

permitiu cotejar quais os núcleos mais representativos (em função do volume de 

obras/autores mais repetidos), para melhorar a compreensão dos principais interesses de 

Lage.  

Impunha-se, também, verificar a influência que Lage terá recebido de textos e 

autores no campo da Etnografia. Uma revisão de todos os títulos desta área, que 

integravam as estantes da sua biblioteca, permitiu, mediante o cotejamento com obras 

publicadas sobre a bibliografia da Etnografia
31

, aferir a existência ou não de títulos 

                                                           

31
 DIAS, Jorge, Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguesa: Seguido de uma crónica dos trabalhos 

publicados desde 1939 a 1951. Coimbra: Casa do Castelo, 1952. PEREIRA, Benjamim, Bibliografia 

analítica de etnografia portuguesa, Lisboa: Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudos de Etnologia 

Peninsular, 1965; BOLÉO, Manuel de Paiva, Os estudos de linguística românica na Europa e na América 

desde 1939 a 1948. Suplemento bibliográfico da Rev. Portuguesa de Filologia, V, I, Coimbra: Casa do 

Castelo Editora, 1951; SANTOS, Maria José de Moura, Os estudos de linguística românica em Portugal: 

De 1945-1960, Coimbra: Casa do Castelo Editora, 1966. 
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inexistentes nas referidas obras. Este processo tornou possível avançar com alguns 

títulos desconhecidos e concorrer, de certa forma, para o conhecimento ampliado de 

uma bibliografia etnográfica. 

Por fim, procurámos descrever alguns aspetos e características particulares que 

constituem a marginália, tal como as dedicatórias autografadas de alguns autores, numa 

clara intenção de mostrar, por um lado, de que modo o estudo, que tem por base a 

análise da marginália, pode ser uma mais-valia para o descriptar do pensamento e da 

ação do leitor/autor, e, por outro, por via da abordagem das dedicatórias autografadas, 

indicar a existência de relações de emotividade, apreço e, eventualmente, de conotação 

intelectual e profissional do nosso visado, Francisco Lage. 

O estudo da biblioteca privada de Lage é um trabalho que permite, ainda, 

fornecer e conferir, em grande percentagem de títulos detetados e consultados, uma 

pluralidade de temáticas e de autores, em paralelo, que justificam uma preocupação 

erudita do seu autor/compilador, Lage, tendo em vista uma constante busca de 

informação, oriunda de campos e lugares multifacetados. À História juntam-se a 

Literatura, a Poesia e outra qualidade de matérias, como dicionários e enciclopédias que 

completam o leque editorial deste “espaço de leitura”. Assim, a biblioteca de Lage 

reveste-se de uma espécie de “santuário”, onde a liberdade individual do seu mentor se 

mistura com a meditação e o estudo, “convidando” implicitamente à sua revisitação  

 

A biblioteca – O espólio e as suas características. 

 

Em virtude da escassez de fontes, que proporcionem uma informação 

pormenorizada sobre o modo como foi reunida esta coleção de livros, optámos por 

explorar os dados proporcionados pelo catálogo, em termos de contabilização das obras, 

da arrumação dos livros, por autores e línguas dominantes
32

. Questionámos ainda a 

existência de uma relação direta entre as preciosas obras presentes e outras certamente 

                                                           

32
 No conjunto dos títulos, pertença da biblioteca de Francisco Lage, podemos constatar que, em termos 

linguísticos, marcam presença preferencial, após as obras de língua materna, as produções redigidas em 

francês, e, em seguida, em castelhano. Segundo Georges Rudé, a língua francesa tornara-se, desde o 

século XVII, “ …o idioma utilizado, não só nos meios diplomáticos mas também nos eruditos, nas letras 

e no seio da sociedade culta […], a língua francesa veio a suceder ao latim e ao grego”. Este sentimento 

estendeu-se sensivelmente até aos anos 60-70 do século XX, sendo posteriormente substituída pelo 

inglês.” (RUDÉ, Georges, A Europa no século XVIII, Lisboa: Gradiva, 1988, p. 125).  
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de magro interesse
33

, cujo critério serve para assinalar preferências por certas aquisições 

ou mesmo expectativas adiadas de leitura.  

Contudo, desconhecemos, por falta de fontes, as condições de aquisição dos 

livros e o ritmo a que foi sendo constituída a biblioteca. Quanto à obtenção de alguns 

deles, temos notícia do interesse de Lage por alfarrabistas, sendo que esse interesse foi 

denunciado numa viagem a Paris, em 1928
34

, o que poderá indiciar o local onde Lage 

casualmente terá adquirido algumas obras. 

A compra em leilões bibliográficos seria outra das formas de obtenção de livros, 

conforme atestam os catálogos de leilões existentes na sua biblioteca, em número 

elevado. Tal pode ser justificado por anotações presentes nos livros em cuja última 

página se reconhece o preço do exemplar obtido, além de futuras obras a adquirir
35

. A 

constituição da sua biblioteca não deverá ter sido elaborada ao acaso. Excetuando os 

livros que terá recebido de amigos ou do próprio organismo (SPN/SNI), parece-nos que 

a aquisição de diversos volumes foi efetuada com base num motivo ou intenção, 

especialmente dos temas que lhe seriam mais caros, (uma vez que Lage ia mantendo 

contacto e visitando alfarrabistas, em especial Arnaldo Henriques de Oliveira, a quem 

solicitava obras)
36

. 

Ainda quanto à eventual organização da sua biblioteca privada, Lage poderá ter 

procedido à catalogação das obras, ao atribuir um número a cada exemplar, 

possivelmente a constar numa lista, onde seriam anotados autor e título, que lhe 

permitissem localizar e identificar as obras pretendidas no menor espaço de tempo. 

Assim foram detetadas numerações (de identificação e recuperação) na página de rosto 

                                                           

33
 Apesar de se terem detetado obras preciosas e raras na biblioteca de Lage, o leiloeiro Arnaldo 

Henriques Oliveira contraria esta afirmação, escrevendo, no prefácio ao catálogo, que a sua biblioteca 

(Lage) “não é rica, mas a livraria de um estudioso…” (OLIVEIRA: 1959, s/p).  
34

 “Então relembro de como em certa tarde cinzenta de Paris, radiando pelo Cais Malaquais a farejar os 

alfarrabistas, me saltou nas mãos uma pequena e maltratada edição póstuma com as poesias menos 
conhecidas do Poeta”. (LAGE, Francisco, “Recordações Românticas”, Crónica, Correio do Minho, 18 de 

novembro, 1928).  
35

 Em alguns livros, na sua última página, surgem as seguintes anotações. Cat: n. 1 N:446 – 48.00 + 4.80 

52.80. Pensamos que estas referências manuscritas por Lage teriam, eventualmente, a ver com preços de 

livros quer num leilão, quer no alfarrabista. As contas finais e organizadas serviam para ter um valor 

sobre o preço a pagar por todos. Biblioteca do Museu de Arte Popular.  
36

 No prefácio ao catálogo, Arnaldo H. Oliveira deixa transparecer o cuidado que Lage demonstrava ao 

procurar enriquecer a sua biblioteca, quando manifestava o seu “interesse por este ou aquele folheto que 

queria e recomendava não lho deixasse fugir”, apesar de não ter, certamente, muitos meios materiais para 

adquirir todos os livros que ambicionava, uma vez que, ainda segundo o leiloeiro, “quantas vezes com 

que sacrifício, pois Francisco Lage não era rico…” (OLIVEIRA: 1959, p. 2). 
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de alguns livros. No entanto, permanece obscuro o critério que terá adotado nesta 

sistematização. Por entrada das obras na biblioteca? Por temáticas?  

Em relação ao número de livros presente na biblioteca, o catálogo enumera, 

como já referido, 2.507 títulos. Porém, face aos hiatos surgidos na corrente enumeração 

e à ocasional existência e duplicidade de livros, que apenas são registados através de um 

único número, e após aturada avaliação das obras, foi possível apurar o total: 2.479 

exemplares
37

.  

No tocante ao fundo particular, enquanto manancial, tendo presente o que afirma 

Rothlin, “collections d´ouvrages imprimés, de composition relativement homogène […] 

et que l´ on peut qualifier de patrimoniales”
38

, a biblioteca de Lage é um conjunto 

multidisciplinar concebido, cremos em boa parte, numa lógica de acumulação de obras 

relativas ao percurso do seu colecionador. Através da elaboração de quadros com as 

diversas temáticas, procurou-se que espelhassem essas preocupações, a fim de realçar a 

importância de umas relativamente a outras, na vivência e obra de Lage.  

Desde logo, notámos que faltava uma sistematização global que traduzisse, de 

forma quantitativa, a dimensão da biblioteca de Lage. De igual modo, interessava saber 

qual o papel que Lage atribuiria, em razão do seu número menor ou elevado, as obras de 

temática diferente.  

Neste contexto, foi elaborado um quadro que nos elucida acerca da distribuição 

temática, onde serão reveladas as categorias representativas e de interesse, numa 

perspetiva de análise da sua formação, e em diversos campos do saber, gostos e 

preferências de leitura, traduzida no maior número de obras existentes por cada autor 

tendo presente as obras e aos autores que, pela dedicação, relacionamento, amizade, 

afeto e apreço por Lage, registam, nos livros oferecidos, dedicatórias intimistas ou 

                                                           

37
 Na numeração existente no catálogo registam-se diversos hiatos, em dois casos específicos, 

nomeadamente na página 75, onde do número 769 passa para o número 793, continuando a seriação como 

se de facto não se tivesse criado este intervalo de 21 livros. À semelhança do primeiro, regista-se ainda na 

página 217 uma nova supressão de 24 livros (nº 2207 a 2229). Desconhecemos a razão, apenas 

levantamos a hipótese de que, na ida para a tipografia, teriam sido retirados aqueles lotes, de modo a 

evitar trabalhos de maior na numeração, sendo impresso desse modo. Acresce ainda a deteção do número 

idêntico atribuído a duas obras do mesmo autor (embora na segunda seja acrescentada a letra A, 446 e 

446A), tendo no entanto sido registadas como duas unidades. 
38

 ROTHLIN Cécile, Appréhender un fons particulier: le fonds Bela Elek à la Bibliothèque 

interuniversitaire de Lettres et sciences humaines de Lyon: Mémoire d´étude, École Nationale Supérieur 

des Sciences de l ínformation et des bibliothèques, 2005, p. 24. 
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gerais e em estreito relacionamento com a rubrica destinada a “dedicatórias 

autografadas”. 

Nesta moldura, surge em função da relevância a Etnografia. A variedade de 

obras, e consequentes autores, que Lage escolhe e possui na sua biblioteca, atua como 

instrumento que permite constatar quais as temáticas que, deste campo do saber, o nosso 

bibliófilo mais privilegiou, as personalidades que mais interesse lhe despertaram e mais 

o influenciam na sua formação e prática profissionais. 

Lage, segundo testemunhos de quem com ele conviveu, era sem dúvida “um 

espírito encantador, e a sua conversa interessantíssima” (OLIVEIRA: 1959, s/p), o que 

demonstra o seu vasto saber e agir social. A predominância de obras do século XVIII 

(mormente sobre a época de D. João V) pode muito bem ter contribuído como fonte de 

interesse para os seus trabalhos profissionais. Assim, tenhamos presente o argumento 

que Lage escreveu, em 1947, para os Bailados Verde-Gaio, representados a 30 de 

novembro desse mesmo ano, no Teatro S. Carlos, intitulados “Festa no Jardim”. Com 

efeito, o bailado expressa a história e a atmosfera do século XVIII: costumes, 

personagens, amores e devaneios próprios da época, que Francisco Lage parece 

conhecer bem através das leituras que efetuou, e que sem dúvida contribuíram para o 

enredo histórico e o êxito alcançado.  

A análise das áreas de distribuição temática, presentes no vasto conjunto de 

obras existente no referido espólio, pressupõe algumas questões às quais procuraremos 

dar resposta, na medida em que refletem, de uma forma ou de outra, os interesses do seu 

proprietário.  

Neste contexto, questionemos em primeiro lugar: qual o peso que desempenham 

as temáticas envolvidas? Quais os assuntos preferidos nas mesmas? Que sinais de 

estima particular, de apreensão dos conteúdos, de projeção, na prática, podemos ou não 

detetar, no perfil, na ação e na vivência de Lage?  

Numa análise qualitativa dos dados, constata-se uma referência óbvia para a 

predominância de um maior número de obras, da categoria História, que compreende 

476 títulos. Esta abrange áreas de saber que se distribuem pela História de Portugal 

(com grande apreço pela época dos Descobrimentos), Política, História social e de 

costumes, História Universal, História Eclesiástica, História de Roma Antiga, História 
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de França, História de Espanha, História de Inglaterra, História da África e História da 

Antiguidade. 

Na parte relativa à História de Portugal, estão patentes as obras de caráter 

generalista, da autoria de Alexandre Herculano, João Ameal, Luiz Gonzaga de Azevedo 

e Fortunato de Almeida
39

, e o Portugal Contemporâneo, de Oliveira Martins. O 

interesse centralizado nestes autores, e tendo em conta João Ameal, pode, de certo 

modo, indiciar uma certa aproximação à interpretação historiográfica propagada pelo 

Estado Novo. Segundo Luís Reis Torgal, João Ameal “é um dos intelectuais mais 

significativos do regime tanto no campo da formação de uma ideologia de propaganda 

[…] como no domínio da história, quer na visão geral da história de Portugal, quer 

mesmo na escrita da história do Estado Novo”
40

.  

Relativamente à cronologia da Historia de Portugal, existem diversas obras com 

realce para alguns períodos que marcam o seu curso. A Idade Média, “revisitada” em 

algumas obras de Alfredo Pimenta, é objeto de interesse da parte de Lage. Contudo, 

serão em especial o século XVIII e os princípios do século XIX a estar na ordem de 

preferência.
 
Aliás é provável, e mesmo válido, que muitas destas leituras, de que Lage 

se apropriou, tenham suportado a sua própria atividade social e profissional.  

Na Biblioteca de Lage, além de obras datadas do século XVI, da autoria de 

Damião de Goes, Fernão Mendes Pinto, Garcia de Resende, João de Barros, João de 

Castro, Gomes Eanes de Zurara, Duarte Pacheco Pereira, só para mencionar alguns, 

detetámos ainda, no âmbito dos Descobrimentos, outros títulos, como A Marinha dos 

Descobrimentos, de Carlos Fontoura e, de Edgar Prestage, Viagens Portuguesas de 

Descobrimento. Os exemplares da História Eclesiástica são também objeto da atenção 

de Lage, através das singulares obras: História dos Mosteiros e Conventos e Casas 
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 ALMEIDA, Fortunato, História de Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade, 6 Vols. Esta obra de 

referência contempla, basicamente, o período da Idade Média abordado numa perspetiva social e política 
do Portugal de então.  
40

 TORGAL, Luís Reis, Estados Novos Estado Novo, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 

Vol. II, p. 105. 

Em artigo inserido nesta coletânea de textos, intitulado “João Ameal, ideólogo no Estado Novo”, o autor, 

além de traçar a sua biografia, dá a conhecer a construção ideológica nos Anos 20 e 30, e, posteriormente, 

num artigo assinalável, apelida-o de “intelectual orgânico” (Torgal: 2009, p. 87), enquanto mentor 

plasmado no Decálogo do regime. 

A sua obra, História de Portugal, ganhou, na referida categoria, o Prémio Alexandre Herculano, atribuído 

pelo SPN (Secretariado de Propaganda Nacional), influenciando toda a visão da história oficial do 

regime. Realce nesta obra para a “idade de oiro”, personificada pelos Descobrimentos e parte integrante 

da ideologia do Estado Novo. 
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Religiosas de Lisboa e História de Frades e Freiras, de Tomás de Lino Assunção, e 

ainda História Completa das Inquisições de Itália, Hespanha e Portugal, ornada com 

sete estampas..., de 1822. 

Noutro prisma, a História social é marcada por estudos sobre a sociedade 

portuguesa, nomeadamente no século XVI, e pela investigação face à história das 

cidades, que se encontra em determinadas obras sobre a cidade do Porto, da autoria de 

Magalhães Basto. 

Apesar do encantamento de Lage pelas temáticas apresentadas, a história dos 

antecedentes e primórdios da monarquia, em Portugal, fazem também parte do seu rol 

de livros. Os escritos de Frei António Brandão, sobre a Crónica do Conde D. Henrique, 

D. Teresa e o Infante D. Afonso, Crónica de D. Afonso Henriques e Crónicas de D. 

Sancho I e D. Afonso II, são exemplos que ilustram as suas preferências. 

No entanto, como sublinhado na rubrica “metodologia e fontes”, cremos ser 

relevante o papel que a historiografia adquire, enquanto fonte para a Etnografia. Neste 

contexto, aliando o interesse de Lage pelas coisas do passado, e pela História, 

poderemos ir mais além, ao detetarmos, em função do elevado número de obras que 

possui sobre esta temática, que muitos dos títulos de Alexandre Herculano
41

, presentes 

na biblioteca, testemunham o pensamento de José Leite de Vasconcelos, e são obras 

onde “o investigador da Etnografia Portuguesa [colhe frequentemente…] informações 

valiosas […], principalmente na História de Portugal” (VASCONCELOS: 1980, 116) À 

semelhança do seu interesse pela obra de Gama Barros, também vista como “auxilio à 

Etnografia [(história do território […], estudo dos elementos etnogénicos […], caça 

[…], pesca, pastoreio)]” (VASCONCELOS: 1980, 116), poderemos, porventura, 

ampliar o duplo interesse que a historiografia (relativamente a determinadas obras) 

mereceu por parte de Lage.  

                                                           

41
 Integramos neste item as obras de HERCULANO, Alexandre, História de Portugal desde o começo da 

monarchia até ao fim do reinado de Affonso III, Paris: Livrarias Aillaud & Bertrand, 8 Vols. O Bobo. 

Lisboa: 1919, e Opúsculos, Casa da Viúva Bertrand & Cª, 10 Vols., presentes na biblioteca de Lage. 

VASCONCELOS, José Leite de, Etnografia portuguesa. Introdução Fontes de Investigação Etnográfica. 

Vol. I, Imprensa Nacional Casa da Moeda. Reimpressão fac-similada da edição de 1980. p. 116. 
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Neste sentido, é na obra A história da administração pública em Portugal nos 

séculos XII a XIV42
, a par de outras como o Regimento para os almoxarifes & escrivães 

dos mantimentos das praças, mandado imprimir por ordem de Sua Magestade e 

Regulamento para Hospitais Militares e Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso 

Senhor, tanto em tempo de paz, como em tempo de guerra / [escrivão] Antonio e Araujo 

de Azevedo, de 1805, que Lage busca o saber sobre questões do foro público e jurídico. 

A interceção do manuscrito no universo dos livros está patente em articulação com as 

temáticas abordadas
43

.  

Um aspeto que nos parece relevante prende-se com o interesse de Lage por obras 

estrangeiras, nomeadamente francesas, espanholas e italianas, de cariz histórico, político 

e social, entre outras. Com impacto na História Universal surgem títulos como 

L´Antiquité, Orient, Gréce, Rome, de Albert Manet e La vie sociale à Rome au temps de 

Cicerum, de Wande Fourrier. O apreço pela França dos séculos XVII e XVIII, país pelo 

qual Lage manifesta especial predileção, está patente nos títulos sobre usos e costumes, 

vida social, militar e diplomática, dos reinados de Luís XIV a Luís Filipe. Lage mostra 

ainda interesse pelas relações políticas e diplomáticas entre Portugal e Espanha, ao 

longo dos séculos XIX e XX. 

Ainda no rol dos livros em idioma estrangeiro, e no caso das ciências políticas, 

deparamos com a obra O príncipe, de Niccolò Machiavelli (um tratado de ação política) 

e uma outra que diz respeito a uma recensão crítica sobre a mesma, da autoria de 

Napoleão
44

. O interesse demonstrado por Lage pela interpretação e temática desperta a 

sua atenção pela figura do político forte, que cumpra os princípios propostos por 

Maquiavel, princípios esses que fomentam a existência de um político (Príncipe) 

temido, que, face à maldade dos homens, e caso a situação justifique, apesar da imagem 

de justo, honrado, moral e religioso, que veicula, não hesita em tomar medidas cruéis, 

imorais ou desonradas, para quem vier a ameaçar o “principado”. A figura do Príncipe 

                                                           

42
 BARROS, Henrique da Gama, História da administração pública em Portugal nos séculos XII a XV. 

Lisboa. Imprensa Nacional. Vols I e II, Typographia da Academia Real das Sciencias, III e IV, 

Typographia Castro Irmão, 1885-96-914-922.  
43

 Existem alguns manuscritos do século XVIII na biblioteca, nomeadamente o Regimento dos officiaes a 

casa de Sua Magestade, outrora pertencente ao Marquês de Lavradio.  
44

 Diversos autores e personagens políticas, governantes famosos como Mussolini, Gramsci e Louis 

Althusser comentaram esta obra, embora sobre diferentes ângulos. Nos comentários que tece ao referido 

título, Napoleão opõe-se frontalmente à atitude prudente, recomendada por Maquiavel ao governante, 

para que faça uso de todos os elementos de modo a concretizar as suas pretensões e interesses, 

recomendando a aplicação taxativa e sem hesitações, de medidas diretas para atingir os seus fins políticos.  
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corresponderia, assim, a um Estado, que se queria forte e ordeiro, responsável, estável 

politicamente, elevado por um chefe, Estado como aquele que Lage iria sustentar, e no 

qual viria a viver e a trabalhar. 

Um aspeto a sublinhar, no amplo conjunto de obras historiográficas da 

biblioteca, é a preocupação que transparece do seu detentor em possuir uma 

aprendizagem partilhada, e em abarcar um vasto campo de conhecimentos, aproveitando 

certamente os ensinamentos colhidos que as obras lhe proporcionam na área da 

Etnografia
45

. 

A esfera da Literatura surge em segundo lugar e abrange 437 títulos. Tomando 

esta categoria como exemplo de uma análise de índole qualitativa, optámos por fazer 

referência aos autores e obras mais significativas, quer nacionais quer estrangeiras 

(compreendendo fundamentalmente a poesia e a prosa), de modo a proporcionarmos 

uma melhor compreensão do espectro de interesses de Lage pelos diversos períodos que 

marcaram os séculos XIX e XX (o romantismo e o realismo). Nesta abordagem 

destacamos algumas obras, presumíveis fontes de inspiração de Lage para o 

desenvolvimento da sua atividade profissional (articulista na imprensa local), durante os 

Anos 20. 

Lage privilegia grandes vultos das nossas letras, poetas ultraromânticos, dos 

quais se destacam autores como Camilo Castelo Branco
46

, de quem se registam 

romances (embora quase desconhecidos do grande público), ensaios de caráter religioso 

e biografias. Almeida Garrett (poema narrativo e crónicas) e Alexandre Herculano 

(romance histórico e outros) estão também presentes, enquanto autores responsáveis 

pela introdução do romantismo. Júlio Diniz
47

, com o romance que aborda a sociedade 

rural em Portugal, é objeto de leitura de Lage
48

. 

                                                           

45
 Pelos temas abordados (costumes e aspetos sociais), muitas das obras citadas, existentes na biblioteca 

de Lage, revelam-se importantes fontes de investigação, auxiliadoras da Etnografia. O interesse de Lage 

pela história pode ser igualmente interpretado pela sugestão fontes etnográficas.  
46

 Lage possui na sua biblioteca um número significativo de obras de Camilo Castelo Branco. Na 

essência, privilegia o romance do qual se destacam: CASTELO BRANCO, Camilo, O Bem e o Mal, 

Lisboa: Livraria de Campos J
or

, 1887, 3ª edição. Um conjunto de vinte obras, das edições Parceria 

António Maria Pereira, incluindo romances, na sua maioria.  
47

 A única obra presente deste autor é: DINIZ, Julio, A Morgadinha dos Canaviaes (Chronica da Aldeia). 

Lisboa: J. Rodrigues & Cª, 1930. Edição ilustrada. Nesta obra colhem-se diversos repositórios 

interessantes, de ordem etnográfica.  
48

 Além dos autores mencionados do S séculos XIX, Francisco Lage mostra interesse pela literatura da 

Antiguidade Clássica, ao incluir Horácio na sua biblioteca. Também a lírica de Camões se encontra 
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Mas é sobretudo no seio do paradigma do romântico, em que Lage se move, que 

se destacam, por via dos textos por ele escritos, o gosto pelo historicismo, um certo 

lirismo, o exagero, a busca pelo exótico, o nacionalismo, a idealização do mundo e da 

mulher, assim como a fuga à realidade e o escapismo, e ainda a clara influência de 

autores estrangeiros, como Stendhal, Hugo e Musset, entre outros
49

.  

Considerando as obras selecionadas no caso de Ramalho Ortigão, refira-se, a 

título de exemplo, O culto da arte em Portugal, certamente apreciado por Lage, face às 

preocupações com os vários aspetos da defesa e valorização do património nacional
50

. 

Fialho de Almeida também conquista Lage através das suas críticas de arte e costumes.  

Neste escrutínio das eminências da nossa literatura surge, naturalmente, Eça de 

Queiroz, com grande número de obras existente na biblioteca, algo que é prova evidente 

da influência do espírito queirosiano, articulada com o homem espirituoso cujo sentido 

de humor apurado, que Lage demonstrou ter, é perpetuado nos escritos que nos legou
51

. 

A geração de 70 está presente por via de nomes como o de Guerra Junqueiro. Pinheiro 

Chagas é também presença marcante na biblioteca. 

Ainda no espectro da literatura portuguesa, quanto aos autores mais recentes, e 

que mais terão interessado Lage, recorde-se Aquilino Ribeiro, Conde de Sabugosa, 

Luciano Cordeiro e Alberto Pimentel, nos quais detetamos obras de caráter romântico e 

historiográfico.  

Júlio Dantas, professor de Lage na Escola da Arte de Representar, é figura 

proeminente entre os autores selecionados
52

. Raul Brandão e Miguel Torga completam 

                                                                                                                                                                          

representada. Francisco Rodrigues Lobo, autor regionalista do início do século XVII, marca presença com 

duas edições de Corte na Aldeia, do século XVIII, e primavera, um conjunto de novelas pastoris.  
49

 Francisco Lage escreverá, entre 1928 e princípios de 1929, alguns artigos para um jornal local de 

Braga, o Correio do Minho. É sobretudo em artigos com títulos sugestivos, como ”Amor e água fresca”, 

“Outonal”, “ Recordações românticas” e “Cinza do meu cigarro”, publicados entre abril e novembro de 
1928, em primeira página na rubrica “Bons Dias”, que é mais visível pelos temas abordados: o amor, a 

melancolia, o individualismo e a exaltação da mulher, que deixam ver a influência dos escritores acima 

mencionados, nos escritos de Lage. 
50

 Na sua atividade profissional, enquanto vereador na Câmara de Braga, são frequentes os apelos de Lage 

à proteção e à valoração do património local, evidentes e.g. na marcada necessidade de verificar as obras 

referentes à remodelação de antiga igreja.  
51

 Leia-se, a propósito, o artigo “Grande e Horrível Crime”, no qual Lage consegue surpreender o leitor 

através de uma escrita imaginativa, espirituosa e contagiante, (Correio do Minho, 28 de outubro 1929, p. 

1).  
52

 As obras de Júlio Dantas dizem respeito a temas tão ao gosto de Lage, como: costumes e personagens, 

o amor, a mulher.  
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o espólio bibliográfico e elucidam-nos sobre o seu interesse por autores de meados do 

século XX
53

. 

Na poesia, ainda que não seja alvo de grande escolha por Francisco Lage, 

encontram-se representados nomes como Gil Vicente e António Chiado. De época mais 

tardia surge, com representação relevante, o poeta António Correia de Oliveira
 54

.  

É na literatura francesa
55

, que deve ser colocada em primeiro lugar no campo 

dos autores estrangeiros, escolhidos por Lage, que surgem os grandes vultos dos séculos 

XIX e XX. Nomes como Balzac, Flaubert, Stendhal e Zola deixam ver a preferência do 

bibliófilo por análises psicológicas e sentimentais, assim como os comportamentos e 

costumes de certos grupos da sociedade francesa da época, tão ao gosto dos citados 

autores
56

. Neste âmbito, encontramos ainda um número significativo de obras de Óscar 

Wilde, o que vem comprovar o conhecimento e interesse que Lage nutria pelo escritor e 

dramaturgo irlandês. Com efeito, Lage faz uma “adaptação feérica” à peça “O Rouxinol 

e a Rosa”, para uma récita que organizou, integrada numa festa de beneficência em 

Braga, em 1929. 

Segue-se, embora noutro prisma, Gabriele d’ Annunzio, em que é notória a 

inclusão de obras suas, de cariz poético, romanceiro e teatral
57

. 

Um outro aspeto importante a salientar prende-se com a questão da censura e das 

obras proibidas pelo Estado Novo. O que a biblioteca de Lage nos revela é a presença 

de algumas obras tradicionalmente proibidas. Terá este facto relação com o 

encobrimento ou suporte que Lage teria do regime, perante a posição que ocupava num 

                                                           

53
 De Raul Brandão surge uma 1ª edição (1923) de Os Pescadores, em que o conteúdo da obra (que 

retrata a vida dos pescadores portugueses), e o suporte etnográfico, foram objeto de curiosidade por parte 

de Lage. A obra de Torga, Contos da Montanha, enquanto aproximação ao regionalismo, desfruta do 

interesse de Lage. 
54

 António Correia de Oliveira, poeta nacionalista e ruralista, é considerado o “poeta do regime”. 

Certamente esta faceta do poeta teria tido peso na escolha de Lage. Contudo não podemos esquecer que 

muitas das obras de caráter regionalista, que Correia de Oliveira escreveu, e que constam da biblioteca, 

provam o interesse do nosso bibliófilo.  
55

 Marca ainda presença a literatura espanhola, embora ocupando um lugar diminuto, através da obra de 

Miguel Cervantes, com Dom Quixote de La Mancha, e Miguel Unamuno, com uma biografia sobre o 

tema anteriormente referido.  
56

 Montaigne e Voltaire encontram-se também entre os eleitos do nosso bibliófilo. Além dos Ensaios, do 

ensaísta do século XVI, as obras selecionadas em relação a Voltaire prendem-se com alguns poemas da 

sua autoria, assim como o título Zadig, ou o destino, que abarca problemas metafísicos: bem provida de 

volumes na biblioteca do nosso bibliófilo, a obra de Stendhal explora temas queridos a Lage, tais como o 

amor, a memória e a visitação de lugares históricos.  
57

 A aproximação, por Lage, ao escritor Gabriel D´Annunzio, pelos títulos das obras presentes, deixa ver 

o que apenas pode indiciar-se como admiração pela obra literária, e não em função de quem foi um 

precursor das ideias e técnicas do fascismo italiano. 
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organismo de Estado? Em defesa da cultura, e/ou em nome da sua curiosidade e 

interesse, não hesitaria Lage, com certa irreverência, em contornar os ditames da 

Constituição de 1933
58

? Em sinopse, uma visão plural dos livros pertencentes a esta 

última categoria (Livros censurados) permite constatar e perfilar os interesses de Lage. 

É um homem romântico, cultor do amor, que exalta a mulher, mas que, em simultâneo, 

manifesta curiosidade e atração pelos costumes e personagens de um mundo em 

constante mudança.  

Uma observação final deve ser mencionada ao revisitarmos alguns livros de 

História e Literatura, quer tenham sido escritos com intuitos históricos e jurídicos, quer 

tenham sido produzidos com fins pedagógicos ou morais, que interessaram a Lage. 

Muitas das supostas informações acerca da vida social, e não só, representam assuntos 

que são coincidentes no interesse para a Etnografia e o etnógrafo. Como anteriormente 

foi acentuado, tão elevado número de obras que Lage reúne, destas áreas do saber, terá, 

eventualmente, em vista ser apreendido como fontes etnográficas.  

A parte relativa aos Diversos inclui 325 títulos, compreendendo, como o próprio 

nome indica, uma pluralidade de temáticas, já delineadas em parágrafo próprio. Assim, 

saliente-se nesta abrangência algumas obras que, pela sua curiosidade, qualidade gráfica 

e capacidade definidora do perfil de Lage, merecem uma breve referência. 

Deste modo, registámos, na biblioteca, obras que eventualmente poderão ter tido 

o seu peso, ao serem adquiridas – não só em função do seu conteúdo (como seja o caso 

de livros sobre fauna, flora, crustáceos, aves, entre outros) –, mas também devido às 

“lindas gravuras coloridas” (OLIVEIRA: 1959, s/p)
59

. 

O cuidado com a saúde e bem-estar, patente nos títulos que realçam o uso de 

plantas medicinais, como tratamento, a consequente utilização de métodos naturalistas, 

                                                           

58
 As obras detetadas na biblioteca, e que estavam incluídas na lista dos livros proibidos pelo regime, são 

as seguintes: CHAMPSAUR, Félicien A orgia latina, org.de Carlos Elias Rodrigues dos Santos. Lisboa: 

A. Editora, 1904 (duas edições); TORGA, Miguel, Novos contos da montanha; TREUE, Wilhelm; 

SEMJONOW, Júri, A conquista e as riquezas da Terra, Lisboa: Edições Atlante, 1945. Esta obra foi 

proibida e retirada em 1947.  
59

 NUNES, Adão de Abreu, Peixes da Madeira, Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, 

1953. BONNIER Gaston, LAYENS, Georges de, Flore complète illustrée en colleurs de France, Suisse 

et Bélgique: comprenant la plus part des plantes de L´Europe, Paris, 1934. DELAMARRE de 

MONCHAUX, Le Comte Les oiseaux chanteurs: Principales espèces d´Europe. Édité par Paul Le 

Chevalier, 1923. 
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e mesmo ensinamentos da medicina tradicional, evidenciam as preocupações e a 

atenção que determinados assuntos mereciam, na ótica de Lage
60

.  

Ainda tem aqui lugar a referência à inclusão de Dicionários (de línguas 

estrangeiras, Francês e Espanhol e, curiosamente, do dialeto Indo-Português de Ceilão), 

de Enciclopédias ilustrativas sobre o conjunto dos países, exemplares acerca de 

numismática, música (óperas), economia, estudos sociais, indústria de tecidos e mesmo 

de Física
61

. No tocante à decoração, em que Lage foi exímio seguidor da Política do 

Bom Gosto, patente na cenografia que propõe em diversas cerimónias profissionais, 

encontramos, por exemplo, manuais específicos sobre arranjos florais e adornos de 

mesas
62

.  

O âmago das temáticas presentes nesta categoria comprova que estamos perante 

um espírito inquieto, um homem com interesses múltiplos, em busca de sabedoria e 

conhecimento. 

A secção da Etnografia acusa um número significativo de obras, num total de 

221. Neste caso, trata-se efetivamente de um campo que permite apresentar uma série 

de questões prévias, às quais procuraremos dar resposta.  

Neste contexto e seguindo o filão da Etnografia, quais as temáticas, os centros de 

interesse, que Francisco Lage privilegia? Quais os autores que mais merecem a sua 

atenção? Poderá a presente literatura etnográfica, da sua biblioteca, acrescentar algo às 

obras já existentes, acerca da bibliografia de Etnografia Portuguesa e Europeia?  

Pela breve análise do quadro (cuja lógica obedeceu ao levantamento de autores e 

respetivos títulos, incluídos na biblioteca de Francisco Lage) é possível, examinando o 

conjunto das obras, aferir temáticas dominantes, embora não qualitativamente mas de 
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 CAPO, Nicolas, Cadernos culturais naturalista: Coleção de alimentos que curam, Lisboa: Natura, 

1947-48, 12 vols. MONIZ, Egas, Ao lado da medicina, Lisboa: Livraria Bertrand, 1940. O interesse pelo 

estudo do corpo humano, mormente ligado ao aparelho digestivo, é também uma constante preocupação 

de Lage, segundo demonstram alguns exemplares sobre a especialidade, presentes na sua biblioteca, tais 

como: AUMONT, F. L´estomac des gens du monde: Neurasthénie digestive. Paris: Éditions Ernest 

Flammarion, 1908.  
61

 No campo da física surge o interesse de Lage pelos átomos em, BOUTARIC, A, La vie des atomes. 

Paris, Éditions Ernest Flamarion 1933.  
62

 Segundo Vera Marques Alves, Lage teria uma “sensibilidade apurada para pensar a organização dos 

certames em função do visitante” ALVES, Vera Marques, Camponeses estetas no estado novo: Arte 

popular e nação na política folclorista do secretariado da propaganda nacional. Tese de Doutoramento, 

Lisboa: ISCTE, 2007,p. 23  
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modo sintomático, em função do volume de obras, comparadando com outras menos 

representadas.  

No referido estudo constata-se que predomina a categoria de Arte Popular 

(englobando as indústrias populares). Seguem-se a Literatura e as Tradições Populares, 

com bastante representatividade, a Etnografia, logo sucedida pelas Monografias. Em 

escala descendente encontra-se o Folclore, Usos e Costumes e, por fim, Dança e 

Música
63

. 

A Arte Popular surge em primeiro lugar, com grande interesse e profusamente 

representada em diversas obras. Nela, seguindo a conceção de João Leal, de que nas 

décadas 1910/20 a cultura popular passa a “ser sinónimo de arte popular 

compreendendo um conjunto de objetos […], a arte pastoril, o traje tradicional ou a 

casa...” (LEAL, 2000: 44), incluímos também os exemplares que versam o estudo e a 

apresentação da olaria (vulgarmente designada por cerâmica), bem ilustrada nas 

“estantes” de Lage, Mobiliário, Trajo Popular, Adereços (filigranas), Rendas, Presentes, 

entre outras, em obras denominadas “Etnografia artística”
 64

. 

Neste âmbito podemos ainda detetar obras específicas sobre arte popular 

europeia
65

. Em segundo lugar, para uma breve síntese, selecionámos o item Literatura e 

Tradições Populares. Deste fazem parte um conjunto de títulos referentes a 

cancioneiros, romances, contos, lendas, provérbios, adivinhas, linguagem popular e 

dialetologia
66

.  

                                                           

63
 As denominações que caracterizam as categorias foram enunciadas por João Leal em Etnografias 

portuguesas (1870-1970): Cultura popular e identidade. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2000 

(Literatura e Tradições populares, e as restantes na obra de PEREIRA, Benjamim, Bibliografia analítica 

da etnografia portuguesa, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, 2009. A escolha recai em 

função de os títulos dos livros encaixarem nitidamente nos itens sugeridos. 
64

 A “etnografia artística” surge precisamente com Vergílio Correia, “figura chave [do] fascínio da 

etnografia portuguesa dos anos 10, 20” (LEAL, 2000: 45). Neste âmbito, encontramos na biblioteca de 

Lage alguns exemplares deste autor. É verificável no campo das indústrias populares, temáticas 

privilegiadas por Lage e que encontram incidência específica, na sua ação e vida profissional. Falamos 
concretamente do mobiliário. Neste âmbito, além de possuir literatura francesa sobre este item, Lage 

escreve também um artigo acerca deste assunto para a Revista Panorama. LAGE, Francisco, Mobiliário 

popular português, Panorama, n.º 1, 3.ª série, 1956. Após a sua morte detetamos, no espólio vendido ao 

MAP, mobiliário significativo. Inventário MAP, no ano 1962. Surgem igualmente na obra de Vergílio 

Correia também outros títulos sobre rendas, papel recortado, tapetes de Arraiolos, pesos de tear e arados. 
65

 Lage, além do interesse demonstrado pela Etnografia artística dos Açores, possui obras sobre Arte 

Popular suíça, espanhola, alemã. A título de exemplo, atente-se na obra: GALTER, Juan Subias, El arte 

popular en España, Editorial Seix Barral. Barcelona, 1948.  
66

 Este seu interesse pode ter concorrido para o relevante papel que esta categoria ocuparia, no seu 

malogrado projeto de organização do Museu do Povo Português, em 1942. Embora a secção integrante 

“O Habitante” (carateres somáticos-antropologia e somáticos-dialetologia) seja no futuro Museu uma 
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Na Literatura Etnográfica encontramos obras de caráter geral, que abordam e 

transmitem “notas etnográficas” específicas, sobre locais e objetos.  

Através das obras mencionadas, referentes a Monografias Locais, que despertam 

a curiosidade de Lage, percetível através de títulos relativos a regiões, anotam-se 

“excursões” que fornecem impressões e levantamentos de notas arqueológicas e 

etnográficas, das áreas geográficas da sua eleição: Trás-os-Montes, Minho e Algarve
67

. 

No subtema Folclore salientem-se exemplares que reforçam o interesse de Lage 

por esta matéria. A sua biblioteca engloba também obras que versam o Folclore Insular 

(Madeira), Francês e Brasileiro
68

.  

Em relação às duas últimas categorias, Usos e Costumes e Dança e Música, cabe 

sublinhar que, embora com pouca representatividade, estas expressam a indagação, a 

procura de conhecimentos e de saber por parte de Lage, quanto às particularidades da 

vida e da sociedade do povo português
69

.  

Auscultadas as preferências temáticas de Lage, concluímos que, além do já 

presumido interesse maioritário pela arte popular, a sua apetência pela Literatura e 

Tradições Populares surge como novidade e surpresa. Questionamo-nos por que é que, 

ao longo da sua atividade profissional, não impulsionou e desenvolveu ele esta vertente 

da cultura popular? Tendo presente a proposta de João Leal, segundo a qual a “cultura 

popular [no] Estado Novo é sinónimo da Arte Popular” (Leal: 2000, 47), constata-se 

que a preocupação, por excelência, pela Arte Popular, que Lage manifesta, coincide 

                                                                                                                                                                          

parte constituinte de um todo, de fim único, do estudo do Povo português, cremos que os conhecimentos 

adquiridos nesta área teriam assim ajudado ao desenvolvimento, planeamento e organização da futura 

Instituição. LAGE, Francisco, Museu do povo português: Plano de organização, SPN, 1942, pp. 1-37. No 

campo de estudo da dialetologia, as regiões que lhe merecem maior atenção são o norte de Portugal, as 

Beiras, Trás-os-Montes, Algarve e Alentejo. 
67

 A obra de José Leite de Vasconcelos, De Campolide a Melrose: Relação de uma viagem de estudo. 

Filologia, etnografia, arqueologia, Imprensa Nacional de Lisboa, 1915, constitui um caso paradigmático. 
68

 Ao longo da sua atividade profissional, enquanto funcionário da 3ª secção da Repartição Cultura 

Popular do SNI, Lage preocupa-se em defender os traços “tradicionais” dos ranchos folclóricos. Uma 
incursão geral na documentação do organismo em causa dá-nos a ver como este objeto ou aquele tipo de 

trajo, esta dança ou aquela canção, são constantemente sujeitas a emendas ou conselhos de Lage. Arquivo 

SNI- ANTT. Ofício n.º 2133-3.ª Sec./37 de 27 de dezembro de 1947. Destaca-se ainda a existência da 

obra Folklore de France, Supplement au nº25 de Folklore, 1937. 
69

 De novo reportamo-nos ao Plano de organização do Museu do Povo Português, de 1942, pois estes dois 

itens, como se comprova, são fonte do interesse de Lage e encontram-se bem definidos nas secções do 

futuro Museu, como “A Vida” – manifestações individuais – a alimentação… e manifestações individuo-

sociais – comércio, "manifestações sociais” – família, arte, arquitetura, pirotecnia, música, dança, canto, 

teatro, hierologia, superstição, magia, hagiologia, sabedoria (cf. Francisco Lage, Museu do Povo 

Português Plano de Organização, pp. 1-37). Teria desde logo o conhecimento aprendido direcionado a sua 

ação? 
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integralmente com a perspetiva de Leal. No entanto, e tentando responder à questão 

formulada, não devemos esquecer a existência de etnógrafos coevos de Lage, que 

mantêm estudos e publicam artigos sobre a literatura e as tradições populares
70

. Assim, 

cremos que Lage tenta a divulgação desses conhecimentos e interesses, dando-lhes 

corpo, através do seu Museu do Povo Português
71

. 

Recobrindo as temáticas que acabámos de passar em revista, e num breve 

relance, averiguemos: quais os mestres, protagonistas, e diletantes que prenderam a 

atenção de Lage?  

Indiscutivelmente surge, como figura de proa, Luís Chaves (1889-1975), cuja 

produção escrita existentee na biblioteca apresenta uma variedade considerável. 

A proximidade e colaboração entre os dois, Lage e Chaves, remonta a 1935, 

quando ambos fazem parte da Comissão Nacional de Etnografia, estendendo-se 

sensivelmente até à morte de Francisco Lage, em 1957
72

. Leite de Vasconcelos, de 

quem importa desde já “sublinhar que a sua influência se estende no tempo e no espaço 

                                                           

70
 Na biblioteca de Lage encontramos autores que desenvolvem a referida temática. Falamos 

concretamente de PIRES DE LIMA, Augusto César, Estudos etnográficos filológicos e históricos, Junta 
de Província do Douro Litoral. Porto, 1947-49; PIRES de LIMA, J.A As tradições portuguesas de origem 

possivelmente muçulmana, 2ª edição, separata da Revista de Guimarães, 1922; LIMA, Fernando de 

Castro Pires de e LIMA, Joaquim Alberto Pires de, Tradições populares Entre-Douro e-Minho, Barcelos: 

Companhia Editora do Minho, 1938. 
71

 O Plano de organização do Museu do Povo Português, além de compreender uma secção dedicada a “O 

Habitante” (carateres somáticos-antropologia e somáticos-dialetologia, uma outra, "manifestações 

sociais” (família, arte, arquitetura, pirotecnia, música, dança, canto, teatro, hierologia, superstição, magia, 

hagiologia, sabedoria) ganharia também espaço no futuro Museu. 
72

 Luís Rufino Chaves, de formação etnográfica, histórica e literária (formação onde irá desenvolver-se a 

sua atividade como escritor) foi um autodidata. Colaborador de Leite de Vasconcelos desde 1913, no 

Museu Etnológico, efetivado conservador da dita Instituição, em 1916, revela de início o interesse pela 

arqueologia, mas, em paralelo, efetua pesquisas etnográficas (de acordo com a orientação de L. 

Vasconcelos). Ainda nos primórdios da sua atividade profissional, Luís Chaves mostra a orientação 

filológica, patente ainda na fase embrionária da sua obra; no entanto, o interesse pela arte popular leva-o a 

enveredar, com vigor, por esta área do saber, pelo que, nos Anos 20, escreve textos que aliam o interesse 

pela arte popular a uma retórica nacionalista, de contornos mais vincados. Estas suas orientações 

colocavam-no em posição privilegiada para colaborar assiduamente, como aconteceu até 1947, nos 

projetos de cariz etnográfico do SPN/SNI. Luís Chaves esteve presente em quase todas as iniciativas de 
teor etnográfico, desenvolvidas pelo Secretariado – especialmente as que tiveram mais impacto a nível 

nacional, como o Concurso das Aldeias ou o Centro Regional de 1940. A própria designação de 

“colaborador e discípulo de Vasconcelos”, aliada ao seu pensamento, assente nos critérios regidos pela 

etnografia próxima do Mestre (L. Vasconcelos), por sua vez associada ao profundo saber (já que deu à 

estampa diversas obras e colaborou em várias revistas da especialidade), certamente permitia conferir 

uma legitimidade acrescida às iniciativas folcloristas do organismo. Entenda-se que, além da amizade e 

do respeito que unia estes dois homens (Chaves e Lage), Chaves constituía um chamado “consultor” 

(quando não colaborador efetivo) para questões de índole etnográfica. Como exemplo, registe-se o pedido 

de parecer de Lage a Chaves, sobre um estudo do Traje característico da Madeira, de Carlos Santos 

“enviado a este secretariado para apreciação do seu valor”. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425, Ofício n.º 

1899-3.ª Sec. 7 de dezembro 1947.   
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bem além da dos membros da geração à qual pertence”
73

, é figura bem conceituada na 

biblioteca de Lage. Através dos seus escritos, resultado de “várias atividades de 

escavação ou recolha, pesquisa, compilação, sistematização, apresentação de 

resultados” (Branco: 1999, p. 30), produzidos em grande ritmo, estas atividades 

constituíram decerto uma influência pessoal, institucional e científica, tanto sobre os 

seus colaboradores, quanto sobre os potenciais apreciadores, como foi o caso de Lage. 

Entre as obras de L. Vasconcelos, que seduzem o nosso bibliófilo, além das que 

abordam questões de dialetologia, surgem aquelas cujos conteúdos são responsáveis por 

visitas a diversas regiões do país. Com cariz de monografias regionais, estas 

publicações contêm capítulos sobre a Arqueologia e Etnografia locais (usos e costumes 

dos habitantes): dissecadas ao pormenor e ilustradas com desenhos, que, como veremos, 

constituíram preciosas fontes de informação e inspiração para Francisco Lage. 

Do norte do país, etnógrafos como Santos Júnior e Manuel Cardoso Martha 

marcam forte presença, na qual se alia à escrita a amizade que une ambos a F. Lage. 

Ainda desta região, destaque para A. Thomaz Pires, através das suas obras acerca das 

tradições e da literatura popular.  

Juntamente com nomes vindos da 1ª República, como Luís Chaves e Vergílio 

Correia, encontramos o interesse manifestado por Lage em relação a etnógrafos como 

Guilherme Felgueiras e Sebastião Pessanha, autores de extensa bibliografia. Adolfo 

Coelho, figura tutelar da antropologia portuguesa, tem também um papel considerável 

na biblioteca de Lage, com obras na área da literatura portuguesa. 

Finalmente, é ainda possível encontrar autores com incidência regional, que, 

embora sem pergaminhos adquiridos no domínio da Etnografia, publicam importantes 

obras de incidência etnográfica. Neste aspeto, referimo-nos a Joaquim Roque, Jaime 

Lopes Dias, Joaquim Sellés de Vilas-Boas, entre outros.  

No campo internacional, Lage privilegia eminentes folcloristas, entre os quais os 

autores brasileiros Mariza Lira e Luiz Câmara Cascudo
74

. 

                                                           

73
 BRANCO, Jorge Freitas, A fluidez dos limites: discurso etnográfico e movimento folclórico em 

Portugal, Etnográfica, n.º III, Vol.1, Celta Editora, 1999, p. 30.  
74

 Mariza Lira (1889-1970) foi folclorista e musicóloga. Na sua obra Migalhas folclóricas aprofunda, 

desde as origens à atualidade, a ciência do folclore. A ligação de Lage a Câmara Cascudo (1898-1986), 

historiador, folclorista e antropólogo, ter-se-á desenvolvido durante a exposição de 1940, quando este 

último é encarregado, pelo governo brasileiro, de assumir direção cultural do Pavilhão do Brasil. Em 
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Em jeito de breve conclusão, e com base num quadro adequado à compreensão 

dos interesses temáticos e das preferências de autores por Lage, escrutinámos o seu 

apreço por antropólogos e etnógrafos seus coevos, que certamente lhe garantiram o 

conhecimento etnográfico que detinha, granjeado por muitos. 

Retomando, agora, a análise das categorias, verifica-se que a Gastronomia 

abrange um grande número de obras (139) que se repartem pela história do gosto, e a 

história da alimentação, articuladas com os demais aspetos da vida cultural da época. 

Dos produtos cozinháveis e das formas de os cozinhar, uma vez que também possuem 

uma história que envolve sua produção e receção, existem variados títulos.   

Convém salientar aqui o interesse de Lage pela gastronomia francesa. A 

predominância de obras do século XIX, verdadeiros tratados de práticas requintadas, 

modo e decoração culinários, cremos que concorreram, em muito, para a formação e o 

desempenho de Francisco Lage, nesta área
75

. 

No campo da categoria Memórias temos 132 obras. Na continuação do seu 

interesse pela disciplina de História, detetamos um grande número de obras que 

retratam, através da primeira pessoa, ou de correspondência efetiva, o modo de vida, 

costumes, vivências de algumas personagens célebres, quer portuguesas quer 

europeias
76

. 

A História de Arte, como atestam os 115 títulos incluídos na biblioteca de Lage, 

representa fonte de grande interesse para o nosso bibliófilo. Obras generalistas sobre a 

                                                                                                                                                                          

novembro de 1947, por ocasião da visita ao Museu de Arte Popular, mostra surpresa face à dimensão e 

importância do espólio, ainda em fase de organização.   
75

 Francisco Lage era, de facto, um apaixonado pela gastronomia, primando pelo requinte na confeção de 
pratos de grande originalidade, e na elaboração de cardápios e decoração de espaços de refeição. Por esse 

motivo, António Ferro encarrega Lage de organizar o jantar oferecido aos jornalistas estrangeiros, que 

visitavam Portugal por ocasião da Exposição do Mundo Português, em 1940. Face ao êxito alcançado, 

Lage é escolhido, em 1957, para organizar o almoço oferecido à rainha de Inglaterra, Isabel II, no 

Mosteiro de Alcobaça.   
76

 A França dos séculos XVIII e XIX está largamente presente nas memórias, em especial de mulheres 

célebres, como Madame de Maintenon, Maria Antonieta e alguns membros da nobreza, como a duquesa 

de Orléans. De Napoleão, que revolucionou a estratégia militar, figura que fascina Lage, detetamos o seu 

testemunho, assim como o de generais que o acompanharam nas sucessivas batalhas. De Portugal, 

sobretudo dos referidos séculos, surgem-nos memórias como, por exemplo, as do Marquês de Fronteira. 

Personagens de Teatro, como Maria Matos, fixam o interesse de Lage. 
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História de Arte de Portugal e Internacional, a par com o fascínio pelos pintores 

naturalistas, como Silva Porto e Columbano, são presença nas “estantes” de Lage
77

.  

No grupo Biografias, com 113 obras, é claro o linear e a apetência do bibliófilo 

pela vida e obra de personagens históricas. Além de figuras emblemáticas 

contemporâneas, como Napoleão, Marquês de Pombal, Gabriele d’ Annunzio, Afonso 

de Albuquerque, D. Manuel I e D. Maria I, Lage mostra interesse pela vida e obra de 

religiosos, nomeadamente de Santo António e Santo Agostinho. Em relação ao 

primeiro, são várias as obras existentes, o que deixa transparecer a sua devoção e gosto 

pelo santo popular de Lisboa
78

. 

Na orla da Etnografia-Culinária surge um número significativo de títulos, num 

total de 104. Nestas obras está plasmado um conjunto de ações técnicas, de operações 

simbólicas e de rituais, que participam na construção da identidade alimentar de um 

produto natural e o transformam, sob a configuração de fórmulas escritas por 

profissionais portugueses e estrangeiros, mormente franceses. Neste âmbito, surgem 

compilações de receitas culinárias, que definem os hábitos alimentares de um povo. 

As Monografias locais surgem com um total de 80 títulos. Autêntico testemunho 

panorâmico das regiões do país, estes estudos afiguram-se aos olhos de Lage, como 

autênticos tesouros que lhe permitirão inteirar-se da história do povo, e costumes das 

várias localidades eleitas. Na bibliografia sobre esta temática destacam-se algumas 

regiões do país que, por excelência, são alvos preferenciais de Lage. Destacamos em 

primeiro lugar o Minho “como lugar de referência [na] busca do Portugal exaltante”, 

patente na célebre obra monumental (um ex-libris da sua biblioteca) O Minho Pitoresco 

(1886-1887), profusamente ilustrada e dirigida por José de Augusto Vieira. O Algarve 

surge também como fonte de interesse para Lage, ao avaliar pelo número significativo 

de estudos sobre algumas localidades desta região
79

. 

                                                           

77
 A escultura e a gravura, nomeadamente estampas, despertam também o interesse de Lage. Na extensa 

bibliografia sobre esta temática destaca-se, pelo número de obras que podemos observar, o autor Reinaldo 

dos Santos.  
78

 Santo António, padroeiro de Lisboa, ícone do capital, ligado ao amor e às tradições populares, aparece 

como homenagem à população urbana, num resquício existente no Museu de Arte Popular. O 

conhecimento de Lage em história de Arte é testemunhado por quem com ele privou. Assim era lembrado 

como sendo “acima de tudo um artista. Sabia de arte que só raros sabiam” MACHADO A. PINTO. 

Diário do Norte 18 julho, p.1. 
79

 Atente-se no número significativo de obras dedicadas a algumas regiões algarvias, da autoria de Ataíde 

de Oliveira. 
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A temática do Teatro é constituída por 49 títulos. Homem do teatro, enquanto 

ator e dramaturgo nos inícios dos anos 20, o seu interesse por esta arte está representado 

na sua biblioteca através de obras, que incluem peças de teatro, e, entre outros tratados, 

da arte de representar. 

A sua apetência por um teatro de cariz regionalista está patente nas obras de 

Gabriel D´Annunzio, encenadas e coreografadas sob este ímpeto, e que, em certa 

medida, funcionaram como fonte inspiradora da peça escrita por Lage, em 1922, em 

parceria com João Correia de Oliveira
80

. 

 

Os livros aos olhos de Francisco Lage ou a apropriação da leitura pelo viés 

da fusão conflitual/produtiva da praxis lageana 

 

Após esta incursão analítica pela biblioteca de Francico Lage, seja-nos permitida 

uma breve reflexão acerca da interatividade e da dialógica entre o possuidor, ao mesmo 

tempo leitor, e os conteúdos dos quais se apropria, conteúdos esses que marcam, a nosso 

ver, o trajcto e modo de vida do bibliófilo, de qualquer bibliófilo, por eleição. 

 

O mundo do círculo de leitura (o leitor, o auditor e o espetador), visto no 

perceber e no receber, na estética e na ética, imbrica-se à “retórica da leitura”, à 

“apropriação”, à história dos sentimentos ou dos afetos, dos estereótipos ou dos lugares-

comuns, à “estética da receção”, que envolve todos os atores, cuja ação recíproca é 

necessária para que haja criação e transformação, no domínio literário, ou “invenção” de 

novas normas na prática social, que não deixem passar em silêncio o “terceiro estado”, o 

leitor, o auditor ou o espetador contemplativo.  

Assim, “A leitura é uma experiência e encontra-se, enquanto tal, submetida a um 

conjunto de variáveis que não podem a priori relevar a teoria da literatura. No grande 

jogo das interpretações, as forças do desejo e das tensões da ideologia têm um papel 

                                                           

80
 A peça de Gabriele D´Annunzio, La figlia di iorio: Tragedia pastorale, 1903, estreada no Teatro de 

Milão em 1904, fundamentalmente uma tragédia popular, pelo enredo, encenação e coreografia, encontra 

pontos de semelhança com a peça Os Lobos, Companhia Portugueza Editora, Porto, 1920 (drama pastoral 

que retrata a vida e os costumes dos habitantes de uma região do interior do país, Castro Laboreiro, 

adaptada ao cinema em 1923, por Rino Lupo).  



 

 100 

decisivo. Resta que este jogo só é possível na medida em que os textos o permitem. Isto 

significa que um texto não é permissivo a qualquer leitura; é, sim, marcado por uma 

“precaridade” essencial, que tem nela própria o jogo […]. A leitura […] é um objeto 

construído (a construir)”
81

. Ou seja, a leitura é movimento e absorção, que cai no âmbito 

do jogo e do “risco”, num apelo ao relacionamento com outros livros, e através do 

convite feito ao leitor, no sentido de “reescrever” o livro
82

. “A literatura não é um 

espaço homogéneo. Ela vive da sua heterogeneidade, das suas ruturas, das suas faltas 

[…]; ela obriga a um ponto de vista de onde se possa construir uma unidade, mas 

também deixa lugar a diversas relações possíveis entre os seus fragmentos, entre os 

diferentes discursos que ela utiliza […]. Uma «retórica do efeito» deve ter por função 

descrever estes constrangimentos – incluindo a «obrigação-liberdade», sobretudo esta –, 

de aí mostrar a ancoragem histórica (as referências e os códigos), de assinalar os lugares 

onde se podem construir as significações […], que verificam e provam o texto, quer 

dizer que o constituem como tal «a cada instante»
83

. Com efeito, face ao problema de 

uma “retórica da leitura”, de uma “eficácia do discurso”, devem colocar-se questões 

como as do título, do sentido literal ou das mensagens subliminares, das metáforas ou 

das alegorias, das transposições ou das transições, das leituras diagonais ou transversais,  

do travesti político e ideológico etc., que se constituem num espaço abrangente de 

utilizações e instrumentalizações, nas quais é inserido o vasto problema da apropriação, 

da receção e da leitura, do impresso, do periódico, do(s) autor(es), do(s) redator(es) e 

dos leitores. 

Que apropriação concreta, funcional e visível Lage colhe das leituras que efetua 

no campo da Etnografia? 

Em nossa opinião, podemos apreender que a apropriação pela leitura poderá 

resultar em tensão dialética (entre as obras e Francisco Lage), que, sendo 

necessariamente conflitual, é, ao mesmo tempo, produtiva, um processo que se 

manifesta e torna visível, na prática do nosso bibliófilo.  

A incursão analítica efetuada pela biblioteca de Lage, o manuseamento e o 

exame de alguns dos seus livros, permitiram detetar a presença de marginália 

                                                           

81
 Cf. CHARLES, Michel, Rhétorique de la lecture. Paris: Seuil, 1977, pp. 9-16. 

82
 Cf. Idem, ibidem, pp. 38-86. 

83
 Idem, ibidem, p. 288. 
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(sinalética, sublinhados laterais e no próprio texto), cujos títulos aparecem em Anexo, 

bem como as partes sublinhadas, apropriadas por Lage (cf., neste capítulo Anexo A). 

Esta sinalética revelou-se de importância decisiva no presente trabalho, uma vez 

que permitiu conferir quais as leituras que serviram – não só de modelo de inspiração e 

fonte de informação –, mas para compreender como se encaixaram as obras nas ações 

que exerceu, no campo profissional. Outro fator surpreendente, resultante da observação 

direta dos referidos títulos, foi o da existência de um número significativo de obras, que 

têm grafadas dedicatórias a Francisco Lage, por parte dos autores de vários ramos do 

conhecimento. Este conjunto de autores e dedicatórias vem demonstrar, em concreto, e 

em especial entre os etnógrafos da época, o prestígio de que Lage gozava, com especial 

realce para Luís Chaves, Cardoso Martha, Guilherme Felgueiras, entre outros, o que 

torna irrecusável o intimismo, profissional e científico, existente entre Lage e estes 

autores, com quem certamente privava e trocava impressões sobre esta área do saber. 

Por um entendimento metodológico, ordenámos os temas e as questões que 

seguem, em função do maior ou menor número de obras existentes na biblioteca de 

Lage, à exceção da Imprensa, que abordaremos no final, onde serão explicadas as 

razões. 

Vale dizer também que este critério não ignora, nem poderia ignorar, que todos 

estes temas e questões dialogam e interagem entre si, o que significa que a fronteira 

entre eles é ténue e permite sugerir outras metodologias que não a adotada por nós. 

 

Da Etnografia 

 

Neste caso, e uma vez que esta área do saber ocupa um lugar central na ação e 

no estudo da figura de Francisco Lage, a Etnografia trata-se de um item que permite 

apresentar uma série de questões prévias, às quais procuraremos dar resposta.  

Seguindo o filão da Etnografia, quais as temáticas, os centros de interesse que 

Francisco Lage privilegia? Quais os autores que merecem a sua atenção preferencial? 

Poderá a presente Literatura etnográfica, existente na sua biblioteca, acrescentar algo às 

obras já existentes sobre a bibliografia de Etnografia Portuguesa e Europeia?  
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Pela breve análise do quadro II (cuja lógica obedeceu ao levantamento de 

títulos/autores incluídos na biblioteca de Francisco Lage) é possível, examinando o 

conjunto das obras, aferir (não qualitativamente mas de modo característico) temáticas 

dominantes, em função do volume de obras, comparando com outras menos 

representadas.  

Assim sendo, no referido estudo constata-se que o predomínio vai para a 

categoria Arte Popular (englobando as indústrias populares).  

Que distinção poderá ser feita e articulada nesta forma de arte, própria das 

classes populares, com outras, adequadas às classes ditas eruditas, quando surge essa 

noção de Arte Popular que vai apaixonar Lage? 

Tendo em conta que a Arte Popular surge na Europa no século XVIII, será já no 

século XIX (devido ao papel que o povo adquire como sujeito histórico, em função dos 

movimentos históricos de afirmação das nacionalidades), que, em diversos países 

europeus, será estudada em disciplinas, como Folklore, Voskskunde, Etnographie
84

, o 

que espelha a ambiguidade da noção existente de Arte Popular. 

Em Portugal, à semelhança do que verificamos nos outros países da Europa, a 

renegarem para plano secundário a Arte Popular, absortos que estavam os estudiosos 

com o realce dado às literaturas e tradições populares, a Antropologia portuguesa 

começou no século XIX. Serão personalidades como Adolfo Coelho (1847-1919), “que 

chama a atenção no final do século XIX para a necessidade de se incluir nos horizontes 

da recém-nascida antropologia portuguesa o universo da [Arte Popular] ” (LEAL: 2004, 

253), ou Leite de Vasconcelos, que explora, em 1881, no livro O Estudo Ethnográfico 

acerca dos jugos e cangas, as ornamentações dos citados objetos, que apresentam as 

primeiras obras com preocupações de difundir a ergologia que, evidentemente, abarca a 

                                                           

84
 Voskskunde aparece em países de língua alemã para designar as disciplinas que estudam o povo como 

um todo, relevando os seus aspetos físicos, sociais e culturais. A palavra Folklore, adotada por países cuja 

línguagem científica não é o alemão, surge inicialmente em Inglaterra para designar as crenças 

tradicionais, os usos e costumes, as superstições e crenças do povo, sendo depois utilizada em diversos 

países, incluindo Portugal. A diferença entre ambas consiste, segundo Jean Cuisenier, no conteúdo 

semântico dos dois referidos termos: enquanto o primeiro, (Voskskunde) “signifie le peuple comme entité 

ethnique et souligne tous les aspects de la culture”, o segundo, (Folklore) “vise le peuple comme classe 

social et attire l’attention sur les aspects non matériels de la culture”, ainda que, em França, o antropólogo 

francês Arnold Van Geneep (1873-1957) tenha tentado, nas palavras de Cuisenier “chercher d´étendre le 

sens du mot folklore à l’ensemble des phénomènes culturels. Ses continues se confondent [ (…) ] avec 

ceux qui font lobe de L’ethnographie” (CUISENIER, Jean «Populaire Art». Encyclopedia Universalis, 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-populaire/). 
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Arte Popular
85

. Vale a pena, na senda de afirmação e valorização crescente da Arte 

Popular, que vimos salientando, referir ainda, a par do interesse de Joaquim de 

Vasconcelos (1883-1924) pelas “indústrias caseiras tradicionais”, no início do século 

XX, os escritos de Rocha Peixoto (1866-1909), em que este arqueólogo e etnólogo não 

hesita em valorizar e, simultaneamente, negativizar a Arte Popular (de alguns objetos). 

Estes são alguns dos aspetos a que a Arte Popular vinha sendo sujeita, desde o final do 

século XIX, princípios de XX, enquanto alvo, quer de diversidade apreciativa (função 

da sua força, simplicidade, ingenuidade das suas criações), quer de desvalorização (pela 

rudeza e falta de estilo nas suas produções), o que gerou uma certa confusão no seu 

conceito e na procura de o definir. Esta situação tende a ser ultrapassada quando, e 

segundo João Leal, na década de 1910 e década de Vinte a cultura popular passa a “ser 

sinónimo de Arte Popular compreendendo um conjunto de objetos […], olaria, a arte 

pastoril, o traje tradicional ou a casa...” (LEAL, 200: 44). A Arte Popular surge agora 

em primeiro lugar, com grande interesse e profusamente representada em diversas 

obras. 

Reaprofundando os estudos dos títulos de caráter etnográfico, presentes nas 

“estantes” de Lage, incluam-se, desde já, os exemplares que tratam da Arte Popular, 

títulos integrantes da denominada “Etnografia artística”
86

,
 
que versam o estudo e a 

apresentação da Olaria (vulgarmente designada por “Cerâmica”) Mobiliário, Trajo 

Popular, Adereços (filigranas), Rendas, entre outros.  

É precisamente sobre esta e através desta Etnografia Artística, título original da 

obra de Vergílio Correia (1888-1944), que terá em grande parte constituído o leit-motiv 

da seleção das peças para o MAP (como comprova a marginália detetada nesta obra), 

que se poderão trazer à colação algumas obras presentes, que devem ser olhadas como 

fontes de inspiração do etnógrafo Lage. 

                                                           

85
 Na conceção de JLV sobre os conceitos e distinções aplicadas às designações de Volkskunde, Folklore, 

embora a semelhança seja notória, há que acrescentar ainda, nas palavras de JLV, a demopsicologia, “que 

se usa pouco, e sobretudo na Itália a usou Pitrè”. Contudo JLV adota a designação ergologia para 

designar o “estudo do conjunto dos objetos materiais observados «[in situ]» e em museus” 

(VASCONCELOS, José Leite de, Etnografia portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda. 

Reimpressão fac-similada da edição de 1980. p. 6). 
86

 A “Etnografia artística” surge precisamente com Vergílio Correia “figura chave (do) fascínio da 

etnografia portuguesa dos Anos 10, 20 (LEAL, 2000: 45). Neste âmbito, encontramos na biblioteca de 

Lage alguns exemplares deste autor. É verificável, no campo das indústrias populares, temáticas 

privilegiadas por Lage, que encontram incidência específica, na sua ação e vida profissional. Surgem 

também outros títulos sobre rendas, papel recortado, tapetes de Arraiolos, pesos de tear e arados. 
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Nesta aceção inspiradora, e no que diz respeito à cerâmica, destacamos as obras 

de José Queirós (1856-1920), Emanuel Ribeiro (1884-1972), António Santos Júnior 

(1901-1990), Joaquim Villas-Boas (1913-1990) e Pedro Vitorino (1882-1944), que 

revelam o interesse de Lage por esta temática
87

. O mobiliário regional
88

, o trajo popular, 

que “conquistam” Lage, são também um facto. A sua afeição e atração pelo trajo 

popular é explicável, não só pelas obras presentes na sua biblioteca, mas também pela 

ação e empenhamento ao serviço do SPN/SNI, ao projetar e realizar mostras e 

exposições, sobre a indumentária regional. 

Logo em 1935 Lage dirige, juntamente com Dalila Braga, a confeção das 

indumentárias para os modelos criados pelo SPN, onde, associado ao estudo dos 

materiais de confeção, se regista uma procura de autenticidade e rigor na conceção dos 

mesmos. Verifica-se que toda a sua restante “carreira” profissional será pautada pela 

necessidade, inclusão e elevação do trajo regional português. Nesse sentido, assinalem-

se as iniciativas promovidas pelo Secretariado, desde exposições (mormente a realizada 

                                                           

87
 Queirós, José, Cerâmica portuguesa. Lisboa: Oficina Gráfica Lda, MCMXLVIII, 2ª edição, 2 tomos; 

RIBEIRO, Emmanuel, Anatomia da cerâmica portuguesa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1927; 

JUNIOR, J.R dos Santos, Olarias de Muge: Notas etnográficas. Porto: Imprensa Portuguesa, 1932; 

VILAS BOAS, Joaquim Pais, Um capítulo da etnografia barcelense: As olarias. Barcelos: Tip. 

Companhia Ed. do Minho, 1951; VITORINO, Pedro, Cerâmica portuguesa, Gaia: Ed. Apolino, 1930. O 

interesse de Lage pela cerâmica está patente no núcleo mais representativo do MAP, precisamente a 

cerâmica. Os seus conhecimentos sobre estes artefactos de cultura material levam-no, inclusive, a 

deslocar-se aos mercados e centros de produção de olaria, para aquisição de peças com destino ao Museu 

(cf. BRAGANÇA: 2007, 187). 
88

 Falamos concretamente do mobiliário regional. Francisco Lage era um cultor e apreciador do 

mobiliário regional português. Justificamos esta constatação no testemunho do Diretor interino do MAP, 

Manuel Mello Correia, que em carta ao chefe da 1ª Repartição alega: “pena é que se tenha deixado perder 

a coleção do meu antecessor Francisco Lage, onde avultavam raros móveis rústicos de que o Museu 

apresenta uma pobreza confrangedora […] assim como o magnífico armário popular pintado do século 

XVII, cuja compra a ser decidida, já não se pode realizar, por outro se ter antecipado […]. 8 de abril 

1958. No entanto, após a sua morte, constata-se que foram vendidos ao MAP, uma vez que detetamos no 

espólio do Museu, no Livro de Inventário MAP, ano 1962, a descrição de um número significativo de 

peças de mobiliário suas (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 298). 

Lage possui literatura francesa sobre este item, o que deixa transparecer o seu interesse pela abordagem 
existente além-fronteiras em relação a esta temática. Detetamos, referida no catálogo, a obra sobre arte 

regional em França. Escrita pelo conservador do Museu de Arqueologia de Rennes, Paul Banét, além do 

texto escrito, (que descreve uma panóplia de mobiliário, arcas, leitos, armários, ornamentações em 

madeira e ferragens utilizadas), é a obra profusamente ilustrada, contendo quarenta páginas volantes com 

fotogravuras de móveis e interiores completos (cf. BANÉAT, Paul, Le Mobilier breton. Paris: Éditions 

CH. Massin & A. Lévy Réunis, 1938). Realce idêntico, pelas suas características imagéticas, deve ser 

dado à obra de J. Stany Gautier (conservador do Museu de Arte Popular Regional de Nantes) dedicada a 

móveis regionais franceses (cf. GAUTHIER, J. Stany, La conaissance des meubles régionaux français. 

Paris: Éditions d’art Charles Moreau, 1952. Estas obras terão sido, possivelmente, fonte de inspiração 

para Lage, ao publicar um artigo sobre este assunto, para o periódico Panorama. Revista portuguesa de 

arte e turismo, LAGE, Francisco, “Mobiliário Popular Português”, N.º 1, 3.ª série, 1956, s/p.. 
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em 1945, sobre o trajo minhoto), aos consequentes pareceres de Lage acerca do trajo 

regional
89

. 

Lage coleciona, então, na sua biblioteca obras específicas sobre o tema
90

, como 

as de Cláudio Basto (1886-1986)
91

, Sebastião Pessanha (1892-1975) e Carlos dos 

Santos (1893-1955)
92

. Curiosamente, a publicação da obra deste último autor, 

madeirense, O trajo regional da Madeira é alvo, em primeira instância, da “apreciação 

do seu valor”, do parecer de Lage, que, mais tarde, o submete à avaliação de Chaves, a 

fim de comprovar a idoneidade do trabalho
93

. Deste modo, ao analisarmos o ofício 

enviado por Lage a Chaves, em dezembro de1947, solicitando, após as “impressões 

verbais já trocadas”, o seu “criterioso parecer sobre o assunto”, poderemos extrapolar 

em duas vertentes, que deixam ver as relações pessoais como vetor fundador do 

aprofundamento de áreas do saber, vertentes essas que serão objeto de desenvolvimento 

no próximo capítulo, ou seja, a grande e sólida amizade que une ambos, e a confiança 

que Lage deposita no saber, entendimento, e ação do etnógrafo. 

                                                           

89
 Lage é perentório nas advertências necessárias sobre a autenticidade dos trajos, que tece acerca do 

regulamento de um concurso de trajo regional, em carta dirigida ao Presidente da Comissão Municipal do 

Turismo de Coimbra. Assim, depois de achar “bastante incompleto” o projeto do regulamento enviado ao 

Secretariado, submete um novo projeto à consideração dos interessados, que se vai pautar 

fundamentalmente pela rejeição dos concorrentes que “não enverguem trajes de rigorosa autenticidade 

etnográfica”. Adianta ainda Lage que, no regulamento, o júri deve atender: “à autenticidade do traje de 

cada figura”, “aos adornos, utensílios e instrumentos”, sendo também influenciadora, para classificação, a 

denúncia de “modas estranhas”. É este rigor que Lage coloca na seleção dos trajes, fruto de um 

conhecimento adquirido (talvez nas leituras empreendidas), que o leva a rejeitar a concurso todo o trajo 

que tenha, de igual modo, obedecido “a arranjo momentâneo, concebido mais ou menos ao saber da 

pessoa que o idealizou” (IANTT, Arquivo SNI, Correspondência relativa a assuntos etnográficos, 1956-

1957. Cx 425). É esta procura de autenticidade, como veremos, que define o pensamento e a ação de 

Lage, ao longo da sua vida profissional.  
90

 Cf. BASTO, Cláudio, O traje à vianesa. Vila Nova de Gaia: Estudos Nacionais, 1930; PESSANHA, 

Sebastião Os trajos populares e os estudos de Etnografia. Comunicação enviada ao Ier Congrès 

Internacional d´Histoire du costume. Lisboa, 1956. Em estreita ligação com o trajo surge, em Lage, o 

gosto pelo estudo dos adereços: as filigranas, que encaminham para a obra de Luís Chaves, As filigranas. 

Lisboa: edições SPN, [S/d – 1941?].  
91

 Lage, em ofício dirigido a Jeanne T. Taylor, que o interroga sobre o trajo de Viana de Castelo, não 

hesita em facultar-lhe a obra de referência de Claúdio Basto, e a orientar a leitura, chegando a enumerar 

as páginas que lhe interessariam. Ainda no mesmo ofício, em abono do seu conhecimento e interesses 

acerca do trajo popular, Lage questiona o trajo de mulher publicado na revista National Geographic 

Magazine, comprovando e justificando a legação feita (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425, 

Correspondência, concursos e tradições, Ofício nº 279, datado de 27 de dezembro 1947).  
92

 SANTOS, Carlos M. O Trajo regional da Madeira: Estudo. Madeira: Funchal, 1952. Jorge Freitas 

Branco sintetiza a ação de Santos nas seguintes palavras: “Foi no domínio dos instrumentos musicais e do 

traje à interpretação, no intuito mais ou menos declarado de estandardizar o característico da Madeira” 

(BRANCO, 1989: 227).  
93

 Cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425, Ofício nº 1899, a Luís Chaves, 7 de dezembro 1947. 
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É ainda no espaço das obras específicas, da coleção de Lage, que deparamos 

com “literatura” sobre Arte Popular das Ilhas
94

, e da Europa
95

. Na esfera além-

fronteiras, e uma vez que o presente estudo se orienta numa das suas vertentes para a 

contextualização internacional, ou não, do MAP, saliente-se a obra de referência de 

Juan Subias Gualter. O livro, de 1948, é dedicado ao conhecimento da Arte Popular em 

Espanha, e inclui distinta grafia e design. A leitura, que mantém Lage a par do que se 

fazia no estrangeiro, permite constatar o género de linguagem utilizado em louvor ao 

artesão, a tipologia dos objetos mais representativos (que definia o conceito de Arte 

Popular, à época), assim como as imagens e o design que a obra projeta, tão 

contemporâneos das edições do SPN/SNI. Importa ainda evidenciar, pela pertinência da 

conjugação de interesses entre Lage e Chaves, a “partilha” da obra Volkskunsten 

Europe, de H. T. Bossert, que ambos detêm
96

. Como última referência a publicações 

estrangeiras, encontramos ainda, na sua “oficina de leitura”, a  obra de Friedrich 

Christiansen
97

 sobre o povo espanhol, as suas festas e profissões, datado de 1937. Não 

podemos, no entanto, garantir, avaliando pelo número de presenças de obras temáticas 

estrangeiras, que Lage alimentasse uma procura incessante do que lá fora era editado, 

embora a presença das citadas obras permita aferir, no mínimo, a curiosidade e o 

proveito face a esta temática.  

Tendo ainda presente um conjunto de obras, coletâneas e imprensa periódica de 

caráter etnográfico, quanto à biblioteca de Lage, apesar de tais títulos apresentarem uma 

abordagem generalizada de diversos temas, estes primam singularmente pelos capítulos 

dedicados à Arte Popular, que interagem, com maior ou menor incidência nos interesses 

de Lage. Focando a nossa atenção apenas em alguns títulos, em relação direta com a 

ação de Lage, avaliamos e relevamos ainda, e nesta senda, as obras da autoria dos 

                                                           

94
 Lage demonstra interesse pela Etnografia artística dos Açores, patente na escolha da obra de CABIDO, 

Aníbal Gomes Ferreira, Indústrias açorianas: Bordados e artefactos de verga. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1908. Esta obra estuda a indústria das rendas nos Açores.  
95

 Francisco Lage possui ainda obras de Arte Popular suíça, espanhola e alemã. GALTER, Juan Subias, El 

arte popular en España. Barcelona: Editorial Seixal Barral, 1948; BURCKHARDT, Titus: Art populaire 

suisse. Bale: Édition URS, Graf, 1941. Esta obra apresenta um grande número de estampas e é dedicada 

essencialmente ao estudo e à descrição de máscaras de madeira e cerâmica suíças.  
96

 À semelhança de Luís Chaves, Lage detém na sua biblioteca a obra de BOSSERT, H. T., El Arte 

Popular en Europa. Barcelona: Editorial Gustavo Gill S.A, 2 Vols.1955 e 1956. Esta obra em dois 

volumes (I-Tecidos, alfombras y bordados II-Ceramica, trabajos en madeira e metal) contém ainda um 

capítulo dedicado à Arte Popular em Portugal.  
97

 CHRISTIANSEN, Friedrich, Das spanische volk, sein warhres Gesicht. Leipzig: Bibliographisches 

Institut, 1937. Esta obra, luxuosamente ilustrada com magníficas gravuras, contém ainda uma dedicatória 

do autor a Francisco Lage.  
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etnógrafos Emanuel Ribeiro (1884-1972)
98

, Capela e Silva (1884-1972), Luís Chaves 

(1888-1975)
99

 e Armando Mattos (1899-1953)
100

, que serão igualmente objeto de 

reflexão num próximo capítulo, face à conotação com Lage e à ação individual no 

campo etnográfico. 

Podemos ainda adicionar neste item, já que contemplam artigos temáticos 

análogos, diversas monografias, da responsabilidade de Leite de Vasconcelos, Athaíde 

Oliveira, Conde de Aurora (1896-1969)
101

, e Joaquim Roque (1913-1995)
102

. Aliás, são 

precisamente muitas das publicações periódicas, como as revistas Portugália, terra 

                                                           

98
 RIBEIRO, Emmanuel, La vertu de l´osier et du genêt. Dessins de Alice d´Azevedo. Version selon 

l´original portugais inédit de Claire Jeancour Gouveia et Francisco da Silva Gouveia. Da coleção: 

Subsídios para a História de Arte Portuguesa, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930. Esta obra 

confere importância à distinção entre art populaire e art grand. O autor informa que, enquanto na 

primeira, é “l’art du peuple, plus ingenu plus simple inocent quelques fois […]”, na segunda “le grand art 

on sent plus facilement la palpitation de cette âme […]” (RIBEIRO: 1930, 21-22). Esta diferença sentida 

entre ambas foi seguida por alguns etnógrafos dos Anos 40. Este título revela ainda algum interesse pelo 

campo da Arte Popular, uma vez que em paralelo com os desenhos de objetos, esta obra contém um 

Elucidário que alude a uma enorme diversidade de cestos, formas e usos, de diferentes regiões. Pergunta-

se: face à panóplia de cestos existente em cada sala do MAP, não terá a obra servido de inspiração e de 

programação a Lage? Outro título do mesmo autor, presente no “espólio bibliográfico” de Lage, é a obra 

A arte do papel recortado em Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1933. As considerações 

textuais avançadas, assim como os exemplos dados sobre o papel usado para enfeite de doçaria regional, 

prateleiras e paredes, refletem o interesse de Lage, seja associado à doçaria regional, seja a uma Arte 

Popular específica (cestaria), que não deixa de estar substancialmente representada no MAP. 
99

 Saliente-se, entre outras, as obras, que no campo teórico abordam a Arte Popular, de CHAVES, Luís A, 

Arte popular. Aspetos do problema. Coleção Biblioteca Popular. Porto: Portucalense Editora, 1943.  
100

 MATTOS, Armando, A arte dos jugos e cangas do Douro-litoral. Porto.1942. Este estudo revela 

informações relevantes, quer sobre a sua construção, quer sobre as peças inerentes e policromia de uma 

região específica de Portugal. O conhecimento de Lage sobre esta matéria é testemunhado pela excelente 

coleção de jugos e cangas que fazem parte do espólio MAP (salas Entre-Douro-e-Minho), e pelas 

recomendações feitas a Joaquim Souza Valente, fabricante de jugos. A este artesão é solicitado por Lage 

que “deve pôr em todos os jugos todos os canzis que lhe faltam e que sejam precisos para ficarem 

completos […], fora isto só porá em cada um dos pinceis de crina ou cabeleiras, um conteúdo que mostra 

como Lage domina o conhecimento dos materiais contidos nos jugos. O ofício em questão reflete 

igualmente a preocupação em preservar uma certa autenticidade da peça, quando o colecionador 

aconselha que os “referidos canzis, que vai pôr de novo, sejam de madeira velha, embora com algum 

defeito, para não se sentir defeito do arranjo e dar a impressão que é tudo do mesmo tempo”. Em outra 

recomendação feita ao artesão, não hesita em alertá-lo: “no resto não tocará para ficarem com a aparência 

de velhos e usados como estão”. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425, Ofício nº 1245, 2 de setembro 1946.  
101

 AURORA, Conde, A vida do linho. Porto: Litografia Nacional. 1935. Esta interessante monografia 

aborda a cultura do linho no Minho, incluindo a descrição de alguns objetos inerentes ao tear. 
102

 ROQUE, Joaquim, Alentejo cem por cento: Subsídios para o estudo dos costumes, tradições, 
etnografia e folclore regionais. Beja: Off. da Minerva Central, 1940. Ao ser considerada como 

“monografia etnográfica sobre Peroguarda” (cf. PEREIRA: 1990, 79), esta obra contém aspetos 

interessantes acerca das artes e a descrição de objetos populares de uso doméstico, nomeadamente peças 

“de muita arte e engenho popular” (ROQUE: 1940, 29), como “Colheres de madeira, chaves de chifre 

para azeite, cornas para azeite, os polvorinhos...”, que vão interessar Lage, quando da recolha de 

exemplares provindos do Concurso da Aldeia mais Portuguesa, em 1938, e, em simultâneo, para a 

elaboração do artigo que estava prestes a escrever, em 1957, sobre Arte Pastoril. Importa, ainda, realçar 

que o livro de Joaquim Roque seguiu a orientação sugerida pelo Júri do dito concurso, no que concerne ao 

preenchimento dos inquéritos/questionários (cf. Cap. IV), resultantes das cláusulas de admissão, ou 

recusa, das aldeias propostas a concurso. Segundo o autor, foi “seguido [pari passu] o questionário”, 

embora ampliado (ROQUE, 29).  
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portuguesa, Boletim de etnografia e Feira da ladra que, no apreço de Lage, concorrem 

simultaneamente com informações preciosas sobre Arte Popular.  

Depois da Etnografia, surge, em segundo lugar, a Literatura etnográfica e 

Tradições Populares, com bastante representatividade. Optámos por selecionar uma 

síntese, da qual faz parte um conjunto de títulos referentes a cancioneiros, contos, 

lendas, provérbios, advinhas, linguagem popular e dialetologia
103

. Assim sendo, como 

interpretar a importância atribuída por Lage, pelo que é da criação do povo, do seu 

património espiritual? Que ligações experienciadas, diretas e vivenciais, se destacam na 

procura deste saber?  

É no século XIX que os “estudiosos procuram intencionalmente o saber 

tradicional”, e são precisamente “os românticos […] os iniciadores de um movimento 

que pela primeira vez presta atenção aos fenómenos da cultura popular” (DIAS: 1952, 

3). Este crescente interesse – visível no coligir de poesias, contos, provérbios e crenças 

populares portuguesas, da responsabilidade de Herculano e Garrett –, começa a “dar 

significação às matérias, cujo complexo veio depois a chamar-se folclore” 

(VASCONCELOS: 1933, 250) e destaca-se entre os letrados Teófilo Braga (1843-

1924), Adolfo Coelho (1847-1919), José Leite de Vasconcelos e Consiglieri Pedroso.  

Aos citados Mestres104
, orientados pelo interesse e procura do folclórico-

literário, afigurou-se-lhes igualmente como imprescindível ampliar o estudo e ação de 

outros aspetos da cultura popular, que dariam lugar, posteriormente, à criação da 

“ciência etnográfica” (DIAS, 1948, 7)
105
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 Este interesse de Lage pode ter concorrido para o relevante papel que esta categoria ocuparia, no seu 

malogrado projeto de organização do Museu do Povo Português, em 1942. Embora a seção “O Habitante” 

(carateres somáticos-antropologia e somáticos-dialetologia) seja no futuro Museu uma parte constituinte 

de um todo, de fim único, do estudo do Povo português, cremos que os conhecimentos adquiridos nesta 

área teriam assim ajudado ao desenvolvimento, planeamento e organização da futura Instituição (LAGE, 

Francisco, “Museu do Povo Portugûes, Plano de Organização” 1942, pp. 1-37). No campo de estudo da 

dialetologia, as regiões que lhe merecem maior atenção, são o norte de Portugal, Beiras, Trás-os-Montes, 
Algarve e Alentejo. 
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 Se bem que a designação de “mestres” seja aplicada por Jorge Dias só aos três primeiros, incluímos 

também a figura de Consiglieri Pedroso, dado o seu valor nem sempre reconhecido, como historiador e 

folclorista.  
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 Segundo a conceção de Jorge Dias, que subscrevemos, entende-se por cultura popular “tudo aquilo que 

é criação do povo ou do que o povo se apropriou, fazendo hoje parte do seu património espiritual, moral 

ou da capacidade de realização prática”; “Consequentemente, todas estas formas de cultura popular são 

assim objeto de uma ciência, a que chamamos Etnografia” (DIAS, António Jorge, Cultura popular e 

cultura superior: Conferência. Santiago de Compostela: Facultad de Filosofia y Letras. Universidad de 

Santiago de Compostela, 1948). Contudo, e cingindo-nos ao conceito leiteano de Etnografia, o seu autor 

passa por considerá-la como ciência que estuda “todos os aspetos culturais de qualquer povo […], embora 
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Assim, e retomando o campo das referidas tradições, destacámos e analisámos 

os Contos, Romanceiro, Poesia Popular, Advinhas, Provérbios, Vocabulário e 

Linguagem Popular, enquanto manifestações de criatividade do gosto popular, (veículo 

das tradições e crenças de um povo e radicalmente ligadas à exaltação genética e 

genuinidade da raça), que são “arquivadas” por Lage.  

As obras de Teóphilo Braga (1843-1924) preenchem as estantes de Lage com 

matérias dedicadas aos Contos tradicionais do povo portuguez, caraterizados como “um 

estudo sobre a novelística geral, e notas comparativas”, conforme afirma JLV 

(VASCONCELOS: 1933, 264). Ao investigar as “origens e [a] análise dos elementos 

tradicionais: mitos, lendas, […] costumes, poesia e contos de transmissão oral”, 

Teóphilo Braga concebe uma literatura nacional, construída sob a dimensão “folclórica 

e popular da nação”
106

. Graças a este investigador, o conto popular, ao lado de outros 

géneros literários, contribui para a definição de um “perfil literário imbuído de um forte 

caracter nacionalista” (FARIA: 2009, 24). No plano de “conjunto etnográfico”, 

Teóphilo Braga apresenta o título O Povo Portuguez nos seus costumes, crenças e 

tradições, em que se registam informações retidas por Lage, na preparação do programa 

do MPP. Assim, no Iº volume d’ O Povo Portuguez, encontramos alguns capítulos que 

focam os rudimentos da atividade espontânea (caça, pesca) e as indústrias locais e 

tradicionais (a casa, a atividade agrícola e pastoril), itens descritivos, que estão em 

perfeita sintonia com o ambicionado projeto de Francisco Lage (Lage, 1942, p.5). No 

entanto, a consulta e reflexão de Vasconcelos sobre as obras de Teóphilo Braga é 

esclarecedora, ao remeter o “poder” benéfico dos títulos para o investigador, quando 

este procura materiais. Neste contexto, sempre podemos perguntar se terá sido nas obras 

de Braga, na ênfase dada ao conto popular, na reconstituição da genuinidade da raça 

portuguesa, e na procura e conhecimento de elementos mais representativos de uma 

                                                                                                                                                                          

não se possa limitar ao rural ou ao infantil, [sendo que o] que pode caracterizar o fenómeno etnográfico é 

o […] étnico”. Apesar de ser pertença de todos “os indivíduos de todas as classes sociais”, como afirma 

JLV, o facto é que erradamente se intui que a Etnografia apenas se refere a manifestações culturais do 

povo, por este ser mais arreigado à terra e à natureza e possuir uma “maior dose de elemento étnico” 

(DIAS: 1952, 7). Será que do expresso conceito de JLV, corroborado por Dias, sobre cultura popular, 

encontraremos eco no pensamento de Lage e, consequentemente, na chamada “etnografia de regime? 

Sobre este tema daremos resposta em espaço a esta e outras questões, que temos vindo a colocar ao longo 

do texto. 
106

 FARIA, Rui Miguel Ventura do Couto Tavares de, O conto popular português. Dissertação de 

doutoramento no ramo do conhecimento em Literatura Portuguesa, Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, 2009. 
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cultura do nosso povo, que rotularam e orientaram o pensamento etnográfico de Lage? 

Sem muito ousar, acreditamos que sim, uma resposta que explanaremos no espaço a 

esta questão dedicada. 

Apesar de incluir nos seus escritos uma preocupação com os estudos da 

etnologia peninsular, Adolfo Coelho
107

, enquanto grande filólogo que edita neste 

âmbito, terá, numa obra sobre estudos folclóricos, a fonte onde Lage pôde usufruir de 

uma coletânea de contos populares, devidamente enquadrados e identificados em termos 

históricos (por narrador e região). Nesta obra, Coelho, apesar de realizar a análise sob a 

mitografia dos contos, tenta imprimir ao conto popular “um estudo científico”, 

ganhando uma nova importância, não se cingindo à “revitalização das raízes genuínas 

da identidade nacional […], exaltação medievalista e à recusa da herança classicista” 

(FARIA: 2009, 24), própria da primeira geração romântica.  

No entanto, segundo a análise de Benjamim Pereira, a opinião de Coelho acerca 

dos contos versa certos juízos qualitativos face aos mesmos, que ora são apreciativos 

(forma excelente, menos deturpada por elementos modernos), fórmula partilhada por 

Lage, ora depreciativos, quando fala da sua “aridez” ou sujeição a “estranhas 

combinações de elementos de contos diversos” (PEREIRA: 1965, 486). Nesta 

referência, do interesse de Lage, a autores e obras sobre os contos populares no primeiro 

decénio do século XX, destacamos igualmente a obra de Consiglieri Pedroso (1851-

1910)
108

. Este autor assevera a genuinidade dos contos, uma vez “que foram coligidos 

diretamente da tradição oral”, e a preocupação em “dar caráter científico aos elementos 

indispensáveis para o estudo crítico de diversas variantes do mesmo conto”. Pedroso, na 

sua recolha impressa, fascinado pelos contos maravilhosos (de fadas ou encantos), 

mostra uma grande percentagem deste “género” contista, em detrimento dos contos 

religiosos e enumerativos. Concretamente “A publicação dos contos valeria como 

estímulo para o estudo da narrativa e da mitografia” (FARIA: 2009, 174), elementos 
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 COELHO, Adolpho, Contos populares portuguezes. Lisboa: Plantier Editor, 1879. Outra obra que 

marca o pensamento deste autor, já virado para a necessidade de se incluírem outros materiais para o 

estudo de uma etnologia de Portugal, é, precisamente, o título “Tradições populares portuguesas: A 

capifricação”, in Revista das Sciencias Naturais e Sociaes. Lisboa: nº 15. Vol. IV, 1896. Neste texto é 

apresentado o método individualizado sobre o estudo, no campo etnográfico, da caprificação (práticas do 

tratamento do figo (aumento e maturação). Relativamente aos contos reunidos por Coelho, verificamos, 

no estudo, que não tiveram em conta a diversidade geográfica. Com efeito, foi em Coimbra que se 

registou maior índice de recolha.  
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 PEDROSO, Consiglieri, Contos populares portugueses. Colligidos por Consiglieri Pedroso. Lisboa: 

Livraria Ferreira Editora, 1910. 
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bem presentes nas lendas e advinhas, que Lage também coleciona, como apanágio do 

saber popular, que aliás o fascina. Procedente das obras dos citados autores, e ainda na 

charneira dos contos populares, há ainda a reter nomes de estudiosos da Etnografia 

portuguesa, como Tomás Pires (1850-1913)
109

 e Ataíde Oliveira (1842-1915).  

A obra de Pires, em foco, permite adquirir conhecimentos de dialetogia, uma vez 

que o autor revela, nas transcrições dos contos, a preocupação em manter “a […] 

pronúncia vulgar da província” (FARIA: 2009, 290). Ao estudo sobre “contos populares 

alentejanos”, acresce ainda, de modo significativo, os contos existentes na região de 

Elvas. Decerto que a sua contribuição se estende, aos olhos de Lage, como um 

referencial epistemológico de uma região específica, o Alentejo, sobre o qual e em 

diversos aspetos Lage procura conhecer, nas obras que vai colecionando. 

Em 1905, seguindo o exemplo dos “Mestres”, Ataíde Oliveira “lança” (incluindo 

contos tradicionais do Algarve), o Romanceiro e cancioneiro do Algarve: Lição de 

Loulé110
. 

Aferindo, por um lado, que Adolfo Coelho, Teófilo Braga e Consiglieri Pedroso 

conceberam as suas recolhas a nível nacional, embora consciente ou inconscientemente 

tenham privilegiado esta ou aquela região, por outro, a recolha de contos regionais de A. 

Oliveira e T. Pires cingiu-se às zonas locais, do Algarve e do Alentejo. Assim, no 

âmago da literatura popular, marcada pelas “subdivisões principais o romanceiro e 

contos” (Leal: 1993, 13-14), Lage adquire, na consulta destas obras, um saber 

“continental”, um referencial epistemológico de regiões específicas, sobre as quais, nos 

diversos aspetos supra mencionados, procura conhecer, nas obras colecionadas, 

ensinamentos que criam o caldo de cultura da sua praxis. 

O nosso bibliófilo conta ainda, na sua biblioteca, com a presença da obra de 

“recolha” de contos populares russos, da autoria de Alfredo Appel.
111

. Este autor reflete, 

em termos de comparabilidade, e daí a sua fama
112

, sobre as tradições do povo 
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 PIRES, António Thomaz, Contos populares alentejanos recolhidos na tradição oral na província do 

Alemtejo. Elvas: Tip. de J.T de Carvalho, 1919.  
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 OLIVEIRA, Ataíde, Porto: Typ. Universal, 1905. 
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 APELL, Alfredo, Contos populares russos: Tradições do povo português e brasileiro comparadas 
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Editora Americana, Limitada, 1920. 
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 Já JLV advoga a necessidade e a importância da obra em questão, conquanto, para se “estudar a 

Etnologia de um povo sob todos os aspetos, não basta  […], reunir materiais e classificá-los, é preciso  

[…] estudá-los cronológica e comparativamente […]”. Neste propósito, Vasconcelos faz menção à obra 
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português e brasileiro e o folclore estrangeiro, nomeadamente determinadas versões 

análogas, existentes além-fronteiras. Neste prisma, terá sido possível a Lage, na 

consulta da referida obra, estudar e avaliar o índice de genuinidade das versões 

portuguesas  

Numa incessante busca por conhecer o Povo Lusitano, Lage “envolve-se” nos 

títulos caracteristicamente emblemáticos, que referem os estudos/conhecimentos de 

filologia e dialetologia portuguesa. Na consulta de um número substancial de volumes, 

apoiando-se largamente na obra de JLV (fundador da dialetologia científica em 

Portugal), o nosso cultor documenta-se acerca da Linguagem Popular e da variação 

diatópica. A obra O dialeto mirandez113
, apontada como o início da investigação 

filológica em Portugal, é também selecionada por Lage numa outra obra, da autoria de 

Moraes Ferreira. Outros títulos análogos, presentes na biblioteca, espelham as 

especificidades fonetico-fonológicas, lexicais, morfológicas e lexicográficas dos 

dialetos de cada região em foco (Beirões, Estremenhos, Interamnenses, dialeto falado na 

região entre o Minho e o Douro). Abrangendo estes estudos a quase totalidade do 

território nacional, outros há que têm lugar no acervo ao tratarem especificamente da 

linguagem autóctone utilizada, ocupando-se do vocabulário regional
114

 e rural, bem 

como da fraseologia, dos modismos e das expressões mais pitorescas.  

Evoquemos a obra de Joaquim Roque, dedicada à linguagem no Baixo Alentejo, 

que não só se revela como estudo das falas populares, mas é também, na opinião do 

autor, “imprescindível”, para que se possa compreender e conhecer o nosso idioma”, 

pois “é com o povo que a língua se desenvolve e transforma” (ROQUE: 1945, 5) 

(conceito que molda o pensamento de etnógrafos coevos, como Augusto César Pires de 

Lima e Luís Chaves), segundo se regista e se elenca pelo seu conteúdo, nos interesses 

de Lage. 

                                                                                                                                                                          

de Alfredo Apell, embora lamente não ter o autor completado, devido à morte prematura, os seus estudos 

comparativos (VASCONCELOS: 1933, 293-94). 
113

MORAES FERREIRA, Albino J. de, Dialeto Mirandez. Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1898. Esta 

obra apresenta um estudo importante sobre Terras de Miranda nomeadamente com a inclusão na obra de 

mapa corográfico, e ainda quadro dos elementos da fala portuguesa e da fala espanhola, gramática 

mirandesa; dança dos paulitos (pauliteiros), com letra e música, entre outros.  
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 A título de exemplo, atente-se na obra de MACHADO, F.S. Lacerda, Vocabulário regional colhido no 

concelho das Lages (Ilha do Pico). Coimbra: Imp. da Universidade, 1917.  
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Detetamos, ainda, na procura bibliográfica de Lage, manifestações do génio, do 

legado imaginário da alma popular, patentes em adágios/provérbios/ditados/rifões
115

, 

adivinhas, e, no campo humorístico, no anedotário (embora sem a profundidade 

filosófica das precedentes). Destaque-se, neste amplo corpus de adágios, as obras de 

António Delicado, Francisco Rolland e Pedro Chaves
116

. As adivinhas populares (orais, 

tradicionais, folclóricas e poéticas), enquanto “formas de expressão oral identitária da 

cultura popular”
117

, muitas das vezes baseadas nas relações do homem com o meio 

envolvente, e impregnadas de enigma, surgem, compiladas por Thomaz Pires
118

, entre 

as preferências de Lage. 

Na continuação do levantamento das obras pertencentes a Francisco Lage, 

acerca das tradições populares, deparamos com a obra de JLV
119

, que, resumindo os 

seus constituintes no termo Folk-lore, reflete sobre a importância do seu estudo 

científico, e individualiza “principalmente a poesia [que dá] a média capacidade estética 

do povo que as repete” (VASCONCELOS; 1882, 33). Deste modo, o depoimento de 

JLV abre espaço referencial para obras temáticas presentes, que confluem nesta área 

com os interesses do nosso bibliothecarius. 

Incluindo, na maior parte, as quadras populares, musicadas ou não, alguns 

títulos
120

 de folklorista, fazem, na biblioteca, a sua recolha: a norte, através de Albino 

Bastos, Cláudio Basto e Gomes Pereira; ao centro, na pessoa do Padre Augusto Firmino 

Martins (1890-1965), Cardoso Martha, Augusto Pinto e Afonso Paço; a sul, por 

Johel
121

, com obra inserida no número I do Folk-lore Portuguez. Augusto César Pires de 

Lima (em cuja obra Lage deixa, na marginália, o seu testemunho de consulta) e Luís 
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 JOHEL corresponde ao pseudónimo criado por António Tomás Pires (1850-1913). 
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Chaves
122

 contribuem de certo modo para o seu estudo, através de obras teóricas e 

gerais (onde se incluem igualmente outros itens).  

O estudo das tradições, segundo o modo como o povo encara a natureza e vive 

em sociedade, elucidando-nos acerca do passado (ensinamentos e conteúdos disponíveis 

nas obras mencionadas), comprovam o interesse e a preocupação de Francisco Lage em 

complementar, estudar e conhecer o povo português.  

Muitas das sugestões apontadas influíram na Arte Popular, tendo em conta que 

“com o Folklore ocorre naturalmente [em] parelhas a Ergografia ou Ergologia 

(Vasconcelos: 1933, 287). Neste contexto, em determinadas obras de Folklore 

supracitadas, notamos que a atenção, conferida por Lage à Arte Popular, se manifesta, 

sobretudo, no vestuário (trajos). Em simultâneo, Lage patenteia o cuidado em 

“arquivar”, na sua biblioteca, a par de tudo quanto dizia respeito à Literatura 

etnográfica, um número substancial de Monografias (contendo artigos etnográficos). 

Em escala descendente encontra-se o Folclore, a Coreografia, os Usos e Costumes, e, 

por fim, a Dança e a Música
123

. 

Com incidência na Literatura Etnográfica, encontramos obras versando, em 

primeira instância, “princípios teóricos e métodos” (PEREIRA: 2009, 1) e outras, de 

caráter geral, que transmitem “notas etnográficas” específicas, sobre locais, objetos, 

usos e costumes. Nesta senda, a “obra máxima”, segundo Jorge Dias (DIAS: 1952, 15), 

de JLV, Etnografia portuguesa124, contém a definição segundo o autor, de Etnografia 

Portuguesa, quer como referente “ao estudo do Povo Português”
125

 (VASCONCELOS: 

1933-1942, 6), quer como expressão que compreende o Continente português e as Ilhas 
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 VASCONCELOS, José Leite de, Etnografia portuguesa: Tentame de sistematização, Lisboa: 
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adjacentes. Cremos ser nesta obra que Lage segue a definição desta ciência, que partilha 

e da qual se apropria, uma vez que, por um lado, põe em prática a teoria de 

Vasconcelos, ao programar o seu MPP (enquanto Museu do Povo Português), e, por 

outro, vai orientar a distribuição das “salas exposicionais” (LAGE: 1942, 1) do Museu, 

recorrendo à divisão do Continente português, proposta por Vasconcelos
126

. Esta mesma 

delimitação, segundo Vasconcelos, seria a que melhor facilitaria a “localização mais 

geral das cousas e fenómenos etnográficos” (VASCONCELOS, 1933-1942, 10), uma 

proposta que Lage, mais uma vez, contempla e à qual adere. 

Continuando a ter presente a biblioteca de Lage e as obras teóricas de 

Etnografia, Luís Chaves publica, em 1947
127

, um artigo sobre a “exposição das quatro 

fases em que se pode dividir a evolução da ciência etnográfica”. Delineando as 

diferentes etapas, que acompanham o desenvolvimento da disciplina entre nós, Chaves 

refere-se à última como atual, num claro enfoque no que diria respeito, em parte, à 

política folclorista do SPN/SNI. Sabendo que os contornos do discurso, e prática do 

Secretariado, incidiam paralelamente num “aproveitamento etnográfico em exibições, 

concertos, concursos […], para manter as características nacionais e recuperar o 

perdido” (CHAVES: 1947, 153), encontramos neste julgamento um fator de 

aproximação entre Chaves e Lage (enquanto organizadores/programadores destas 

iniciativas, sobre o enunciado denominador comum). No entanto, reforçamos a ideia já 

expressa, segundo a qual este artigo, a ter sido, muito provavelmente, lido por Lage, 

operaria como ponto de apoio e sustentabilidade das ações que Lage e Chaves vinham 

desenvolvendo, no seio daquele organismo. 

Sobre outras obras que abordam a Literatura etnográfica, Chaves concorre com 

um elevado número de títulos, como Páginas folclóricas, notas de etnografia, notas 

etnográficas, Portugal além, que informam Lage quanto ao contraste de tipos de 

propriedade e sistemas de exploração de terra, bem como aos ciclos festivos, os saloios, 

as varinas e as festas populares de junho. Acrescente-se apenas, pela sua pertinência, de 
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 No seu plano de organização do Museu, Lage refere aquela que lhe serviu de fonte para a proposta de 

divisão das zonas geográficas do Museu. Para tal, não hesita em citá-la, e dela retirar o Mapa que serve de 

“modelo” à “divisão territorial” programada. A comprovar, atente-se à citação feita por Lage no seu plano 

de organização: “Vidé Etnografia portuguesa, pelo Dr. José Leite de Vasconcelos. I Vol., pp. 10/11, fig.2 

– Mapa – Imprensa Nacional de Lisboa, 1933” (LAGE: 1942, 1). 
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 CHAVES, Luís, Nos domínios da etnografia e do folclore: Ocidente, Vol. XXXII, julho 1947, pp. 

150-153. Lage detém na sua biblioteca cinquenta volumes da Ocidente, que vão do N.º 1 ao N.º 218, 

correspondentes aos números de maio de 1938 até junho de 1956. 
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modo a não tornar exaustiva a presente análise, as obras de Albino Bastos, Silva 

etnográfica, Guilherme Felgueiras, Temas etnográficos e folclóricos e Santos Júnior, 

com Duas notas de etnografia transmontana. Neste percurso, embora não constitua uma 

obra em si mas uma compilação de intervenções, de vários autores proeminentes 

(portugueses e espanhóis, referentes à Literatura etnográfica e folclore em geral), 

importa aludir à comunicação de Jaime Lopes Dias
128

, não só pela atualidade das 

palavras à data, como também pela chamada de atenção quanto ao papel representado 

pelo I Congresso de Etnografia e Folclore, realizado em 1956, nas cidades de Braga e 

Viana do Castelo. Este encontro pode ser encarado sob dois aspetos marcantes: a 

perplexidade que a sua organização causou no seio do SNI; o testemunho da última 

intervenção/comunicação de Lage
129

. 

Neste I Congresso de Etnografia e Folclore, que contaria, na comissão para os 

trabalhos científicos, com a presidência de António Correia Mendes e, como secretário-

geral, Fernando Pires de Lima, neste congresso, dizíamos, a “distribuição dos trabalhos” 

estava organizada por secções, cabendo à já referida comunicação, de Lopes Dias, a sua 

inclusão, no “painel”: “Questões. Teorias. Métodos. Classificações. Museus. Ensino da 

Etnografia e Folclore”
130

. Na sua intervenção, Lopes Dias refere-se em tom crítico ao 

que (à data) se tinha feito em Portugal em prol da Etnografia e do Folclore (embora 

relembre a ação do SNI e o seu interesse pela ciência popular, arte e tradições, com a 

criação do Museu de Arte Popular). Curiosamente, este etnógrafo deixa algumas 

sugestões de “ordem externa e interna”, que passam inclusive pela promoção e 

“alargamento do Museu de Arte Popular”, certamente em nítida consonância com o 

pensamento de Lage, já expresso junto de António Ferro, logo após a inauguração do 

Museu de Arte Popular, em 1948
131

. 
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 DIAS, Jaime Lopes, “Da Vida e Saber do Povo. Recolha e Estudo”. In I Congresso de etnografia e 

folclore, promovido pela câmara municipal de Braga. 22-25 de junho 1956. 
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 Com base nas informações e no testemunho de António Pinto Machado, quando afirma que “ainda 
ultimamente o vimos dissertar sobre temas de culinária” (Correio do Minho, 13 de julho, 1957, p. 1), foi 

possível proceder à recolha de fontes que culminaram na última intervenção pública de Lage. 
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 Os enunciados referidos faziam parte da secção A, presidida por Jaime Lopes Dias e tendo ainda, 

como vice-presidente, Luís Chaves. 
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 OLIVEIRA, Alexandre, Uma abordagem preliminar a 60 anos do Museu de Arte Popular.,  

Segundo informação recolhida por Alexandre Oliveira, após a inauguração do MAP em 1948 “ [Lage] 

propõe, por escrito, a António Ferro “um ambicioso plano de ampliação e melhoramento”.  
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No seguimento do realce dado às obras que incluem capítulos dedicados à 

Literatura etnográfica, incluamos Monografias Locais (com proeminência quantitativa, 

objeto de um estudo detalhado), que despertam a curiosidade de Lage. Este seu prazer, 

na coleta de títulos relativos a regiões, transporta-o em “excursões, que, por sua vez, lhe 

fornecem impressões e levantamentos sobre notas arqueológicas e etnográficas, das 

áreas geográficas eleitas: Trás-os-Montes, Minho e Algarve. 

No entanto, salientamos aqui o interesse que a obra de Estanco Louro (1890-

1953)
132

 terá despertado em Lage, quando este “sinaliza” a sua recensão crítica num 

jornal diário
133

. O título é, no conjunto do fundo bibliográfico que estuda o Algarve, 

entre 1905 e 1929, um importante registo da obra etnográfica local. Enquanto porta-voz 

do autor, e de outros, este exemplar é, segundo Pedro Prista, uma “figura geométrica 

dos cinco livros, e [produto] do atravessamento de todos eles pelas mesmas diagonais 

etnográficas […], que culmina em rasgos confessionais de tensão e valor etnográfico 

extremos, sem bascular na arbitrariedade das idiossincrasias”
134

. Sobre o valimento 

factual da obra, o que teria aí Lage encontrado com tão elevado interesse? Vejamos. Em 

resultado, o texto não só insere um notável “estudo da didactologia e folclore da região” 

(certamente espetável para Lage), como objetiva questões ligadas à casa (dando por 

inerência ênfase às chaminés algarvias), à vida mental e social, à geografia e à história, 

entre outros assuntos da região de Alportel. Assim resumido, e encarado numa 

perspetiva lageana, o livro pode confirmar o destaque que lhe foi atribuído, tendo em 

conta a sua “realidade relativa, teorizada em etnografia” (PRISTA: 1997,261). O artigo 

no Diário de Notícias pode ainda contribuir para a concretização da ideia patente, como 

garante da orientação do interesse de Lage, na época, face à Etnografia. 

No subtema Folclore, presente na biblioteca aqui em apreço, salientem-se os 

exemplares que reforçam o interesse de Lage por esta matéria. Contudo, a referência ao 

Folclore deve ser agora entendida, e em relação aos trabalhos presentes na biblioteca de 

Lage, como interligado às tradições populares (associado ao património cultural 
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 LOURO, Francisco Manuel Estanco, O Livro de Alportel: Monografia de uma freguesia rural. Lisboa: 

edição do Boletim do Ministério da Agricultura, 1929, 2 Vols. Dada a sua relevância, esta obra foi 
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 “O livro de Alportel”, por M.F do Estanco Louro, in Diário de Notícias, 3-2-1930, p. 6. 
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 PRISTA, Pedro, “O Livro de Alportel e a Etnografia em Estanco Louro” in Revista etnográfica, Vol. 

2, 1997, pp. 259-270. 
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transmitido oralmente, nos meios rurais), sinónimo comum de cultura popular
135

. No 

entanto, analisamos agora o Folclore sob um prisma singular, contemplador, e votado 

especificamente para o estudo do universo da música rural, suas práticas e reportórios 

musicais. Todavia, englobamos ainda obras das duas últimas categorias, Usos e 

Costumes, e Dança (Coreografia-mostras performativas e museográficas de âmbito 

regional e local) que, embora com pouca representatividade na sua esfera bibliográfica, 

expressam a indagação, a procura, os conhecimentos e o saber de Lage, acerca das 

particularidades da vida em sociedade, do povo português.  

No esteio destas leituras, conclusivamente se poderá antever a existência de uma 

ligação plausível entre a atividade profissional (que Lage desenvolve ao longo da sua 

carreira, enquanto funcionário da 3.ª secçção da Repartição da Cultura Popular, do SNI), 

e a sua latente e constante preocupação, na defesa dos traços “tradicionais” dos ranchos 

folclóricos, e na organização de eventos ligados à dança
136

, interagindo, ainda, com o 

seu incondicional apoio à recolha e publicação de reportórios de música popular.  

Como veremos, uma incursão geral pela documentação do organismo em 

consideração (SPN/SNI) dar-nos-á, em capítulo posterior, uma visão particular sobre 

este objeto ou aquele tipo de trajo, sobre esta dança ou aquela canção, sujeitos a 

emendas, a conselhos e à organização de Lage, em manifesto apoio à música popular 

portuguesa. 

Entre os especialistas portugueses, etnólogos, folcloristas que se preocuparam 

com o estudo das danças populares portuguesas e os seus aspetos musicais, patentes nas 

escolhas de Lage, destacam-se obras de autores como José Leite de Vasconcelos, Luís 
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 Sobre o conceito de Folclore, Jorge Freitas Branco apresenta três aceções que, embora interligadas, 
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folclóricos, dança e traje, configurados pelo processo de folclorização, com o apoio governamental, 
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 A sua participação ativa, na conceção e organização dos bailados Verde-Gaio, denuncia igualmente a 

sua apetência pelo chamado “folclórico estilizado”, que vai beber em recriações folclóricas tradicionais. 

IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425, Ofício n.º 2133-3.ª Sec./37, de 27 de dezembro 1947. 
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Chaves, J. Lopes Dias, J. Santos Júnior, Gonçalo Sampaio (1856-1937)
137

, Armando 

Leça, entre outros
138

. 

Com efeito, JLV, na sua obra Mês do Sonho139
, fornece informações preciosas 

acerca do Folclore Insular (danças, cantigas dos Açores), certamente fruto de aturadas 

investigações, embora não aprofunde os seus aspetos musicais e coreográficos. Já Luís 

Chaves, que foi decerto “um historiador das danças do povo português”
140

, concorre nas 

estantes de Lage com um número significativo de títulos sobre esta temática. Luís 

Chaves, nas suas obras, estuda algumas danças nortenhas com profundidade, delineando 

um maior relacionamento nas abordagens a que procede, com os antropólogos, ao 

mesmo tempo que releva fatores religiosos, sociais, bélicos e coreográficos destas 

manifestações populares. Neste campo salientem-se, entre as obras chaveanas, no 

tocante aos aspetos coreográficos, Danças, bailados e mímicas guerreiras, e Danças e 

bailados: Notas de coreografia portuguesa, onde a interligação e desenvolvimento 

plástico dos passos, gestos, movimentos, linhas de grupo são meticulosamente 

estudados por este etnógrafo. Ainda seguindo a bibliografia deste cultor, materializada 

na celebração e conhecimento das danças populares locais, merecem referência Lisboa 

no folclore, e Folclore de St Maria do Ameixoal, a par, entre outras, com Páginas 

folclóricas, onde o autor discorre sobre estes assuntos “com a facilidade que lhe é 

peculiar” (DIAS: 1952, 25). Esta regularidade de representações temáticas, na 

biblioteca, por parte de Lage, indicia a sua preocupação e o seu interesse pelas 

intencionalidades e as perspetivas que estas obras encerram, na produção de discursos e 

práticas do folclore (em análise) sobre o país e o seu povo.  

Neste itinerário folclorista, entre a documentação em estudo, realce para o 

contributo de etnógrafos locais, que desenvolvem e publicam estudos, em prol do 
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 SAMPAIO, Gonçalo, O cancioneiro minhoto. Porto: Tip. Costa Carregal, 1940. Esta obra elenca, além 

de textos anteriormente escritos pelo autor, alguns exemplos musicais, canções, respetivas letras de várias 

modinhas, que se cantam nas terras do Minho. As informações sobre o reportório de música tradicional, 

canções recolhidas por Gonçalo Sampaio e outros, são profundamente díspares, não sendo referido sequer 
o nome dos atuantes. Outra questão que suscita interesse na ótica identitária de Lage, acerca da música 

popular, diz respeito à preocupação com a autenticidade e a antiguidade dos exemplos, mencionados pelo 

autor Gonçalo Sampaio ao adicionar comentários às recolhas efetuadas, seguindo assim uma lógica de 

inculcação da sua longevidade. 
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 Outros etnógrafos e folcloristas colecionaram, estudaram e divulgaram as suas obras relacionadas com 

a temática em estudo, compilada nas “estantes” de Lage. Referimo-nos, em concreto a Guilherme 

Felgueiras (Estremadura e região Norte), Joaquim Roque (Alentejo), Cardoso Martha, Pedro Fernandes 

Tomás (Centro). 
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 VASCONCELOS, José Leite de, Mês de sonho. Lisboa: Conspecto da Etnografia Açorica, 1926. 
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 RIBAS, Tomaz, Danças populares portuguesas. Lisboa: Biblioteca Breve. Série de Artes Visuais. 

1982, p. 8. 
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“resgate” e “salvaguarda” de reportórios locais de música e dança. Neste contexto, 

Santos Júnior destaca-se pelo contributo prático, em especial para o conhecimento e 

comparabilidade entre dança/letra/música, e o trajo, quando edita Nota de coreografia 

popular transmontana: A dança dos pretos. Ainda na mesma linha, outras publicações 

da sua autoria revestem-se de fulcral importância, pelos indícios que revelam, uma vez 

que são objeto de oferta, (o que demonstra a amizade latente entre ambos) e o parecer 

de Lage. É nesta aceção que o nosso bibliófilo menciona as edições recebidas (incluídas 

na sua biblioteca), e agradece a Santos Júnior, “[as edições que] teve a gentileza de me 

oferecer e enviar e que gostosamente apreciei”
141

, como é o caso das obras Duas notas 

de etnografia142
, A matança de porco – bispo e procissão de S Martinho. Após a sua 

leitura, Lage refere-se-lhes nestes termos: – “são mais dois lindos quadros tradicionais e 

etnográficos que ficam devidamente registados e identificados pelo meu amigo”
143

. 

Nestes estudos podemos detetar duas vertentes. A primeira pode ser entendida como 

reflexo do seu interesse por esta temática, dado que, segundo acrescenta na 

correspondência, “veio enriquecer extraordinariamente os meus modestos 

conhecimentos na matéria”
144

. Na segunda vertente, denota-se a preocupação de Lage 

(aliás correspondente à emitida pelos etnógrafos coevos) em registar e “salvar” o que, 

neste campo, se afigura como tradicional e etnográfico.  

Também Jaime Lopes Dias contribui para os conhecimentos de Lage face a estes 

assuntos, com oferta de publicações da sua autoria, respeitantes ao folclore (cantigas) da 

Beira Baixa e aos seus problemas
145

. Já o papel do folclorista Armando Leça, na 

institucionalização e “configuração de um cânone para o folclore”
 146

, a partir de 

meados dos Anos 30 até ao final do século, que fica registado nos levantamentos e 

recolhas, que efetuou de norte a sul, sobre música em contextos rurais, já o seu papel, 
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 Carta Postal (particular) enviada por Francisco Lage a Santos Júnior. Lisboa, 14/8/942. Cf. Arquivo J. 

Santos Júnior, Torre de Moncorvo, ETNOGRAFIA – Correspondência, Pasta 268, Doc. 224. 
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 “Duas notas de Etnografia Transmontana”, in Revista Las ciencias. Madrid: 1940 (?). De facto, as 
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e consequente opinião, decidimos incluí-las, naturalmente, nesta sucinta análise. 
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 CASTEL-BRANCO, Salwa El-Shawan, “Etnomusicologia” in Dicionário da música portuguesa, 
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dizíamos, é um tributo que o nosso bibliófilo irá apreciar. Na verdade, o “músico 

caminheiro” como se autodefiniu Leça, foi “uma espécie [de etnomusicólogo] do Estado 

Novo”
147

. Neste contexto, além dos laços de amizade, que vão unir Armando Leça a 

Francisco Lage, desde a sua primeira estadia em Lisboa, o “músico caminheiro” 

encontra no nosso bibliófilo um aliado, tanto no campo da construção de um ideário que 

reivindica a tradição, assente na música popular (enquanto relicário dos mais altos 

valores da nação), que importava descobrir e reportar (sob pena de vir a perder-se um 

verdadeiro instrumento da identidade nacional), quanto nos projetos de construção de 

uma “autêntica arqueologia musical”, que delineou, originária da “sacralização de uma 

entidade anónima, o povo, pura e ingénua” (SARDO: 2009, 434). Leça, nas obras que 

Lage adquire, apresenta no seu Cancioneiro musico-popular148
, uma classificação 

genérica do que caracterizava a música das diferentes províncias, orientada sobre um 

espetro de manifestações musicais (Monodias, Modas Coreográficas e Corais). Outra 

particularidade de Leça leva-o a refletir, ainda neste seu trabalho extensivo, sobre o 

caráter seletivo, purista e crítico, que norteou o registo das “mais genuínas músicas e 

canções populares existentes em todas as províncias do continente português” (LEÇA: 

1940, s/p). Imbuído deste espírito de validação da música popular portuguesa
149

, Leça 

publica a obra Música popular portuguesa (sob a forma de transcrições musicais 

efetuadas por províncias, refletindo a ligação entre a área geográfica ao estilo musical), 

igualmente na posse de Lage. Assim, além da importância de que a obra se reveste – 
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 SARDO, Susana, Música popular e diferenças regionais. In Multiculturalidade: Raízes e Estruturas 

(cap.11). l Volume I. Lisboa: Coleção Portugal Intercultura,Universidade Católica Portuguesa. 2009, p. 
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 LEÇA, Armando, Cancioneiro músico-popular: Relatório dos trabalhos de recolha para a 

organização duma discoteca de música popular portuguesa, pela brigada de técnicos chefiada por… 

Comissão Executiva dos Centenários, Secção de Manifestações Cívicas, Históricas e Religiosas. Lisboa: 

Imp. na Ottos Gráfica, 1940. Leça é convidado, no âmbito das Comemorações centenárias, para efetuar e 
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(SARDINHA, José Alberto, “Armando Leça e o primeiro levantamento músico-popular realizado em 

Portugal” in Revista da Faculdade de Ciências Sociais, 1992-1993. http://hdl.handle.net/10362/6737). 

Para uma completa descrição e paradeiro do espólio produzido por Armando Leça, consulte-se a obra 

referenciada. 
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 Neste campo, como justificativo da afirmação em causa, importa relevar as palavras transcritas, por 

Leça, da autoria de Adolfo Coelho, que servem de Introdução à obra em análise. É taxativo o nosso 

musicólogo, ao reter as seguintes palavras: “Os Folcloristas [devem] sim coligir com maior fidelidade as 

tradições populares e publicá-las” (LEÇA: 1941, 1).  

http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Col_Percursos_Intercultura/1_PI_Cap8.pdf
http://hdl.handle.net/10362/6737


 

 122 

como contributo de construção de narrativas sobre a música rural portuguesa retemos a 

“homenagem” que na obra é prestada pelo musicólogo, a Lage, ao dedicar-lhe um 

capítulo do livro sobre o Minho e Braga. É, pois, por via da inserção de uma visita à Sé 

de Braga, e o que ela oferece em termos musicais (cantares na Sé), que nos 

apercebemos, uma vez mais, da amizade e da comunhão de semelhantes perspetivas, no 

entender da música popular portuguesa, que ambos cultivam
150

.  

No âmbito da temática em apreço, a obra de Ronald Gallop
151

, autor de origem 

inglesa, encontra igualmente o seu lugar, no espaço bibliográfico de Lage. Gallop é 

apaixonado pelas cantigas do povo português. O autor recolhe, em livro, diversos 

exemplos com letra e música de diferentes regiões do país: Alentejo, Beira Alta, Beira 

Baixa, Estremadura e Minho. Além do interesse etno-musical que a sua recolha suscita, 

a obra é formada por perspetivas que moldam o espírito dos folcloristas à época, sobre a 

necessidade premente de serem reunidas as cantigas do povo português, e que, segundo 

o próprio, “são bandeira nacional em risco de se perderem ante a invasão da música 

mecânica produzida em série sem caseta de qualquer espécie” (LEÇA: 1946, 35). 

Estamos assim perante um mesmo procedimento e julgamento, embora advindo de um 

estrangeiro, sobre o destaque meritório da música popular portuguesa, celebrado como 

estandarte da identidade nacional. O interesse de Lage, como cultor da música popular, 

consubstanciado num puritismo e nacionalismo marcantes nas obras que coleciona, é, 

como veremos, projetado nas ações que idealiza e desenvolve de futuro.  

A biblioteca engloba também obras que versam o folclore madeirense
152

, 

francês
153

 e brasileiro
154

. Neste “envolvimento”, pelo seu número representativo, as 
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 LEÇA, Armando, Música popular portuguesa. Coleção Folclore e Pedagogia. Porto: Editorial 

Domingos Barreira, 1946, 1º Vol.. Outros capítulos da presente obra, além do dedicado a Francisco Lage, 

são dedicados ao “etnólogo Luís Chaves (Dr.)”, “Natal e os Reis”, “Fandango” a Gastão Bettencourt, e 

“Mar” a Afonso Lopes Vieira pp.30-35. 
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 GALLOP, Rodney, Cantares do povo português. Estudo crítico, recolha e comentário de Rodney 

Gallop; Trad. de António Emílio de Campos. Lisboa: Liv. Ferin, 1937. O interesse de Gallop pelo folclore 

nacional passa, em primeira instância, pela sua chamada de atenção para a “dança dos pauliteiros”, que 
descobrira em Miranda do Douro. Esta descoberta, que oferecia uma imagem desconhecida da cultura 

popular portuguesa no estrangeiro, cuja divulgação era suscetível de agradar além-fronteiras, cedo 

desperta o interesse de Ferro que, com o auxílio de Gallop, a faz ser exibida no certame da English Folk 

song (Londres, 6 de janeiro 1934). A sua apresentação em Inglaterra reveste-se de um duplo significado: 

se, por um lado, a dança dos pauliteiros simbolizava “a primeira representação nacional, que se levava ao 

estrangeiro, desde que o Estado Novo se implantara”, e o seu interesse poderia eventualmente “trazer 

algum futuro para o folclore nacional”, por outro, abre caminho para uma política levada a cabo pelo 

SPN, numa “cruzada” pela recuperação de danças de outros grupos, e à sua estilização regional, plasmada 

no bailado Verde-Gaio (ACCIAIUOLI, Margarida, A vertigem da palavra: Retórica, política e 

propaganda no Estado Novo. Lisboa: Editorial Bizâncio, 2013, p. 136.  
152

 CRUZ, Visconde do Porto da, Folclore madeirense, Funchal : Câmara Municipal, 1955. 
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obras acerca do Brasil indiciam que Lage acompanha o desenvolvimento dos temas 

clássicos, face aos problemas do folclore brasileiro, assim como algumas das suas 

iniciativas. Fá-lo através da escrita, do pensamento e da ação de Mariza Lira (1899-

1971), da pesquisa, levada a cabo por Câmara Cascudo (1898-1986), sobre temas como 

expressões populares, rifões, brincadeiras infantis e costumes do povo, presentes nos 

autos camoneanos (ainda em uso no nordeste brasileiro), e, por fim, nas edições 

dedicadas ao folclore brasileiro, da autoria de Gastão de Bettencourt (1894-1961). Não 

discutindo o eventual interesse de Lage pelo folclore brasileiro, devemos incluir as 

relações culturais privilegiadas que, à data, Portugal mantinha com o Brasil, relações 

essas que potenciariam a “cumplicidade” de interesses. Neste contexto, exalte-se toda 

uma campanha efetivada pelo SPN, plasmada na firmação do acordo Luso-Brasileiro de 

1941, do qual advirão muitas iniciativas, entre elas a criação da secção luso-brasileira 

no Secretariado, cuja responsabilidade se deve a Gastão de Bettencourt, um dos 

intervenientes na difusão de usos e costumes brasileiros. Acresce ainda, aliás motivo de 

análise posterior, que Lage participa, desde o início, no projetado 1.º Congresso Luso-

Brasileiro de Folclore, em 1947, que preconiza e fundamenta, igualmente, este interesse 

recíproco pelas tradições populares do Brasil. 

Auscultadas as preferências temáticas de Lage, concluímos que, além do já 

presumido interesse maioritário pela Arte Popular, em que a faceta estética de Lage é 

realçada, surge como novidade, e surpresa, a sua apetência pela literatura e pelas 

tradições populares, o que nos leva à questão: por que é que, ao longo da sua atividade 

profissional, não lhe terá sido “permitido” impulsionar e desenvolver, certamente como 

desejaria, esta vertente da cultura popular?  
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 Folklore de France, “Supplement au N. º 25 de Folklore, 1937. Recuperando, de certo modo, o escrito 

acima, Lage revela ao longo da sua atividade profissional, enquanto funcionário da 3ªsecção da 

Repartição da Cultura Popular do SNI, uma latente e constante preocupação na defesa dos traços 

“tradicionais” dos ranchos folclóricos. Uma incursão geral, na documentação do organismo em causa, 

mostra como este objeto ou aquele tipo de trajo, esta dança ou aquela canção, são constantemente sujeitas 

a emendas ou conselhos de Lage. IANTT, Arquivo SNI. Cx. 112. Ofício n.º 2133-3.ª Sec./37, de 27 de 
dezembro 1947. 
154

 CASCUDO, Luís da Câmara, O Folk-Lore nos Autos Camoneanos. S. l.: Departamento da Imprensa, 

1950; BETTENCOURT, Gastão, A baía e o seu folclore, relicário de tradições portuguesas. Coimbra 

Editora, 1951; Flagrantes do Folclore do Brasil. Coimbra: Coimbra Editora, 1954. De novo nos 

reportamos ao Plano de Organização do Museu do Povo Português, de 1942, pois estes dois itens, como 

se comprova, fonte do interesse de Lage, encontram-se bem definidos nas secções do futuro Museu, como 

“A Vida” (manifestações individuais – a alimentação) e as manifestações individuo-sociais – Comércio, 

"Manifestações Sociais” – família, arte, arquitetura, pirotecnia, música, dança, canto, teatro, hierologia, 

superstição, magia, hagiologia, sabedoria – (cf. LAGE, Francisco, “Museu do Povo Português, Plano de 

Organização”, pp.1-37). Perante estes dados, é permitido supor-se que, desde logo, os conhecimentos 

aprendidos por Lage devem ter direcionado a sua ação. 
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Tendo presente a proposta de João Leal, segundo a qual a “cultura popular [no] 

Estado Novo é sinónimo da Arte Popular” (Leal: 2000, 47), talvez se possa concluir que 

a preocupação de Lage, face à Arte Popular, por excelência, vai ao encontro desta ideia; 

diremos, mesmo, que coincide integralmente com a proposta de Leal. Porém, e tentando 

aprofundar a questão formulada, não devemos esquecer a existência de etnógrafos 

coevos de Lage, que mantêm estudos e publicam artigos sobre a Literatura e as 

Tradições Populares
155

. Assim, cremos que Lage tenta a divulgação desses seus 

conhecimentos e interesses, quando pretende dar-lhes corpo, através do seu Museu do 

Povo Português
156

. No entanto, não deixa de ser relevante, e agora explicável, o 

interesse de Lage pela temática e pelos autores em apreço, além de todo o seu empenho 

na tentativa, por vezes concretizável (através do apoio a publicações e iniciativas 

folclóricas), ou não (quando se queda apenas em projetos, e.g. Congresso Nacional de 

Ranchos Folclóricos), na implementação de uma política a favor do Folclore, com base 

na defesa das tradições ditas “autênticas”, seguida e mencionada através das leituras que 

empreende. 

Recobrindo as temáticas que acabámos de mencionar, abra-se um espaço, ainda, 

para uma breve reflexão em prol das leituras que Lage realiza sobre Etnografia e 

Monografias. Os caminhos mais significativos, que Lage traça nestas suas escolhas, 

permite-nos constatar que se encontra familiarizado com as doutrinas vigentes, neste 

campo, doutrinas essas que orientam o seu pensamento etnográfico, mas nem sempre 

concretizado face à política folclorista do SPN, com a qual, por vezes, colide. Referimo-

nos em concreto à discrepância e à exclusão do caráter científico que a 

disciplina/Etnografia deveria assumir, como defendia, entre outros, Luís Chaves. 

 Em jeito de breve conclusão, e com base num quadro adequado à compreensão 

dos interesses temáticos e das preferências de autores por Lage, conferimos o seu apreço 
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 Na biblioteca de Lage encontramos, precisamente, autores que desenvolvem a referida temática. 

Falamos em concreto de PIRES de LIMA, Augusto César, Estudos etnográficos, filológicos e históricos, 

Porto: edição da Junta de Província do Douro Litoral, 1947-1949; PIRES de LIMA, Joaquim Alberto, As 

tradições portuguesas de origem possivelmente muçulmana. 2ª edição. Separata da Revista de Guimarães, 

Guimarães: s.n., 1922; PIRES de LIMA, Joaquim Alberto e Fernando de Castro, Tradições populares 

Entre-Douro e-Minho. Barcelos: Companhia Editora do Minho, 1938. 
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 O Plano de Organização do Museu do Povo Português, além de compreender uma secção dedicada ao 

“O Habitante” (carateres somáticos-antropologia e somáticos-dialetologia), inseria uma outra: 

"Manifestações Sociais” – família, arte, arquitetura, pirotecnia, música, dança, canto, teatro, hierologia, 

superstição, magia, hagiologia, sabedoria, que iria também ganhar espaço no futuro Museu. 
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por antropólogos e etnógrafos seus coevos, que certamente lhe garantiu o conhecimento 

etnográfico que detinha, e granjeado por muitos. 

Noutro contexto, e tendo como base o repertório sistemático existente sobre 

dados etnográficos, de trabalhos publicados entre 1939 e 1961
157

, relativos ao panorama 

nacional e internacional, procedeu-se à sua comparabilidade com os registos existentes 

na biblioteca de Lage, no claro intuito de se apurarem títulos (não revelados nas obras 

em apreço), que pudessem vir a acrescentar algo à eclética bibliografia já conhecida. 

Neste propósito, visionámos – quer parte integrante de publicações periódicas 

(separatas) –, quer simplesmente em títulos, algumas obras de produções de natureza 

etnográfica, de autores portugueses e estrangeiros, sobre temas tão díspares como Arte 

Popular, Tradições Populares, Folclore etc.. Em suma, pretendemos assim dar a 

conhecer, neste caso, o possível contributo que a análise da biblioteca de Lage 

proporciona, quanto a novas fontes documentais etnográficas. O estudo deste 

subcapítulo, ao permitir aferir as leituras de Lage e os livros que detém e consulta, 

revela a forma como se procedeu à eventual construção do pensamento etnográfico de 

Francisco Lage, e ao princípio orientador de futuras ações/manifestações, que 

empreenderá ao serviço do SPN/SNI, como Exposições, Catálogos e Museus, o tema 

que veremos a seguir. 

 

Exposições/Catálogos e Museus: O lugar da estética 

 

Para a maior parte dos visitantes, as exposições são o Museu. Elas constituem-se 

no contacto inicial com os acervos do Museu e as informações a eles associadas, 

oferecendo ao mesmo tempo diversão e conhecimento. Assim, as exposições 

representam um instrumento-chave que permite o acesso público aos acervos dos 

museus. Podem ser inovadoras, inspiradoras e conduzir o visitante à reflexão, 

proporcionando ótimos momentos de prazer e aprendizagem. Contudo, quando uma 

exposição temporária termina, é nas páginas de seu catálogo, nas fotografias, nos 
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 Para o seguinte trabalho foram consultadas e objeto e comparação os dados etnográficos das seguintes 

obras: DIAS, Jorge, Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguesa; PEREIRA, Benjamin, Bibliografia 

Analítica de Etnografia Portuguesa; SANTOS, Maria José de Moura, Os Estudos de Linguística 

Românica na Europa e na América desde 1939 a 1960, organizado por Manuel de Paiva Boléo, Coimbra: 

Casa do Castelo 1969, Suplemento bibliográfico da Revista portuguesa de filologia, Vol. II 
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arquivos institucionais, nos jornais e revistas, nos relatos, entre outros, que se pode 

buscar e encontrar as informações que nos ajudam a elaborar reflexões posteriores, e a 

obter uma visão geral do complexo panorama da arte, produzida e exposta naquele 

período. Associado a esta manifestação existe, geralmente, o catálogo referente ao 

evento. Ao “visitá-lo”, além de “ouvirmos” a “voz” dos seus realizadores, este 

documento oficial permite encará-lo como uma extensão atemporal do acontecimento, 

proporcionando, mais tarde e sempre que se deseje, um contacto direto, longe de 

qualquer crítica interpretativa, veiculada noutros meios de divulgação da exposição.  

Neste contexto, o termo “catálogo”, referente à publicação, organiza e informa 

os conteúdos de uma exposição, contendo, por exemplo, textos, ensaios curatoriais, lista 

das obras expostas, biografias dos artistas, registos fotográficos
158

. 

Com esta sucinta abordagem semiológica das noções de exposição/catálogos, 

procuramos enquadrar, explicitar e erguer algumas questões sobre o interesse e a 

aquisição/dádiva de alguns dos títulos, por Francisco Lage. 

Em primeiro lugar, ocorre distinguir, mediante os títulos disponíveis na sua 

biblioteca, quais as temáticas que prendem a sua atenção, e a que tipo de exposições 

mais ele devota o seu interesse. Em seguida, problematizar casualmente, e se, perante a 

consequente oferta de alguns catálogos/exposições, as terá visitado. Por fim, sabendo 

que certos títulos presentes referem questões sobre a organização de eventuais museus a 

criar, se será possível estabelecer alguma correlação entre as obras selecionadas e a 

prática, plasmadas quer no Museu – de que será o organizador –, quer em algumas 

exposições em que foi colaborador/mentor.  

No núcleo das Exposições/Catálogos, que totalizam 32 exemplares na biblioteca 

de Lage, detetamos quatro orientações temáticas da seleção de Exposições/Catálogos, 
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 Nesta aceção de definição de Catálogo apresentada supra, presumimos que seja possível também 

inserir-se nesta categoria os catálogos, que, embora não sendo fruto/consequência direta de uma 

Exposição, podem, como no presente caso, ser “órgãos” meramente consultivos das obras de bibliófilos 

sujeitas a venda, maioritariamente em leilões. Assim, Francisco Lage “coleciona” catálogos de 

importantes bibliotecas pertencentes a figuras proeminentes de vários livreiros lisboetas, o que decerto 

reforça o seu desmedido interesse e a sua procura por uma grande variedade de títulos. Sugiro, e. g., o 

Catálogo de obras escolhidas, antigas e modernas, da livraria do ... Dr. João Batista de Castro que 

serão vendidas em leilão .... Organizado por Cardoso Martha e coordenado por António d´Araújo 

Ogando. Lisboa: Lusitania Editora, 1924; Catálogo da importante e valiosa biblioteca do ilustre escritor 

Albino Forjaz de Sampaio. Organizado por Arnaldo Henriques de Oliveira. Lisboa: A.H. Oliveira, 1945, 

4 Vols..  
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em que, face à maior incidência numérica destes, apenas referimos os respeitantes à 

Etnografia e Arte
159

. 

No conjunto destas propostas, feitas para o conhecimento da representação 

etnográfica do Continente, podemos identificar, a título de exemplo, a Exposição 

Ethnográfica Portuguesa – Portugal e Ilhas Adjacentes (1896), de Adolfo Coelho 

(1847-1919)
160

. Situando-se o seu aparecimento em finais do século XIX, numa altura 

em que “a Etnografia e o Folclore ensaiavam então os seus primeiros passos no país 

sem sistematização definida, limitando-se à recolha de material e o confronto 

timidamente apresentado […] com fenómeno idêntico de além-fronteiras”
161

, surge a 

citada exposição como a “primeira tentativa séria de compreensão de um certo 

isolamento da Etnografia no quadro das ciências que em Portugal se regista”, e serve 

ainda, segundo Madahil, “de tomada de consciência, do longo caminho que será 

necessário percorrer para o estudo do povo português”
162

 (MADAHIL: 1947, 2) 

Esta “valiosíssima sistematização” (MADAHIL: 1947, 3) de Adolfo Coelho, um 

dos “mais destacados [cultores] da literatura e tradições populares” (LEAL: 2006, 33), 
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 Entre outros títulos surgem os catálogos, Exposição antoniana, Lisboa: Serviços Industriais da Câmara 

Municipal de Lisboa, 1935. Este título diz respeito a um catálogo da Exposição, que se realizou por 
ocasião das Festas da Cidade (1935) nos Paços do Concelho, de 1 a 5 de junho. Este interesse de Lage 

pelo Santo de Lisboa é uma constante nos vários géneros (literatura, etnografia) que escolhe. Mantém-se 

assim o propósito referido, agora reforçado por uma influência direta desta bibliografia antoniana, no 

espaço patente na Sala do MAP, de “evocação ao Santo António”. Destacamos, ainda o catálogo da 

Exposição evocativa de uma personagem (Rosa Araújo), de SILVA, A. Vieira da, Exposição 

comemorativa do cinquentenário do falecimento de Rosa Araújo. Organizada pela Câmara Municipal de 

Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal, 1943.  
160

 Programada esta Exposição para integrar as comemorações do Centenário da Viagem de Vasco da 

Gama à Índia (embora não se tenha realizado), este catálogo contém indicações minuciosas acerca de 

“espécies alimentares, diferentes tipos de habitação, mobiliário e utensílios domésticos; vestuário; 

indústrias populares, agricultura […], indústrias caseiras, cerâmica, transportes, jogos, instrumentos de 

música, literatura popular, formas de vida social e religiosa; sabedoria popular […] ” PEREIRA, 

Benjamim, Bibliografia analítica de etnografia portuguesa. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 

2009, p. 32. 
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 MATOS, Melo de, Exposição alusiva à Ria de Aveiro, pelo Engenheiro Melo de Matos. Prefácio e 

comentário de A. G. da Rocha Madahil. Aveiro: Oficinas gráficas da Coimbra Editora, Lda., 1947, p. 2. 
162

 Caracterizado como uma das “figuras decisivas na constituição inicial da Antropologia em Portugal, 

no período que vai dos anos 1870 até ao limiar do século XX” (LEAL: 2000, 33), Adolfo Coelho […] irá 
desenvolver cronologicamente, em primeiro lugar, a área das literaturas populares, e, mais tarde, centrar a 

sua atividade no estudo das tradições populares, inspiradas nas práticas de pesquisa em vigor, no século 

XIX (apoiadas em questões teóricas, ambas amplamente documentadas na extensa bibliografia legada). 

No entanto, e já nos finais do século XIX, Coelho irá ampliar os seus estudos temáticos, concedendo uma 

certa abertura ao conceito de Antropologia, ao enveredar por outros campos de investigação, 

nomeadamente indústrias de caráter popular, atividades piscatórias e arte popular, entre outras. 

Decididamente, foi a “contribuição de dois programas etnológicos e antropológicos redigidos por Adolfo 

Coelho: Esboço de um programa de estudos de etnologia peninsular (1880) e a Exposição etnográfica 

portugesa (1896), sobretudo esta última, que possui uma propositada “visão mais ampla da Etnologia” 

(LEAL, João, Antropologia em Portugal: Mestres, percursos, transições. Coleção Primitivos e 

Modernos. Lisboa: Livros Horizonte. 2006. p. 33.  
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será posteriormente objeto de análise, dada a sua pertinência relacional, que articula o 

interesse/utilidade na praxis e pensamento de Lage. Neste mesmo entendimento, 

concedemos relevância a outros títulos
163

, os quais, partilhando o espaço bibliográfico 

em apreço, justificam a amplitude conferida ao seu estudo. Neste âmbito referimo-nos, 

concretamente, e por analogia temática (ligada ao mar e às suas gentes), às 

Exposições/Catálogo, Marítima do Norte de Portugal164, e Ria de Aveiro165. Conquanto 

a primeira se caracterize como um mero exercício de pedagogia, quer pelos conteúdos, 

quer pela responsabilidade da organização (Serviços Sociais da Legião Portuguesa), 

tendo em vista o autoelogio do regime, esta Exposição terá decerto interessado a Lage, 

pelos núcleos presentes
166

. A proposta inerente de exaltação dos ideais corporativistas e 

de organização das pescas, presentes na citada exposição, poderia ter influenciado, 

eventualmente, o pensamento de Lage na sua projetada “Sala Representativa das 

Corporações do Trabalho”, a promover no futuro “Museu do Povo, em Belém”
167

.  

A segunda proposta, da autoria do Engenheiro Melo e Matos, uma reedição a 

cargo de Rocha Madahil, enquanto obra de “grande alcance e inteligente 
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 Outro título de interesse para Lage, presente no seu espólio bibliográfico, que poderá ter influenciado a 

sistematização do seu projeto Museu do Povo Português: Plano de organização, de 1942, diz respeito à 

obra de MATTOS, Armando, Exposição etnográfica do Douro litoral. Separata do Livro oficial da 

Exposição Etnográfica do Douro Litoral e II Feira das Colheitas. Para o desenvolvimento desta questão, 

veja-se. BRAGANÇA, Maria Micaela D. Barthez Marmourières de, Museu de arte popular: Antecedentes 

e consolidação (1935-1948), Tese de mestrado Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade 

Nova de Lisboa, 2008. 
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 COSTA & COMPANHIA, Hernâni, Exposição marítima do norte de Portugal. Catálogo oficial, 

Porto: Tipografia Costa Carregal, 1939. 
165

 MATOS, José Melo de, Exposição alusiva à Ria de Aveiro, pelo Engenheiro Melo de Matos. Prefácio 

e comentário de A. G. da Rocha Madahil. Aveiro: Oficinas gráficas da Coimbra Editora, Lda., 1947. Este 

título resulta da proposta do barão de Cadoro a Melo Matos, para a realização da dita Exposição, a fim de 

dar a conhecer a Ria de Aveiro em todas as suas manifestações, e à qual ele acede ao elaborar o programa 

em carta dirigida ao barão, de 22 de maio de 1896. 
166

 Este evento, a cargo de Manuel Silva Leal (delegado para Ação da Legião Portuguesa no distrito do 

Porto e vice-presidente da comissão executiva), foi comissariado por António Pinto Machado (delegado 

da 3ª Repartição do SNI, Porto, responsável pela aquisição de peças para o MAP e comissário adjunto da 
Exposição colonial de 1934), assessorado, entre outros vogais, por António dos Santos Graça, que tinha a 

cargo o núcleo “O Mar e a Costa”. Esta Exposição tinha em vista, a par dos objetivos já enunciados, 

homenagear os homens que trabalham no mar e, ao mesmo tempo, demonstrar o muito que o Estado 

Novo havia já feito, em prol da melhoria das condições de vida das comunidades piscatórias. Instalada no 

edifício principal do Palácio de Cristal, estava dividida em várias secções, entre quais se destacam 

“Religião – Fé e Arte”, “ Gente da Pescaria” e “O Mar e a Costa”. No seu conjunto, estes três núcleos 

retratavam as atividades económicas do litoral nortenho do país, as gentes da região (com a presença de 

trajes tradicionais, objetos etnográficos, de uso quotidiano, plantas de casas de arquitetura tradicional e, 

ainda, miniaturas de cenas da faina marítima). Pretendia-se, desse modo, dar ao visitante uma ideia geral 

acerca da vida dos habitantes do Mar, da região norte de Portugal. 
167

 Cf. IANTT. Arquivo SNI, Cx. 130.  
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regionalismo”
168

, e suporte de inspiração, no campo doutrinal, em 1933, ao seu plano de 

organização do Museu Etnográfico do Município Ilhavense
169

, apresentava um 

programa envolto num discurso de urgente preservação das genuínas tradições 

populares portuguesas, e na necessidade de dar a conhecer a “ria de Aveiro em todas as 

suas manifestações” (Madahil, 1947, 7).  

No discurso de Melo e Matos, são notórios os comentários negativos, que no seu 

programa tece, acerca da atitude dos portugueses em relação às nossas manifestações e 

produtos nacionais, somente rotulados de “bom gosto” após conhecerem a sua 

aprovação e aceitação pelos estrangeiros
170

. Em carta ao barão de Cadoro, este autor 

esboça, ainda, os traços que norteiam as preocupações de uma Etnografia embrionária, 

em Portugal. Assim, neste último item, o autor reclama a urgente necessidade de se 

“chamar a atenção do país para localidades quase ignoradas”, “para costumes que têm 

resistido à tendência uniformizadora da civilização” e “para as indústrias caseiras […], 

manifestações artísticas populares patentes no vestuário, festas e barcos […], em 

vésperas de se extinguirem (porque já não dão para viver)
171

. Em paralelo, desenvolve 

no seu projeto certas observações, sobre uma Arte Popular traduzida numa alegoria do 

orgulho nacional, expressando assim a sua completa aquiescência e sintonia com o 

pensamento de Ramalho Ortigão
172

, ao afirmar: “é pela arte que o génio de cada raça se 

patenteia […]”
173

.  
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 Em género de balanço, Rocha Madahil assinala outro fator de interesse que o projeto lhe despertou, ao 

referir a preocupação evidenciada pelo seu autor, sobre a unidade geográfica e etnográfica da Ria e região 

envolvente (nem sempre reconhecida em diversas arrumações territoriais, já efetuadas no século XX). 

Não deixa, no entanto, de acalentar a esperança de que após a publicação seja possível despertar na 

“moderna geração aveirense […] o ânimo necessário para corporizar o elevado pensamento de Melo 

Matos” (Madahil: 1947, 6). 
169

 MADAHIL ROCHA, António. Gomes da, Etnografia e história: Bases para a organização do museu 

municipal de Ílhavo, Ílhavo: Tip. Casa Minerva, 1933. Este estudo irá dar origem ao Museu Etnográfico 

do Município Ilhavense, inaugurado a 8 de agosto de 1937. As suas coleções iniciais eram formadas por 

objetos relacionados com a atividade da pesca à linha do bacalhau, e com as fainas agromarítimas da Ria 

de Aveiro, inerentes ao conceito e ao espírito de um Museu Regional (correspondente ao ideal da sua 

criação). Posteriormente, foram incorporadas coleções de pintura, desenho e cerâmica (Vista Alegre) em 
correspondência com a identidade ilhavense. Remodelado o edifício em 2001, além dos seus conteúdos, o 

Museu de hoje é exemplo de considerada arte pública.  
170

 “Tardiamente rotulados de «bom gosto», após prévia apreciação dos mesmos, vinda do estrangeiro”.  

Tarde despertando a consciência dos portugueses, é, pois, encarando os produtos nacionais como 

graciosos, que Melo Matos revê, enfim, a admissão dos tapetes de Arraiolos, agora já não para “rodilhas 

de esfrega de casa” (MATOS: 1947, 10). 
171

 Em jeito de balanço, Melo Matos refere também, na sua carta, a necessidade absoluta de salvaguarda e 

preservação dos costumes, tradições e formas artísticas populares, e a aposta na intervenção emergente de 

um etnógrafo, ao mesmo tempo que dá primazia à organização de exposições de âmbito local. 
172

 ORTIGÃO, Ramalho, O Culto da arte em Portugal. 2.ª ed. Lisboa: Esfera do Caos Editores, 2006.  
173

 Idem, ibidem, p. 19. 
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Neste contexto, pode perguntar-se: não estaremos perante uma pré-abordagem 

da futura conceção que enformará a prática e conteúdo do modelo da “política do 

espírito” e consagração da Arte Popular, pelo SPN/SNI, na qual Lage comungará em 

parte? 

É em reação aos enunciados, propostos neste quadro, que o citado engenheiro 

encara como oportuno, e expôs “as coisas portuguesas referentes à Ria”; em 

consequência, traça a organização da exposição (essencialmente iconográfica, 

recorrendo a diversas peças originais, modelos, plantas e fotografias). Dividida em 

núcleos (I – Pescaria-pesca marítima e fluvial; II – Colheita do moliço; III – Indústria 

do sal; IV – Cultura do junco; V – Indústrias diversas; VI – Modelos de casas e 

mobiliário; VII – Plantações para fixação de dunas; VII – Documentos gráficos), a 

exposição dá grande realce aos costumes da população, e aos produtos industriais e 

artísticos da região.  

Importa salientar neste projeto a atenção redobrada que Matos confere aos 

painéis do moliceiro, evidenciando o seu interesse por estas embarcações tradicionais, 

como exemplo paradigmático do “verdadeiro valor artístico […], caráter representativo 

e expressivo do modo de viver e pensar da região”
174

, assim como aos instrumentos 

usados no amanho de uma marinha. Ambos os “modelos” exemplificativos, quer pela 

sua riqueza pictórica e documento iconográfico, quer pelo testemunho dos costumes e 

indústrias da Ria, seriam os ícones por excelência, da região.  

Esta referida apreciação e conceção de Matos é decerto partilhada por Lage, 

quando na qualidade de “dirigente dos trabalhos de organização e instalação do Museu 

do Povo Português” solicita, ao Diretor do Museu de Aveiro, Alberto Souto
175

, a fim de 

“documentar objetivamente [no futuro Museu em Belém] essa região”, quando solicita, 

dizíamos, o envio de “uma coleção suficientemente representativa e variada dessas 
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 Idem, ibidem, p. 19. 
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 Alberto Augusto Simões Souto Ratola (1888-1961), natural de Aveiro, foi político, arqueólogo e 

museólogo. Deputado por Aveiro (1911-1915) à Assembleia Distrital Republicana, inicia, após concluir 

em 1920 a licenciatura em Direito, a sua atividade como advogado. Nomeado diretor do Museu Regional 

de Aveiro em 1925, cargo que ocupa até 1958, dedica-se em simultâneo à pesquisa arqueológica e ao 

estudo da geologia da região, tendo criado na Instituição uma Secção de Arqueologia Pré-Histórica. 

Durante a sua permanência à frente dos destinos do Museu, empreende, entre outras remodelações e 

obras, a instalação de uma secção etnográfica nos claustros do edifício-sede. Da sua vasta obra, em defesa 

da região de Aveiro, salientem-se, a título de exemplo, as obras: “As origens da Ria de Aveiro” (1923) e 

“Aveiro” (1952), da coletânea Arte em Portugal SOUTO, Alberto, ABREU, Marques fotógr: Porto, 

Marques Abreu, 1952, Vol. 16. A sua última atividade pública desenrolou-se entre os anos 1957 e 1961, 

no cargo de Presidente da Câmara de Aveiro. 
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interessantíssimas, tradicionais e típicas telas de preparo rudimentar (suponho que são 

de pano cru forte ou pano de velame de barcos), que costumam ser apostas nas proas 

dos característicos barcos da Ria, com pinturas de vivo colorido, figuras e ornamentos e 

legendas de sentido satírico e alegórico, de verdadeiro espírito popular”
176

, e que seja 

enviado também “um conjunto de utensilagem natural, o mais completo possível, dos 

trabalhos dos salineiros”
177

.  

Dado que estas contribuições (quatro planificações de painéis de proa de barco 

moliceiro e um conjunto de ferramentas e utensílios dos trabalhos de salineiros
178

) serão 

materializadas, com grande destaque, na sala das Beiras, do Museu de Arte Popular, 

será legítimo notar a influência de Matos no pensamento e ação de Lage? Tudo sugere 

uma resposta positiva, ou seja, que a intenção e a preocupação de Francisco Lage, na 

obtenção dos objetos representativos (proas de moliceiros e instrumentos dos trabalhos 

de salineiro), deixam ver esta influência e a verbalização da anuência ao projeto 

enunciado. 

Por esta razão, cremos, assim, poder fundamentar esta correlação entre a leitura 

desenvolvida nesses dois casos (Exposições/Catálogo, Marítima do Norte de Portugal, 

e Ria de Aveiro) e a aplicação prática dos ensinamentos aí recolhidos por Lage. De 

novo, carreámos à colação a importância destes testemunhos bibliográficos, como 

arcobotantes de pretensa influência no pensamento e na praxis futura de Lage
179

. 

Também o folclore internacional marca presença na biblioteca de Lage, através 

do Catálogo/Exposição sobre Danses populaires d´Europe, 1937. Fruto de um trabalho 

efetuado e desenvolvido por uma instituição não académica francesa, os Archives 

internationales de la danse (AID), que consagram, entre 1932 e 1939, significativos 

esforços para o estudo da dança, e organizam a citada Exposição, com a colaboração de 
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 Estas “exigências” de Lage, quanto às características dos objetos a enviar para o Museu, demonstram o 

seu conhecimento etnográfico das peças, e esclarece em relação ao rigor e à autenticidade que delas 

pretende. 
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 Arquivo do Museu de Aveiro, Carta de Francisco Lage ao Diretor do Museu de Aveiro, Dr. Alberto 

Souto – Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, Lisboa, 3 de fevereiro de 

1948, Caixa 16 – M – Museologia e Património, pasta M 5/3 – “Colaborações Museográficas – 

Homenagens”. 
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 Arquivo do Museu de Arte Popular. Cadastro dos Bens do Domínio Privado – Móveis. Sala das Beiras 

– 1953 –Com o número de inventário 4048 e descrição: “1 – conjunto de ferramentas e utensílios dos 

trabalhos de salineiro, constando de vinte e quatro peças de madeira de pinho, algumas com ferragens 

[…] – Aveiro e Nº de inventário 4049/50, 2 – Planificações de painéis de proa de barco Moliceiro […], 

com pinturas decorativas policrómicas – Murtosa e 4051/2”. 4051/2  
179

.SARMENTO, Clara, Discurso e políticas de identificação cultural: Estudo de uma comunidade 

portuguesa. Estudos Humanísticos. História. Nº 7, Universidade de Leão, 2008, pp. 261-288. 
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idóneos “folkloristes, ethnographes, artistes locaux” (AHIHA-DÈCORET: 2009, 

107)
180

. Integrada na Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie 

Moderne (Paris, 1937), na qual o regionalismo moderno foi, pela primeira vez “mis en 

scène à échelle de masse”
181

, esta exibição (que contribuiu de maneira decisiva para 

relançar esse mesmo regionalismo), desenrolou-se num pavilhão próprio da AID, no 

seio da Exposição
182

. A sua singularidade recaiu precisamente na divisão proposta, em 

que, numa primeira divisão, “L’Art” se pretendia como “une documentation esthétique 

sur la danse européenne” e, numa segunda, “La technique”, tendo o objetivo de dar 

enfoque a uma “documentation méthodique sur la danse populaire”. O principal atrativo 

da exposição era o conjunto de “poupées – réductions […] revêtues de costumes e 

masques régionaux […], figurent des danseurs isolées, des couples […] reproduisant les 

gestes, pas et autres mouvements typiques des danses populaires”: na essência, bonecas 

regionais tão ao gosto dos Anos 30. Eram as mesmas acompanhadas de gravuras, trajos 

regionais, reconstituições de casas, partituras musicais e coreográficas, e instrumentos 

musicais. A segunda parte da exibição informava concretamente o público, através de 

fotografias e pinturas, das formas, dos gestos, dos passos (sequências de movimentos 

típicos), das danças populares de cada país representado
183

. Por meio de “cartes de 

répartition”, passíveis de descodificar as danças de cada país, e de sinais previamente 

estabelecidos para cada país presente, era possível obter informações precisas sobre 

danças populares, ainda em vigor, assim como as já desaparecidas. Pretendia-se 
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 Exposition des danses populaires d´Europe, 1937. Aux Archives internationales de la danse. Paris, 

1937.  AHIHA-DÉCORET, Anne – “Les Archives internationales de la danse et l´anthropologie de la 

danse”. Du folklore à L´ethnologie, Université Blaise-Pascal, Clairmont-Ferrand: Éditions de la Maison 

des Sciences de L´Homme, 2009. A Exposição percursora, em relação à qual aqui se alude, foi Les 

vieilles danses de France, novembro 1935-fevereiro 1936, organizada pela ADI. Como metodologia 

proposta, realizou-se um inquérito preparatório, que resultou numa série de questionários distribuídos a 

informadores rurais, sobre as danças populares em França. A sua originalidade recai na Exposição de 

gravuras, fotografias, trajos regionais, reconstituições de casas, partituras musicais e coreográficas e 

instrumentos musicais. Esta Exposição, cujo modo de investigação era semelhante ao empregue na 

anterior, contou com a colaboração de Pierre-Louis Duchartre e André Varagnac, entre outros.  
181

 O regionalismo constituía uma das palavras-chave do programa da Exposição de 1937. Sob o signo 
que orientava o evento “Arts et techniques dans la vie moderne”, apresentava “une version utopique de la 

modernité, s´exprimant par une mise en scène de la vie moderne en même temps par l ínvention d´un 

passé” (BAXMAN, 2009, 145).  
182

 O pavilhão onde se desenrolava a Exposição apresentava, no seu exterior, um friso de esculturas de 

mãos dadas, em tamanho significativo, envergando trajos populares dos países representados. Chama-se a 

atenção, por um lado, para a similaridade entre estas esculturas e as que se encontravam adjacentes ao 

pavilhão da secção da Vida Popular (Exposição do Mundo Português, Centro Regional 1940) e, por outro, 

para os bonecos regionais criados mais tarde por TOM. Nesta aceção, pensamos que, uma vez que Lage 

não se deslocou a Paris em 1937, a autoria desta pretensa influência deverá ser atribuída a TOM. 
183

 Dos 23 países representados, apenas foi possível apurar a presença da Dinamarca, Suécia, Polónia, 

Roménia, Espanha e Inglaterra (BAXMAN: 2009, 146).  
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também, pela documentação disponível, obter informações rigorosas acerca das “danses 

populaires d´autrefois que [celles] d´aujourd´hui” (Revue des archives internationales 

de la danse, Mai, 1936)
184

.  

Este evento, a que Lage tem acesso bibliográfico, vem confirmar, por um lado, o 

seu interesse e entendimento pelas danças regionais e pelo folclore, aos quais votará 

grande atenção e empenho, na defesa da sua genuinidade regional, e, por outro, permite 

auscultar o conhecimento adquirido por Lage face às danças folclóricas europeias, 

folcloristas colaborantes, processos de organização da exposição, e dos seus conteúdos, 

que figuraram na dita Exposição (quer sobre objetos de Arte Popular, quer informações 

acerca dos centros de folclore europeus)
185

, e que, eventualmente, terão cimentado a sua 

posterior incursão, nos domínios do folclore
186

. 

Ainda no quadro das publicações estrangeiras (Exposições/Catálogos) referentes 

ao campo da Etnografia, saliente-se a I Exposición internacional de artezania, realizada 

em 1953, em Madrid, e inaugurada por ocasião da visita de Estado do Presidente da 

República Portuguesa, Francisco Craveiro Lopes (1894-1964) a Espanha
187

. Segundo o 

catálogo, a Exposição reunia “en conjunto el muestrario más artístico y valioso que se 

puede presentar como exponente del trabajo diario de miles y miles de artesanos 

españoles y extranjeros”
188

. Este certame, inserido no contexto da política nacionalista 

de Franco, em defesa do artesão e do seu trabalho, como retrato de “la permanencia 

esplendorosa del espiriten en la época de la industrialización”, diferia, quanto ao 
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 Neste contexto, a cada país era solicitada documentação sobre os centros folclóricos e as suas 

atividades, tendo em conta a investigação já desenvolvida, com base nesta temática. 
185

 Esta Exposição surge na sequência da exibição Les vieilles danses de France (1935-1936), integrada 

na corrente de fascínio, pelo folclore da primeira metade do século XX, reunindo pela primeira vez “tous 

les éléments qui ont contribué […] au rayonnement des danses populaires en usage dans les provinces 

françaises”. Les archives internationales de la danse – 1931-1952, sous la direction de D´Inge Baxman, 

Claire Rousier, Patricia Veroli – Recherches Centre national de la Danse, Patin: 2006, p. 132. 

O processo de investigação seguido pela Exposição Les danses populaires d´Europe (1937) era 

semelhante ao utilizado na anterior (com base em inquéritos enviados a informadores rurais, 
representação cartográfica bem ao gosto da época, e que passarão a constituir os fundos folclóricos da 

AID). Contou com a colaboração de Pierre-Louis Duchartre (encarregue da parte francesa) e André 

Varagnac (responsável pela organização de uma cartografia), composta, como já foi de algum modo 

referido, por duas secções de Arte (maquetes, objetos de arte popular, e bonecas em atitude de dança) e 

Técnica (documentação metódica, fotografias, mapas […] ), lança a ideia da criação de um futuro “Musée 

de la danse populaire”, projeto abandonado face a problemas financeiros da AID. 
186

 Referimos a título de exemplo o incremento dado ao folclore, aquando do Concurso da Aldeia Mais 

Portuguesa, em 1938, curiosamente, um ano após a realização da Exposição em Paris, 1937. 
187

 Para mais informações sobre a viagem presidencial, consultar documentação IANTT, Arquivo Salazar, 

PR-2ª, Cx. 496, pt. 2. 
188

 Catálogo da I Exposición internacional de artesanía, Madrid, Mayo-Junio, 1953. Introduccion, s/p. 
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tratamento e estatuto conferido ao Artesanato em Espanha, por contraponto, à auferida 

pelo Artesanato português.  

O Artesanato, veículo da realização material por excelência, da Cultura Popular 

no Estado Novo, surgindo como um segmento da Etnografia portuguesa, foi sobretudo 

usado na construção de uma retórica que legitimava a defesa de uma arte própria (com 

grande carga imagética que justificava a Arte Popular), mas com resultados quase nulos, 

em termos práticos, como atividade de sustentabilidade. Assim, não o vemos, na 

legislatura estadonovista até aos Anos 60, sujeito a qualquer dignidade especial de 

realce, apesar de ter sido objeto de uma proteção singular em 1947, quando enquadrado 

no sistema de “Trabalho caseiro e familiar autónomo”. Embora ficando fora do sistema 

corporativo estatal, o esquema oficinal assente na célula familiar deveria cumprir, no 

entanto, os requisitos jurídicos propostos, que, sob pena de não serem cumpridos, 

incorreriam na penalização de perda do regime de exceção, que o salvaguardava das 

restrições do condicionamento industrial. 

Era, assim, por demais evidente que o enquadramento do trabalho caseiro 

“aceite” na altura, se deveria cingir à mão de obra, restringido “às pessoas que faziam 

parte da família por laços de sangue”, impondo lugar fixo ao exercício da atividade 

(residência do chefe de família ou anexo), desde que respeitasse a condição de 

autónomo (assumindo da unidade de produção). Ao mesmo tempo que impedia os 

ciclos de produção (forjando o aparecimento de médias empresas), consubstanciava-se 

ideologicamente no campo económico e social, proposto pelo regime, no controlo social 

(assente o trabalho na célula familiar), evitando, deste modo (uma vez que se afastava 

do esquema fabril), os conflitos baseados na luta de classes, próprias do trabalho na 

indústria fabril, consequentemente, transformando-se numa antítese da paz social, (leit-

motiv do estado corporativo) e revelando-se contrário à expansão industrial. 

Em 1952, e como sintoma, embora insignificante, de abertura às anteriores 

condições a que o Artesanato estava votado, entre as disposições vigentes no diploma 

que o regulava, como sintoma, dizíamos, apenas deixou de se restringir ao grau de 

parentesco previsto (se bem que não pudesse ultrapassar os limites da consanguinidade), 

continuando a sua orientação a pautar-se, basicamente, pela manutenção das suas 

características iniciais, de tipo oficinal. 

Em consequência, este modelo, que ilustra o paradigma da “indústria” defendida 

pelo Estado Novo para a época, tinha poucas hipóteses de crescimento. “O Artesanato 
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como refere Daniel Melo, subjugado a estas medidas legislativas, “não podia augurar 

um desenvolvimento à altura da importância que lhe era atribuída no discurso oficial 

sobre a Cultura Popular”
189

 (MELO: 2001, 49). 

Também no plano corporativo não houve uma estratégia sólida, que 

incrementasse o fomento e o progresso do Artesanato. No entanto, não deve 

negligenciar-se a ação do INTP (Instituto Nacional do Trabalho e Previdência)
190

, o 

qual, no diploma que regulamenta a sua reestruturação orgânica, em 1948, consagra 

uma secção ao Artesanato, onde se propõe estudar a adoção de normas que visassem a 

sua proteção e regulamentação, proceder a levantamentos e inquéritos sociais sobre este 

trabalho caseiro, e, por fim, articular com outros organismos (com atribuições similares) 

uma colaboração direta e proativa. A sua ação neste campo não foi prolífica: 

partilhando a opinião de Melo (cf. MELO: 2001, 178), a conceção que se tinha do 

Artesanato (no final dos Anos 40), quase ligado em exclusivo ao âmbito rural, longe 

assim de uma lógica de indústria e de mercado, não potenciava, como veio a verificar-

se, o seu desenvolvimento. 

No âmbito da criação e instalação das Casas do Povo e da consequente 

fundação, em 1945, da JCCP (Junta Central das Casas do Povo), em reação, entre outras 

matérias, à inoperacionalidade sentida pela falta “de um modelo coerente e estruturado 

de intervenção cultural” (Melo: 2001, 113), é agora dado espaço ao Artesanato, por 

parte deste organismo primário, entre outras prioridades culturais, mas sem a mesma 

conotação e valor
191

.  
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 MELO, Daniel Jorge Seixas, Salazarismo e cultura popular, 1933-1958. Estudos e Investigações, 22, 

Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2001, p. 49. 
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 Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP) foi um organismo público, que, juntamente com a 

promulgação do Estatuto do Trabalho Nacional e a criação dos Tribunais do Trabalho, lança as bases da 

implementação da doutrina corporativa do Estado Novo. Criado junto da Presidência do Ministério pelo 

Decreto n.º 23 053, de 23 de setembro 1933, tinha por missão “ assegurar a execução das leis de proteção 

ao trabalho e as demais de caráter social”. Foi esta Instituição objeto de reorganização, em 1942 (DL nº 
32443), e de restruturação, em 1948 (D.L nº 37244), dando, assim, origem à criação da Direção-Geral do 

Trabalho e Corporações (com tutela da Inspeção do Trabalho). Posteriormente, o INTP foi integrado no 

recém-criado Ministério das Corporações e Previdência Social, em 1950. Nos Anos 60 e 70 sofreu ainda 

algumas remodelações, sendo extinto na sequência da Revolução de 25 de abril, de 1974. 

Fonte:[http://www.mtss.gov.pt/left.asp?01.03.01, Nota Histórica do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social]. 
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 No programa apresentado por Castro Fernandes, em 1945, que visava a construção e orientação de um 

modelo cultural, ditado pela JCCP, em articulação com as Casas do Povo (mas de execução da 

responsabilidade destes organismos primários rurais), entre as suas prioridades culturais, que revisitam a 

Cultura Popular, destacamos: a) “criação de escolas ou postos de ensino” (destinadas a adultos e filhos 

dos sócios); b) “criação de pequenas bibliotecas; c) “constituição de pequenos museus etnográficos”.  
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Neste contexto, e atendendo às palavras do subsecretário de Estado das 

Cooperações, António Júlio Castro Fernandes (1903-1975), o Artesanato começava a 

ser encarado de modo diferente, iniciando um longo caminho que o descortinava nos 

Anos 50, com o possível encaixe no domínio da chamada “economia da nação”. Já em 

1946, Castro Fernandes lembrava, em sessão do Conselho Superior de Previdência 

Social, que “outra zona profissional que deverá merecer atenção particular é a dos 

trabalhadores das indústrias caseiras” (FERNANDES: 1947, 7). Em derradeira 

instância, é todo o problema do Artesanato que importa aprofundar: “Até aqui, tanto no 

aspeto do seguro social como em todos os outros (legislação industrial, contribuições, 

enquadramento corporativo) […], não tem merecido tratamento à parte […], o problema 

tem que ser revisto, mas no seu aspeto geral e não apenas sob ângulo restrito da 

previdência” (FERNANDES: 1947, 7).  

Vejamos quais os dois possíveis “incentivos” a este trabalho caseiro, promovido 

pelas Casas do Povo e requeridos no projeto da JCCP. A consagração desta atividade 

surge ancorada em duas formas, definidas no programa, que atribuíam às Casas do Povo 

novas competências no campo da cultura (mapeadas sobre um fundo etnográfico, 

garantindo uma identidade rural), quer apensa aos museus rurais (sem expressão verbal 

específica), quer ainda como objeto de referência insípida, enquanto instrumento de 

revitalização do desenvolvimento local, e fator de combate às crises de trabalho. 

Os Museus das Casas do Povo, enquanto baluartes de defesa da “genuidade do 

povo português contra as influências cosmopolitas e, portanto desnacionalizadoras” – 

nas palavras do subsecretário do Estado das Cooperações e Previdência, em 1947) –, 

tinham, entre outras, a missão de “recolher em museus e reproduzir no mobiliário, no 

vestuário e nos instrumentos e trabalho as formas que os nossos olhos foram 

habituando”
192

. Dotados de normas gerais de organização pela JCCP, estes pequenos 

museus regionais, que, entre outros, fixavam os objetivos de “recolher e agrupar todos 

os elementos etnográficos indispensáveis para caracterizar o trabalho, a arte e vida da 

população rural de cada região do País”, e de proceder à incorporação de objetos 

específicos (desde arquitetura regional a indústrias caseiras ligadas à agricultura, 
                                                                                                                                                                          

Como iniciativas facultativas, os seus sócios teriam à disposição cursos noturnos e campanhas de 

alfabetização, cursos sobre formação doméstica para as raparigas (costura, cozinha etc.) e de formação 

técnica para os rapazes (trabalhos práticos, agricultura, etc.); contemplava ainda as informações acerca da 

casa portuguesa, cooperação social no fomento local e promoção do artesanato e da indústria caseira. (cf. 

FERNANDES, António Júlio Castro, Enfrentando o destino das casas do povo, Lisboa: JCCP, 1947). 
192

 Mensário das casas do povo, Ano XXI, N.º 28, Lisboa: Junta central das Casas do Povo, 1967, p. 1. 
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religião e medicina popular), [Pimentel: 2005, 99]), tinham curiosamente uma secção 

reservada ao Artesanato. Nesta, deveriam ser incorporadas peças representativas das 

mais diversas profissões (desde pedreiros a carapuceiros, assim como as ferramentas 

utilizadas nestas atividades)
193

. Dando uma vez mais espaço às palavras de Castro 

Fernandes, no seu discurso de 1947, sobre a utilidade destes museus como vetores de 

uma autoconsciencialização da população, face aos “valores artísticos” que produzem 

“as indústrias que lhe são próprias […], olaria, cerâmica, ourivesaria, alfaiataria” 

(FERNANDES: 1947, 52-53), que força motriz reservariam estes museus ao 

Artesanato?  

Segundo Daniel Melo, “na ausência de mecanismos de apoio à sua reprodução 

ou distribuição […] ”, o Artesanato apoiado pelos museus regionais poderia “despertar 

um interesse momentâneo” (MELO: 2001, 179), mas de efeitos credíveis. No entanto, 

com base na ação de Francisco Lage, como delegado do SNI à Comissão da Junta 

Central das Casas do Povo, que pretende conhecer, tendo em vista a “organização de 

trabalhos de natureza cultural e de interesse para as Casas do Povo”, “quais as artes e 

indústrias populares tradicionais”, que se manifestam em diversos distritos, assinalamos 

que existe neste objetivo um claro interesse a considerar
194

. Em primeiro lugar, a 

orientação de Lage, ao distinguir a Arte Popular da Indústria Popular, concretiza uma 

avaliação específica do Artesanato; em segundo lugar, uma manifesta vontade, 

traduzida na obtenção de resultados práticos (fornecidos pelos inquéritos), que 

ajudassem ao conhecimento global da indústria caseira, respetiva divulgação e 

incrementação através dos museus rurais. Sem querer ignorar a opinião de Daniel Melo 

(constatando em parte a veracidade das suas alegações), cremos que os museus rurais, 

no campo do Artesanato, “tiveram origem numa necessidade de preservar o que é 

próprio de uma região e de uma época” (DAMASCENO: 2010, 163), contribuindo, 

assim, para um eventual dinamismo do Artesanato
195

. 
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 Para uma completa perceção das normas orientadoras dos Museus das Casas do Povo, cf. Normas 

gerais de organização dos museus das casas do povo, Lisboa: JCCP, 1947. 
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 Instituto dos Museus Portugueses, (IMP), Documentação não tratada, Ofício de Francisco Lage a uma 

identidade (?) do Distrito de Aveiro, 11 de junho 1945 – Dossier artesanato (Inquérito do Sr. Lage) 1943-

1945. 
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 Contudo, a implantação dos museus rurais nas Casas do Povo não teve o sucesso apregoado e 

esperado. Segundo fontes oficiais entre 1948 e 1956, nas 41 Casas do Povo existentes, só dez possuíam o 

seu museu convenientemente instalado, enquanto seis tinham o seu projeto “em estudo” (cf. 

DAMASCENO, Joana, Museus para o povo português. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 

2010). 
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Além desta proposta e iniciativa (museus rurais), o órgão oficial da JCCP edita, 

mensalmente, a partir de 1946 até 1971, um periódico, o Mensário das casas do povo, 

um instrumento, “um modo de doutrinação” (BRANCO: 1997, 30) do regime, onde são 

abordados e divulgados temas diversos, balizados entre o corporativismo (em 

consonância com a ideologia apregoada pelo regime e enquanto regulador laboral e da 

previdência e assistência) e os tempos livres do trabalhador rural
196

. Saliente-se que, 

embora ocupando um espaço equilibrado entre os outros assuntos editados, a Etnografia 

– assumindo, através de um corpus etnográfico estabelecido e fixado, a 

responsabilidade pela institucionalização de “uma ideologia nacionalista assente na 

nostalgia rural” (BRANCO: 1997, 36) –, é também estatutariamente utilizada, segundo 

refere Freitas Branco (BRANCO: 1997, 35), como elemento usado “para fins de 

educação popular”. Em consequência, tenta ainda libertar-se dessa institucionalização, 

ao ser “ministrada na formação de professores primários” (BRANCO: 1997, 35). No 

reconhecido “empenho” da publicação em causa, como veículo cultural, servindo os 

objetivos propostos no programa ideológico do regime, a Etnografia vê aumentar o seu 

“prestígio” a partir dos Anos 50, explicável pela hipotética proposta de vir a fundar-se 

uma revista etnográfica
197

. 

Neste entendimento, compete, tendo em conta os colaboradores e autores da 

matéria etnográfica, responsáveis pela divulgação de uma “etnografia popularizante” 

(BRANCO: 1997, 31), voltada para um público-alvo e nacionalista da publicação, 

compete, dizíamos, equacionar quais são os que verdadeira e manifestamente abordam e 

problematizam o Artesanato. Analisando o espetro dos etnógrafos existentes à época, 

verifica-se que muitos no ativo não colaboram na revista, de onde transparece a ideia de 

uma seleção de autores, feita sob o signo do partidarismo ideológico vigente.  

No universo dos colaboradores efetivos, com participação assídua, detetamos 

três etnógrafos: Luís Chaves (1889-1975), Sebastião Pessanha (1892-1968) e Abel 

Viana (1896-1964), que abordam, entre outras temáticas subjacentes aos seus artigos 
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 BRANCO, Jorge Freitas, Autoritarismo político e folclorização em Portugal: O mensário das casas 

do povo (1946-1971), Santiago de Compostela: Asociación Galega de Antropoloxía, 1999, p. 30. Em 

termos específicos, os temas abordados incidem sobre: “corporativismo […], assistência rural, educação 
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etnografia” (BRANCO: 1997, 30). 
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 Esta ideia do lançamento de uma eventual revista etnográfica foi objeto de um inquérito, enviado por 

Manuel Couto Viana (1892-?) a 118 destinatários, de modo a validar e concretizar a ideia, com vista à sua 

publicação. No entanto, apesar de ter sido “eleito” um presumível diretor, Luís Chaves, este projeto não 

se efetivou. (cf. BRANCO: 1997, 36).  
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etnográficos, a divulgação e defesa do elemento rural, em vias de desaparecimento ou 

em reanimação, lançando, um conjunto de medidas concretas a implantar, para 

valorização do Artesanato
198

. Neste campo destacamos a ação de Abel Viana que, num 

dos seus escritos, destrinça o conceito de Artesanato da Arte Popular, e aproveita para 

deixar algumas sugestões sobre o primeiro item. Basicamente, Viana entende haver 

duas aceções de Artesanato (etnográfico vs não-etnográfico). Embora apreenda que se 

deva relançar a promoção e intensificação do “interesse do ponto de vista etnográfico”, 

face ao que não é “castiçamente artesanal” (a prática das belas-artes […] nutrida pela 

imitação, pelo autodidatismo), “este [Artesanato] deve ser promovido e orientado de 

modo [a] que possa vir a ser”. Imbuído pelo espírito da época (nacionalismo inflamado), 

Viana deixa patente, não o seu radicalismo, aplicado a um “Artesanato de cunho 

etnográfico”, único a vigorar, mas a aquiescência, quando o encara como fruto da 

“marcha da evolução” e “benefício da Previdência”, mesmo que esta tenha que ser 

canalizada “no espírito tradicional da Nação”
199

. Será que Abel Viana reflete, assim, 

paradoxalmente, o conceito de Artesanato que pondera?  

Entre outros assuntos referentes à museologia etnográfica da época, Sebastião 

Pessanha aborda, no Mensário das casas do povo, o papel privilegiado que as 

“estruturas doutrinantes do mundo rural”, as Casas do Povo, enquanto baluartes de 

recolha de objetos, devem possuir na recuperação e estímulo à atividade artesanal. Em 

tal contexto, surge esta revista, como um meio de comunicação, que dá grande relevo à 

atividade em questão, e ao Artesanato que, entretanto, vai adquirindo preponderância, 

enquanto visto à luz do seu papel “na economia da nação”. Sob este título, e ainda 

propagado pelo Mensário, são trazidos à colação, por Francisco Rodrigues
200

, os 

problemas inerentes ao seu estatuto, à sua produção, logo, à economia. O autor, citando 

diversos estudos similares (franceses e espanhóis), ressalva a urgência em resolver a sua 

parca subsistência, evitável através da aposta na formação profissional dos artífices, e 
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 Para uma completa elucidação sobre os colaboradores da revista, cf. BRANCO, 1997, pp. 34-39. Entre 
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 VIANA, Abel, “Artesanato e arte Popular”, Mensário das Casas do Povo”, N. 77, novembro, Ano 
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nas medidas que viessem a assegurar a venda, constante e regular, dos produtos. Estava-

se em 1951 e, apesar de ter havido uma certa consciencialização da importância do 

Artesanato na economia, ainda nos Anos 60, o problema da sua sobrevivência, como 

atividade económica exequível, era questionável. 

Salientamos, entre as representações textuais etnográficas, inscritas na “cartilha 

para o povo” (BRANCO: 2003, 233), o Mensário das Casas do Povo, o significativo 

interesse pela revitalização do Artesanato, em sintonia com os objetivos propostos e a 

orientação politico-ideológica assumida
201

. Ainda no plano corporativo, embora com 

importância diminuta no campo em análise, refira-se a ação da Fundação Nacional para 

a Alegria no Trabalho (FNAT) – organização fundada em 1935 (onde são sugeridas as 

suas infraestruturas destinadas às atividades recreativas dos trabalhadores), orientada 

segundo uma perspetiva oficial da Cultura Popular, entendida e veiculada pelo regime, e 

assente em valores do “ruralismo, tradicionalismo, historicismo” (MELO: 2001, 38), no 

campo do Artesanato
202

. Porém, somente em finais de 1940 foram clarificadas as suas 

disposições, que confirmam a esfera de ação, centrada na Cultura Popular, e 

fundamentam o seu campo de atuação, na supervisão e superintendência de um conjunto 

de iniciativas culturais, físicas e lúdicas (anteriormente da exclusividade de outros 

organismos corporativos e de coordenação económica). Neste contexto, entenda-se o 

espetro de ação tentacular da FNAT, alargado também às Casas do Povo, enquanto 

ordenante de ações específicas, e responsável pela harmonização de um segmento 

preciso da sociedade (neutralizando, pelo programa instituído, eventuais antagonismos 
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 BRANCO, Jorge Freitas; Uma cartilha portuguesa: Entre militância cultural e doutrinação política. 
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sociais), os trabalhadores (do campo e da cidade), ao proporcionarem a ocupação dos 

seus tempos livres, mediante atividades recreativas. Neste campo há que salientar a 

criação, junto deste organismo, do Gabinete de Etnografia da FNAT (1946), que, 

circunscrevendo uma conceção de Etnografia (na charneira de Leite de Vasconcelos), 

entendia o seu aproveitamento (Etnografia e Folclore) “como elementos de educação 

social, coesão social, espiritualidade e alegria no trabalho”
203

. Este processo incidia no 

“apadrinhamento” face à colaboração e ao incentivo à criação de ranchos folclóricos, 

num claro combate a “iniciativas populares [que] degenerem em estilizações pelintras 

das atividades cosmopolitas”
204

. A sua ligação estabelecida com os ranchos folclóricos, 

na década de Cinquenta, permitir-lhe-á, através de novos reportórios, uma influência 

próspera junto das camadas urbanas e do mundo rural
205

.  

Referira-se, assim, no âmbito de difusão e recuperação do Artesanato, que se 

insere na contraofensiva de 50, já abordada, pela FNAT, a organização levada a cabo 

por este organismo da I Exposição de Arte dos Trabalhadores206
. Esta iniciativa, que 

“procurava defender estimular e desenvolver nos trabalhadores aquele sentido humano, 

que só as preocupações de espírito ou a consciência da personalidade criadora 

conferem”
207

, estava aberta à participação de todos os trabalhadores portugueses 

repartidos pelas categorias de citadinos, marítimos e rurais. Assim, a exposição dividia-

se em cinco partes, nomeadamente, em “arte dos rurais, arte dos homens que 

trabalhavam a terra ou se entregam à pastorícia; arte dos marítimos (expressão em que 

se englobaram todos os que vivem no mar, do mar, ou para o mar); arte da gente dos 

ofícios, (gente mecânica e mesteirais); arte das profissões (que vivem das suas muitas 
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ou poucas horas – empregadas de escritório, empregados de banco e companhias, 

funcionários públicos, profissões liberais) e Artesanato, (expressão que significa 

produção profissional como modo de vida, feita no próprio lar ou nas pequenas oficinas 

em que o patrão serve de pai e mestre)”
208

. Se, por um lado, nem todos os objetos 

expostos se pudessem considerar tradicionais, de origem etnográfica (o que 

diversificava e contrariava a manifestação cultural, até ai veiculada pelo regime), por 

outro, assistimos à instigação de todos os trabalhadores portugueses quanto à prática de 

um princípio assente numa “conceção ruralista/conservadora da cultura” (Melo: 2001, 

178). Nesta perspetiva, a “Arte Popular” continuava a ter lugar de consagração nos 

ideais do regime, suportado pelo organismo em questão e trilhado pelos caminhos do 

Artesanato. A participação desta atividade era entendida pela organização, ao reservar-

lhe espaço destacado sobre três prismas, ou seja, quer englobando as velhas indústrias 

tradicionais, Artesanato etnográfico; quer a produção de artigos, sem caráter regional, 

produzidos nas pequenas oficinas urbanas, Artesanato urbano, quer o chamado 

semiartesanal, dedicado à confeção de artigos que, feitos regularmente nas horas livres, 

contribuíam para “a fuga artística e […] complemento de economia doméstica” 

(Catálogo: 1952, 9). A fim de encerrar este breve apontamento sobre Artesanato, e 

como balanço geral, tendo por base estas aceções, vislumbra-se o perfil do Artesanato 

que o Estado Novo, através das suas organizações corporativas, pretendeu divulgar e 

promover, segundo Melo afirma, apenas de modo “suficiente para estimular uma 

dinâmica de sustentação” (MELO: 2001, 179). 

Após esta digressão pelo Artesanato, poderá perguntar-se que importância tem 

ele para o estudo do perfil do nosso bibliófilo? Com efeito, nesta reflexão importa 

levantar uma pertinente questão, naturalmente imbricada com o nosso bibliófilo, na 

medida em que Francisco Lage apresenta, na sua biblioteca, um exemplar do Catálogo I 

Exposição dos trabalhadores, supracitado. E a pergunta óbvia é: a que se deve esta 

escolha?  

Como temos vindo a referir, era notória a colaboração entre a FNAT e o SNI, em 

matéria de Etnografia e Folclore. Lage, como responsável desta secção, decerto 

colaborou em projetos conjuntos. Neste âmbito, é legítimo perguntar: terá o 
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colecionador, eventualmente, visitado a exibição? Cremos que sim, tendo em conta a 

relação de proximidade dos organismos e o seu interesse pelo assunto. Quanto ao 

Artesanato, dito e classificado como etnográfico, este atraía todo o interesse de Lage, 

não só plasmado na sua ação, mas também comprovado pelo espólio particular, vendido 

ao MAP, após a sua morte, espólio esse que reuniu durante anos
209

. Todavia, permanece 

uma questão: como entenderia Lage os problemas do Artesanato e a sua promoção e 

divulgação? Sem resposta direta, uma vez que este (Artesanato) não fazia parte das 

atribuições do organismo, a que Lage pertencia (SPN), resta-nos salientar o seu 

interesse por esta atividade, compreender a propensão para o tema patente nas obras que 

compilou sobre o assunto, e, também, a sua enviesada ação nas propostas veiculadas 

pelo Organismo corporativo (Casa do Povo).  

Ainda no campo das Exposições/Catálogos, Lage reúne um significativo 

conjunto desta bibliografia, direcionada para o campo da Arte Erudita. Assim, 

“coleciona” catálogos que primam, essencialmente, pela reprodução dos quadros e obras 

presentes nas diversas exposições. “Agradam” a Lage muitas das peças expostas no 

Museu de Arte Antiga, de Arte Francesa, as obras do pintor Corot, presentes no Museu 

do Caramulo, de Rosa Araújo, e da Exposição Iconográfica sobre a Reconstrução da 

Cidade De Lisboa 1775
210

, uma sedução e fruição, em que Lage espelha, nas escolhas 

que faz, a sua alma de esteta.  

Equacionamos, ainda no quadro patente nas Exposições/Catálogos, duas visitas 

que poderá ter realizado, dado o manifesto interesse pelas temáticas, e pelo facto de se 

encontrar em Lisboa. Referimo-nos concretamente à Exposição de Tapetes de 

Arraiolos, 1917, “objeto de uma intensa campanha organizada pela revista Terra 

Portuguesa, que conduziu à revitalização de uma tradição que parecia encontrar-se 

então praticamente moribunda” (LEAL: 2000, p.45), realizada sob a direção de 

Sebastião Pessanha (com quem Lage, à época, havia já estabelecido contacto e afinidade 

de interesses). Por seu turno, esta exposição poderá ter servido de mote inspirador às 
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mostras de Tapetes de Arraiolos (cópias de modelos antigos) que, mais tarde, seriam 

organizadas pelo SPN/SNI
211

, como parte da sua política de revitalização das chamadas 

“artes caseiras” (largamente aproveitada nesse periodo, como elemento decorativo 

utilizado em lares e mesmo nas pousadas). É também neste âmbito que, em 1943, a 

Revista Panorama noticia a recente mostra de Tapetes de Arraiolos, com texto 

anónimo, mas cuja autoria, pelo conteúdo, quer louvando o “renascer” desta indústria, 

quer citando a opinião de Fialho de Almeida, poderá ser atribuída a Lage
212

. Na 

posterior exposição (tapetes de Arraiolos), de 1946, tudo indica que esta sofreu também 

influências da realizada em 1917, na medida em que a divisão setorial, dos tapetes 

expostos, respeita a mesma estrutura utilizada por Sebastião Pessanha, vinte anos antes.  

 

Museus: fruição estética e entretenimento 

 

Ao caracterizar os museus como “lugares de memória e história [que] participam 

ativamente na criação de identidades (do próprio museu, das coleções, dos visitantes, 

dos contextos onde se inserem) através dos objetos que apresentam, e dos discursos e 

narrativas em que os envolvem e da imagem que transmitem”
213

, recorremos ao 

conceito benjaminiano
214

, para a abordagem destes espaços relacionais entre o homem, 

Francisco Lage, e os objetos/arte, que “consulta” nos seus catálogos, imbuídos daquilo a 

que se pode chamar uma “aura”. 
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É ainda perante este “confronto” dialógico, situado nas eventuais relações entre 

estética e museus, definidas por DÉOTTE
215

, que assimila o “musée à l’idée esthétique 

kantienne”, à “idée esthétique […] liée à la contemplation, à l’imagination, […] de 

l’ordre de la sensibilité et pas seulement du beau. […], une idée qui se base sur 

l’intuition d’après un principe subjectif”, que pretendemos enquadrar o dialogismo 

Lage/objetos/arte. É também nesta lógica que “la question de musée n’est possible que 

du fait de l’intuition puisque le musée suspend, met entre parenthèses la destination 

cultuelle des œuvres, qui peuvent alors être contemplées pour elles-mêmes, d’où l’idée 

kantienne d’un jugement”]
216

. O mesmo é dizer que “a obra arte nestas instituições só 

existe na medida em que é percebida, quer dizer decifrada, donde resulta que as 

satisfações ligadas a esta perceção – quer se trate de prazer propriamente estético ou de 

gratificações mais indiretas, como o efeito de distinção – não são acessíveis senão 

àqueles que estão dispostos a apropriar-se dela porque lhe dão valor (BOURDIEU: 

1969, 156) ”
217

. 

É, então, no entendimento desta proposta, que incluímos a eventual atenção, 

dispensada por Lage, aos catálogos dos Museus que possui na sua biblioteca, enquanto 

instrumentos de aprendizagem, fruição e entretenimento, estabelecendo assim uma 

estética da receção e liberdade de apropriação, colhendo ensinamentos e exaltando o 

belo, que acomoda a partir das obras de arte, recriando, em termos práticos, as 

“instruções” veiculadas nessa aprendizagem. 

Tendo em conta estes “agentes”, targets do museu como espaço relacional (de 

história, fruição e entretenimento), obra de arte, estética, qual a reação de Lage, em 

atitude de recolhimento ou contemplação, à receção da obra de Arte, como defende W. 

Benjamim, ao consultar os seus “dispositivos culturais”? De que forma irá articular 

dialogicamente, enquanto sujeito relacional que vê por fora e por dentro, coligindo 

ensinamentos para recriar algo importante? Em que medida neles se plasma o seu 

pensamento etnológico e museológico? Se é possível uma resposta, então ela ancora-se, 

a nosso ver, em sentido afirmativo, num trajeto de mundo de vida, que mostra como 

este “caldo de cultura” aponta a um horizonte de chegada, visível no pensamento e ação 
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de Francisco Lage, enquanto bibliófilo, etnógrafo, gastrónomo, “intelectual orgânico”, 

jornalista e funcionário, “eminência parda”, com sucessos e insucessos, de António 

Ferro. 

Em Museus/Catálogos de cariz arqueológico, que acrescentam um dado novo ao 

interesse de Lage por esta temática, há que salientar o Museu Arqueológico do Carmo, o 

Museu Sarmento Martins, e, sem dúvida, o Museu Etnológico Dr. Leite de 

Vasconcelos
218

. 

Da autoria de Gabriel Pereira, autor pelo qual Lage denota particular interesse, e 

de quem guarda um volume de obras significativo, o exemplar sobre o Museu 

Arqueológico do Carmo (da responsabilidade da Real Associação dos Architectos e 

Archeologos Portuguezes) encerra duas vertentes, que terão eventualmente atraído a 

atenção de Lage: a história do edifício (ligada à história da cidade de Lisboa e à 

memória do fundador da igreja e do convento, D. Nuno Álvares Pereira) e o espólio 

existente, de cariz largamente arqueológico (embora também se vejam obras de pintura 

expostas e livros antigos). Neste contexto, destacamos o suposto interesse de Lage, 

numa primeira instância, pelos testemunhos arqueológicos. 

Da consulta do segundo, ou seja, o Museu Arqueológico Sarmento Martins 

(MASM), ressaltam alguns preceitos que Lage poderá ter interiorizado, e onde, ao 

mesmo tempo, se terá inspirado, preceitos que são visíveis nos objetos selecionados 

para o Museu de Arte Popular. Quanto ao catálogo exclusivo da secção lapidar do 

MASM, este informa-nos, numa primeira abordagem, sobre a história do edifício 

(extinto convento), da sua arquitetura, da consequente opção no sentido de instalar a 

instituição em três alas da galeria superior, localizadas no seu claustro gótico, do século 

XIV, e, ainda, da categorização a que pertence: Museu regional. Numa breve 

dissertação sobre os conteúdos e as peças expostas no Museu, o autor cinge-se (pois 

trata-se de referir as peças que fazem parte da secção assinalada) à que “acolhe” “a 

secção lapidar e de escultura, no qual também se incluíram alguns objetos primitivos do 
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uso industrial e doméstico, tais como pesos”
219

. No que respeita ao que interessa apurar 

sobre o que Lage apreende, e que poderá ser aplicável às suas ações futuras, há que 

focar o paralelismo e a utilização da mesma tipologia em ambas as secções/salas das 

duas instituições. Assim, os “objetos de uso industrial”, testemunhados em trabalhos, 

tais como quadrantes solares, relógios de sol (todos originários da região de Entre-

Douro-e-Minho), são uma constante no espólio do MASM, à semelhança das existentes 

no do MAP
220

. Como explicar esta opção? Entenderia Lage a seleção destas peças como 

relevantes da ligação de objetos de cariz arqueológico, à explicação leiteana dos 

antepassados do Homem lusitano (que deixa testemunhos etnográficos), aliando assim 

veladamente Arqueologia e Etnografia, agora num Museu que se dizia de Arte Popular, 

mas que outrora, como Museu do Povo, fora concebido com outros propósitos? Ou 

Lage apenas coliga o trabalho da pedra a objetos puramente etnográficos, feitos pelo 

Homem, como exemplificativos de peças de Arte Popular? 

Procuremos, então, outros casos que possam confirmar ou infirmar estas 

questões. Continuando a percorrer os Catálogos/Museus, aos quais Lage dedica especial 

atenção, focamos a proposta (objetivos, ordem de visita e espólio) avançada no Guia 

sumária do visitante do museu etnológico do Dr. Leite de Vasconcellos, da autoria de 

Luís Chaves. 

Essencialmente configurado como um Guia para o visitante, uma vez que inclui 

graficamente o “mapa itinerário de cada secção”, este indicador é ainda revelador de 

conceções que testemunham os objetivos do Museu e o seu espólio. O Guia esclarece 

que foi “um trabalho […] por iniciativa do diretor do Museu de acordo com arrumação 

geral que ele ordenou […]”
221

, ao mesmo tempo que explana o pensamento relacional 

entre arqueologia e etnologia de J. Leite de Vasconcelos que, embora individualizados e 

com características próprias, concorrem para a formulação de um determinado propósito 

no Museu, ou seja, para a compreensão do homem atual português. Pelas palavras do 

Prefácio, da autoria de Chaves, escritas em 1935, se entendem os objetivos do Museu 

Etnológico, como local onde se reúnem “objetos e monumentos”, “estudados 
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classificados e dispostos cronologicamente com o fim de comprovar a existência dos 

homens, e o sentido e apreciação específica dadas à secção de Etnográfica” (CHAVES: 

1935, 3). Nela se encontraria o “homem português, como vive como pensa, sente na sua 

mentalidade conformada no presente e pelo passado” (CHAVES: 1935, 4).  

Embora em conjunto com a vertente arqueológica, as justificadas atribuições do 

Museu Etnológico, que traduzem o pensamento de José Leite de Vasconcelos (a que 

Lage tem acesso e com as quais comunga), são detetáveis em 1944, no projeto da 

organização do futuro Museu de Arte Popular. É justamente nas plantas do referido 

projeto que o facto de ser incluída uma secção de arqueologia testemunha, decerto, o 

pensamento intrínseco de Lage, na conjugação prática destas duas disciplinas.  

Como interpretar tal dualidade no seu pensamento? Será possível constatar que 

Lage apreende e interioriza os ensinamentos do Mestre Leite de Vasconcelos, neste 

campo? Haverá, em Francisco Lage, uma mudança efetiva de paradigma no seu 

pensamento, patente na organização do MAP, como a que é marcante em Leite de 

Vasconcelos, no fim da sua vida?  

Segundo Carlos Fabião, Leite de Vasconcelos “[pretendia] esclarecer as 

realidades culturais que estudava como etnólogo através dos vestígios arqueológicos”,  

e procurava então, “partindo da realidade presente [...], encontrar no passado a sua 

primitiva formulação, na convicção de que existia uma longínqua prefiguração de 

Portugal”. No entanto, Leite de Vasconcelos verificaria, fruto do “amadurecimento e 

sofisticação da sua investigação, [que] de todo não existia essa longínqua nação 

portuguesa que buscava no registo arqueológico […]”, “pelo que regressou, no fim da 

vida, à síntese etnográfica e aos trabalhos no domínio da Linguística”
222

. 

Referindo-nos a Francisco Lage, tentaria ele, na opção feita em 1944, integrar 

uma secção de arqueologia no programa da futura Instituição (MAP), pensando que o 

retomar do pensamento “primitivo”, de Leite de Vasconcelos, concederia um caráter 

mais científico à Instituição que fora incumbido de criar? Ou continuaria a partilhar esse 

desígnio? Nesta perspetiva, Chaves colhe, no prefácio do seu Guia sumária do visitante, 

o pensamento de Leite de Vasconcelos. O etnógrafo “lembra” a razão de o Museu 

Etnológico passar a chamar-se “agora Dr. Leite de Vasconcelos”, em virtude do acervo 
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que congrega (monumentos e objetos), e tendo em conta que “a formação étnica de um 

povo no corpo e no sangue no espírito e no sentimento dependeu da contribuição de tais 

povos cuja influência [se fez sentir]” (CHAVES: 1935, 8). Fazendo jus à amizade, 

colaboração e partilha de opiniões/etnográficas/folclóricas, entre Lage e Chaves, não 

poderemos centrar o que Freitas Branco afirma, no contexto da construção do discurso 

etnográfico em Portugal (História da Etnografia), como o “aumento da influência 

pessoal de José Leite de Vasconcelos deve ter provocado uma gradual imposição das 

suas inclinações científicas pessoais” (BRANCO: 1999, p.28), segundo algo tangível no 

pensamento de Lage? Outro aspeto que importa acrescentar, revelador da provável 

consulta do título em apreço, Guia sumária do visitante, por parte de Lage, refere-se ao 

conteúdo, à exposição/tipologia dos objetos, da 5.ª Secção Etnográfica, e à análise do 

mapa/itinerário
223

. Nas palavras de Chaves, é nesta secção que o visitante “encontra as 

[provas] da época atual”, as “do homem português, como vive, pensa, sente na sua 

mentalidade conformada no presente e pelo passado”
224

. Explicitado nesta pequena 

passagem o pensamento de Chaves, em consonância com o de Leite de Vasconcelos, 

não seguiria Lage o mesmo rumo, nos projetos anteriores à efetivação do MAP? 

Curiosamente, também Chaves reflete sobre a inutilidade de fornecer mais informações 

acerca do espólio em exposição, uma vez que são “objetos que todos conhecem”. Esta 

realidade legitimada, que Chaves aponta em conformidade com as peças ainda em uso, 

não terá pesado na decisão da pouca ou nula informação face ao acervo exposto, 

futuramente, nas salas do MAP? 
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O Museu vivo tão veiculado por Lage, no seu projeto de 1942, não estará assim 

em perfeita harmonia com o que Chaves apelida nesta secção de “parte viva do 

Museu”? 

O espólio apresentado no Museu Etnológico escalona determinadas divisões 

(Arte, Indústrias, Religião, Ocupações, Passatempos, Brinquedos infantis, Trajes, Lar, 

Cerâmica). Estas propostas serão também acalentadas por Lage, como partes 

integradoras de futuros projetos. Neste âmbito, cremos poder questionar se, de facto, a 

proposta destas divisórias etnográficas virá diretamente de Lage, por influência de 

Chaves (tudo indica que sim, devido à mútua amizade e participação conjunta em 

projetos etnográficos), ou se resultará da influência que granjeava o pensamento de 

outros etnógrafos, que marcam Lage. 

A exposição dos objetos do Museu Etnológico, testemunhada no plano de visita, 

representa, em nosso entender, um itinerário expositivo pouco estruturante, sem 

consistência linear quanto à tipologia sugerida. Este “desarrumo” na apresentação do 

espólio, propositado ou não, traduzido na passagem, e.g., do núcleo do livro (31) para o 

da indústria do queijo (32), não encontrará similitude no modo de expor no MAP, onde 

frequentemente se passa de um núcleo ao outro, sem qualquer ligação plausível? Estará 

em causa a adoção de um critério expositivo, em função da falta de espaço nesta secção 

de 1935, em paralelo com o que por vezes se reproduz no MAP? Estas são hipóteses 

que, para um trabalho sério, não poderíamos deixar de colocar, confirmadas ou 

infirmadas por novos elementos, que entretanto possam surgir no decorrer de futuras 

pesquisas. 

Ainda no quadro Museus/Catálogos, e nos eventuais ensinamentos colhidos por 

Lage na temática em consideração, atente-se nos relatórios apresentados ao Conselho 

Superior de Belas Artes, pelo Diretor do Museu Nacional de Soares do Reis, Carlos 

Valente
225

, que dedicam uma particular atenção, quer à história do Museu Soares do 

Reis, quer à sua performance no campo estrito das funções museológicas, inerentes ao 

seu cargo. Na obra, o Diretor da Instituição descreve os procedimentos a ter em conta na 

análise dos documentos, com vista à reconstituição historiográfica do Museu, e, através 

de gráficos comparativos, dá conta do movimento de visitantes, nos anos de 1933-34. 
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Estes modelos de análise permitem avaliar o interesse da Instituição e das diversas 

iniciativas que propõem, e constituem um desafio perentório à própria equipa do 

Museu, e ao Diretor. Assim, tal estratégia, seguida pelo Museu Nacional de Soares do 

Reis, como resultado de práticas museológicas, aliadas também a um mero processo 

estatístico e contabilístico, é também executada por Lage, e sob sua responsabilidade, na 

análise do número de visitantes, que frequentam mensalmente o MAP
226

. 

A tentativa de explicar uma provável aproximação, por via da consulta da 

biblioteca de Lage, enquanto homem racional, e também sujeito relacional, aos registos 

existentes na sua biblioteca, que abordam a presente temática (Exposições/Catálogos e 

Museus), essa tentativa, dizíamos, permite compreender que o nosso bibliófilo, 

apropriando-se e interiorizando, com fins pragmáticos, o saber dos atores mencionados, 

em torno dos seus estudos, põe em evidência a praticabilidade das diversas ações 

futuras, que o nosso “cultor dos livros” irá desenvolver ao longo da sua permanência no 

SPN/SNI. 

Após esta digressão, em que tentámos demonstrar a fusão dialógica e conflitual 

de Francisco Lage com as obras que constituem o acervo da sua biblioteca, no âmbito 

da vertente Exposições/Catálogos e Museus, surge a altura de passar a outro vetor que 

marca o perfil dos interesses do nosso bibliófilo: a Agricultura e as atividades ligadas ao 

setor primário da economia. 

 

Agricultura, Pecuária, Caça, Pesca: Vetores de relações de produção e 

trabalho 

 

Em conjunto com a Pecuária, a Caça e a Pesca, a Agricultura pertence ao vasto 

conjunto de atividades, de cujos recursos o homem se apropria, a partir de seres vivos, 

plantas ou animais. Se no íntimo deste conjunto nos concentrarmos na ideia 

deAgricultura, esta deverá ser entendida, diferenciada e caracterizada face ao lugar, à 

época e à sociedade em que se insere. O que realmente observamos é a possível 

existência de Agriculturas, e não de uma Agricultura em geral (de conteúdo concreto), 

identificadas sobre cinco planos de análise, que permitem distingui-las sincronicamente.  
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 Cf. BRAGANÇA, 2008, p. 232. 
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Para descrever e caracterizar uma Agricultura, há que identificar as suas 

“finalités de production agricole (alimentation, vêtements, habitation), les objets 

(plantes, animaux) [afetos a estas finalidades]; les opérations techniques pour obtenir 

ces objets et les transformer; les règles sociaux (professions); [e] les rapports sociaux 

[conditionnant] l´accès des membres du groupe aux objets”
227

. 

Não sendo, pois, fácil distinguir e apreender por completo estas assimetrias nas 

publicações inseridas na biblioteca de Lage, é possível escrutinar, segundo os principais 

vetores de relações de produção, um total de 78 títulos, maioritariamente relacionados 

com a Agricultura, e em menor número sobre Pecuária, Caça e Pesca.  

Da extensa bibliografia dedicada a esta primeira temática (Agricultura), 

descortinamos obras específicas, patentes em títulos estrangeiros, franceses e espanhóis, 

que remontam aos séculos XVIII e XIX
228

. Verdadeiras obras de referência, estes 

“manuais” “sustentam” informações concisas sobre a história da Agricultura, bem como 

instruções e observações acerca das práticas dos trabalhos agrícolas (altura de semeio e 

guarda da semente, plantações de árvores de fruto, entre outras). De um modo geral, nas 

ditas obras são também referidos, pelos autores, os elementos que compõem as casas de 

campo e os cuidados veterinários para com os animais domésticos, que devem existir 

nas “explorações”. Em concreto, são títulos que, segundo um dos autores, tratam de 

uma “Ouvrage utile à tous les propriétaires, cultivateurs et généralement à tous qui 

s´occupent d´agriculture, d´économie rural”
229

. Nesta ótica, as leituras de Lage podem 

ser encaradas sob duas perspetivas: uma, que lhe é proporcionada com base na aquisição 

de conhecimentos, através da investigação histórica de dissemelhantes estruturas 

agrárias existentes, técnicas e práticas agrícolas, diferentes identidades sociais, variáveis 

nos contextos espacio-temporais referidos (séculos XVIII-XIX, Espanha e França), e 

outra que vai ao encontro do seu interesse pela Agricultura tradicional, em consonância 

com outras temáticas no seio desta secção.  
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 “Agriculture”. Dictionnaire de l´ethnologie et de l´anthropologie. Paris: Quadrige, PUF, 2010. pp. 33-

34. 
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 Destacamos, neste âmbito, a obra de AGUSTIN, Miguel (Fr.), Libro de los secretos de agricultura, 

casa de campo e pastoril. Traducida en lengua castellana. Barcelona: En casa de Pedro Escudar, 

Impresor, Año 1749. 
229

BEUGNOT, Jean, La maison rustique ou le manuel complet d´Agriculture, d´economie rurale et 

domestique, contenant la chimie agricole, la médecine vétérinaire…L´art de la cuisine…, La medicine, 

La science du distillateur…, La chirugie domestique…, L´architecture rurale. Nouvelle édition refondue. 

Paris: Lebrigue Frères Libraires, 1834. 
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Em sintonia com os livros que Lage coleciona, há certamente um claro apoio e 

concordância em relação ao que para ele constituem os princípios básicos, que marcam 

a Revolução Agrícola
230

 e o contínuo desenvolvimento que esta prática foi tendo, ao 

longo dos séculos. Na época, Portugal era, economicamente, um país agrícola onde a 

terra, e o amor a “quem sustenta”, são também marcados por um nacionalismo, 

inspirador da procura do conhecimento e da revivificação do que julgava ser o mais 

antigo e autêntico da sociedade: as suas tradições. Era, então, sobre a Agricultura que 

recaía essa busca e a descoberta de formas identitárias relacionais, entre o homem e os 

objetos, e entre representações e modelos culturais (local ou regionalmente 

contextualizados).  

Neste quadro, imbuído Lage na procura das tradições de um povo, inerentes ao 

trabalho agrícola e à sua produção (assente igualmente na identidade nacional), e tendo 

presente o seu interesse pela culinária, propomos uma análise, em perspetiva, da 

Agricultura vs. Alimentação. Se uma das finalidades da produção agrícola de bens é 

intrínseca à gestão alimentar, registamos, na biblioteca do nosso gastrónomo, títulos 

relevantes que encerram informações detalhadas e conhecimentos das técnicas de 

produção de alimentos agrícolas, hortícolas e de plantas de condimentação, quer 

vulgarmente presentes na mesa, como acompanhamentos (a batata, o arroz e toda uma 

gama de vegetais), quer utilizadas na cozinha como novas “fragâncias” (tomilho, 

alecrim, coentros) de auxílio a determinados pratos culinários.  

Com este fim, tem Lage na sua biblioteca, para leitura e consulta, alguns títulos 

que abordam o historial, as técnicas e as práticas agrícolas, como as quatro obras de 

João de Carvalho e Vasconcelos, entre as quais salientamos O Arroz: Estudo botânico e 

Considerações acerca do melhoramento do arroz, como estudos informativos sobre este 

produto, enquanto parte integrante de um regime alimentar
231

. 
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 Entenda-se, neste campo, as mais-valias e a mutação rural que a Revolução Agrícola, operada no 

século XVIII, em Inglaterra, carreou e que, consequentemente, foram sendo desenvolvidas em outros 

países europeus nos séculos seguintes (os livros mencionados nesta área são uma consequência disso). 

Neste sentido, refira-se a melhoria das espécies mais produtivas, através da seleção de sementes e do 

apuramento dos efetivos pecuários, assim como da introdução de máquinas e da melhoria dos transportes, 

no espaço agrário.  
231

 Comissão Reguladora do Comércio do Arroz; VASCONCELOS, João de Carvalho e (coautor), 

Considerações acerca do melhoramento do arroz. Lisboa: Editorial Império, 1941; O Arroz: Estudo 

botânico. Publicações da Comissão Reguladora do Comércio de Arroz. Lisboa: Ministério da Economia, 

1953. Esta obra aborda, entre outros assuntos, três que parecem ter cativado a atenção de Lage, na medida 

em que elucidam sobre as suas variedades e principais características, em estreita articulação com a 

culinária.  
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No quadro da análise dos tubérculos, a solanum tuberosum, vulgarmente 

conhecida por batata, é objeto da “indiscrição” de Lage. O historial desta base de 

alimentação, maioritariamente usado pelas classes mais baixas, o processo de cultivo, o 

seu desempenho, como acompanhamento gastronómico, assente nas variedades e 

aplicações existentes (batata caseira, forrageira, entre outras), faz com que esteja 

titulada em algumas obras nas estantes de Lage. O agricultar destes “ingredientes” 

despoleta o proveito que deles Lage usufrui, enquanto agentes que se articulam e 

relacionam com a nossa gastronomia
232

.  

A utilização da Agricultura, com vista à produção de bens alimentares, neste 

caso com incidência no cultivo da horta, e na “produção” de vegetais (como 

componentes de uma culinária salutar), é uma constante na procura de Lage. Neste 

sentido, deparamos com algumas obras que ensinam o modo in loco quanto ao “arranjo” 

das terras da horta, aos processos de cultivo, às fainas ligadas à monda, à cultura das 

plantas (com informações detalhadas sobre as espécies vegetais), os seus usos e 

propriedades, bem como aos cuidados a ter para evitar enfermidades
233

. Deste seu 

particular interesse, há que reter a importância que os referidos alimentos comportam, 

tal como todo o seu “percurso historiográfico”, até chegarem “ao prato”: nesta 

perspetiva, devemos ter em conta o agricultor, o solo, onde os géneros alimentícios 

crescem, a paisagem, em que são produzidos, o modo de serem preparados e 

conservados, tudo o que certamente influi na qualidade dos alimentos, e nas 

consequências que irão ter no consumidor. É também nesta ótica que Lage revela 

inquietação, aliando o efeito benéfico e salutar, dos produtos hortícolas, ao seu interesse 

pela gastronomia.  

Nas páginas que Francisco Lage consulta sobre determinado tipo de Agricultura 

praticado, subsiste da sua parte um cuidado acrescido, face às atividades agrícolas e 

doenças, e aos métodos utilizados no cultivo e tratamento desses géneros vegetais. Nas 
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 Entre outros títulos de temática semelhante, salientem-se as seguintes obras, cujos conteúdos incidem 

particularmente sobre o exposto: PÓLVORA, Abel Gomes, A cultura da batata e a falta do pão. Lisboa: 

Livraria Clássica Ed., 1917; ARANHA, Francisco; GRAÇA, Luís Quartin, A Batata. Lisboa: Editorial 

Império, 1942.  
233

 Entre outras obras, destacamos: ARAGÓ, D. Buena Aventura, Tratado completo del cultivo de la 

huerta. Contiene esta obra cuantas instrucciones son necesarias para la instalación, abono, riego, etc. de 

la huerta, y para el cultivo natural e forzado de toda clase de hortalizas, seguido del calendario del 

agricultor… España: Editorial Librería Central de los Sres viuda e Hijos de D. Mariano escribano, 1873; 

LARBALETRIER, Albert; TAVERI, A., Productos Hortícolas: Modificado e adotado aos usos do país, 

por Memo Junior. Col. Pequenas fontes de riqueza. Lisboa: A. M. Teixeira; Porto:Typ da Emp. Litt e 

Typ., 2.ª ed., 1914. 
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obras que seleciona, Lage particulariza o recurso à Agricultura tradicional, largamente 

utilizada na Europa até finais do século XIX, e que se estendeu a determinadas regiões 

europeias, até meados do seculo XX
234

. Caracterizada como Agricultura de subsistência, 

associada a uma economia doméstica fechada, e assente no trabalho manual de 

rendimento em geral baixo, a Agricultura tradicional escora-se num sistema de 

policultura (onde ao longo do ano a mesma parcela de terreno produz diferentes 

espécies). Associados a esta forma de cultura dos campos, estão também (nas 

informações das obras em consulta) os processos utilizados de combate às enfermidades 

das plantas, através de produtos naturais (no cultivo e tratamento dos géneros vegetais, 

com recurso a fertilizantes naturais), do movimento de rotação das terras e das culturas 

(dado que as técnicas agrícolas não asseguram a regeneração dos solos), métodos que, 

atualmente, podem ser enquadrados no que chamamos Agricultura biológica (AB)
235

. 

No entanto, refira-se que, no entender de Isabelle Savini, este novo conceito de 

agricultar como “Privée des intrants qui ont fait la réussite de l'agriculture 

conventionnelle, davantage soumise aux aléas, […] exige au contraire plus de 

technicité, de capacités d'observation et d'anticipation, d'ajustements à court et à moyen 

terme des interventions”. Ainda beneficiando de um interesse crescente por um público 

jovem (com formação superior à da média dos agricultores), a AB não pode ser 

considerada como “la reprise d'une agriculture «traditionnelle», [car] elle ne refuse pas 

la motorisation et la mécanisation, ni les innovations, dans le domaine de la lutte 

biologique par exemple, compatibles avec ses principes”
236

, mas encontra, isso sim, 

alguns elementos que dos quais se apropria, quanto às formas de Agricultura 

tradicional.  
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 Ligadas a uma Agricultura tradicional, subsistem as consequências sociais que advêm desta “dans les 

autres régions (sud du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, et de la Hongrie et de l'Allemagne, Roumanie, 

Bulgarie, Pologne, Ukraine, Russie), l'ancienne agriculture à jachère et son cortège de chômage et de 
misère perdureront jusqu'au milieu du xx

ème
 siècle” (MAZOYER, Marcel; ROUDART Laurence, 

Agriculture : Histoire des agricultures. Encyclopædia Universalis [en ligne] 

(http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-agriculture-biologique/). 
235

 O tipo de Agricultura Biológica (AB) tem sido alvo, desde 1990, de franca expansão, sendo 

caracterizada como “une forme de production agricole particulière fondée sur des principes éthiques, tels 

que le respect du vivant et la recherche de rapports socioéconomiques plus équitables, et techniques, 

comme le refus d'utiliser des produits chimiques de synthèse” (SAVINI Isabelle, Agriculture:  

Agriculture biologique, Encyclopædia Universalis (http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-

agriculture-biologique/). 
236

 SAVINI, Isabelle, Agriculture : Agriculture biologique, Encyclopædia Universalis 

(http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-agriculture-biologique/) 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-agriculture-biologique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-agriculture-biologique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-agriculture-biologique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-agriculture-biologique/


 

 156 

Como parte integrante desta análise, e à vista da perspetiva relacional de Lage 

com esta forma de produção agrícola, vale a pena refletir e extrair alguns “ingredientes” 

em uso, associados e indispensáveis ao Agricolarum labor, presentes num universo de 

instrumentos agrícolas tradicionais (sinalizações de materiais de modo de vida), 

utilizados no trabalho da terra (tenologia, materiais), regras sociais (profissões), práticas 

e representações socioculturais (ligados à dimensão lúdica e festiva que acompanha os 

ciclos rurais), definidas numa rede de identidades e contrastes que a atividade comum 

pode conter (e onde a consciência da forma do objeto, e modos de proceder, marcam um 

discurso de alteridade). Neste enquadramento, é certo que Lage apreende e retém 

ensinamentos aplicáveis na sua ação singular, que se projeta, como veremos, no plano 

do Museu do Povo Português, e fixados materialmente no Museu de Arte Popular. 

Cremos que será assim, através de um percurso de investigação com base nas suas 

consultas, que Lage constrói um corpus do conhecimento sobre Agricultura, 

conhecimento esse que determina a recolha dos objetos de diferente epistemologia, que 

irão constituir a Exposição delineada no MAP.  

Atendendo ao seu projeto (MPP), verifica-se que nele estão inscritas as 

operações de mobilização da terra, sementeiras, mondas, sistemas de secagem e 

armazenamento dos cereais, construções primitivas do universo agropastoril, carro de 

bois e sistema de atrelagem, e as alfaias agrícolas, como temas constantes que, a vingar, 

integrariam a Exposição permanente, do seu ambicionado Museu. As áreas lexicais 

(designações linguísticas de um vocabulário regional/trabalhos agrícolas), estudadas 

intencionalmente por Lage, e, por conseguinte, parte integradora do projeto, retratam a 

diversidade regional e insular existente no país, rebatendo assim a teoria de uma 

inexistente diversidade regional, patente nos propósitos orientadores da política do SPN, 

em relação à cultura popular. Neste âmbito, uma reflexão acerca da Exposição, que o 

próprio Museu (MPP) encerraria, sugeria uma importância que iria alcançar, no presente 

(em que seria concretizada), a consciência quanto a modos de vida, espaços, 

temporalidades, indispensáveis ao conhecimento e à história de um Portugal rural, em 

confrontação com uma sociedade urbana citadina. Em Exposição permanente no Museu, 

e de uma atualidade intrínseca, seria apresentado um tipo de peças que se insere no 

quadro geral da compreensão da Agricultura em Portugal. Referimo-nos a artefactos 

locais, muitas vezes aperfeiçoados por quem os utiliza, ostentando acertos para 

comodidade própria e marcas individuais, como comunicação estética. Tais peças 
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seriam capazes de revelar ainda, como atentaremos, especificidades que contemplam 

matérias-primas selecionadas para o seu fabrico (madeira, ferro), que, por sua vez, 

sinalizaram materialmente os modos de vida de uma sociedade efémera e em 

decadência, nas décadas de Quarenta e Cinquenta. 

Ainda neste panorama, vale a pena salientar que os estudos de Lage no campo 

agrietnográfico, ligados ao cultivo do linho, refletem a aprendizagem dos vários 

estádios da cultura e das fainas do linho (desde as sementeiras aos teares, enumerando 

os diferentes costumes com eles relacionados), que justamente se encontram 

enquadrados no núcleo dedicado à Texticultura-Linho, no seu projeto do Museu do 

Povo Português
237

. Todo o léxico proposto no plano não esquece as referências ludico-

festivas, que acompanham as tradições simbólicas, e vêm assinaladas na obra Vida do 

linho, do Conde de Aurora, que “ocupa” as prateleiras da biblioteca de Lage
238

. Em 

função do pensamento e da ação de Lage, com base nas leituras temáticas sugeridas, 

cremos estar perante uma relação propositada entre Etnologia e Agricultura, a qual 

permite compreender e apreender os discursos e as práticas quotidianas de um meio 

agrorregional.  

No seguimento dos trabalhos agrícolas, que interessam a Lage, importa acentuar 

a especial relevância (presente em numerosos títulos) e dinâmica com que “enaltece” o 

setor da viticultura e vinicultura
239

. Zonas espacialmente reservadas a estes “princípios 

vinícolas” e ao estudo da uva, detetados no seu ambicioso e ambicionado projeto do 

Museu do Povo Português (1942), encontram certamente raízes, motivos de inspiração 

ou mesmo de apropriação no campo teórico e gráfico, em obras que constam nas 

estantes do Etnógrafo. Assim, títulos como Vinificação moderna, de 1913, exploram, 

nas suas páginas, itens organizados por Lage no seu plano, sobre recipientes, operações 

de fermentar, “fainas de lagaragem” e “fainas vindimárias” (LAGE: 1942, 13). 

De relevância crescente, e abordando a temática em apreço, referimos a obra do 

Visconde de Vilarinho S. Romão, cujo título bem sugestivo, Viticultura e vinicultura: 
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 No projeto do Museu do Povo Português (1942), o “núcleo” dedicado à cultura do linho, e ao seu 

envolvimento nas tradições simbólicas e festivas, é substancialmente bem documentado, através de 

fotografias que retratam os diversos passos da faina ligada ao linho. (LAGE: 1942, 17).  
238

 AURORA, Conde d ,́ A vida do linho, Porto: Litografia Nacional, 1935. Uma das tradições simbólicas 

retratadas no livro em questão, e simultaneamente “apropriadas” por Lage e inseridas no plano, diz 

respeito à tradição simbólica usada em terras de Basto, que consistia em a namorada colocar oferendas no 

arado do namorado. 
239

 BRAVO, Pedro Núncio; OLIVEIRA, Duarte de, Vinificação moderna. Porto: Off. de O Commercio do 

Porto, 1913.  
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Trás-os-Montes e Alto Douro240
, encerra um conjunto de conhecimentos e informações 

sobre viticultura, lagares e adegas, assim como certa tipologia de vasilhame usado na 

região, “cláusulas” que Lage faz constar na sistematização deste setor, no plano do 

MPP.  

Ao relacionar (a partir dos autores que consulta), estes objetos, utilizados nos 

trabalhos vinícolas, e equacionados como parte integrante de uma Etnografia da 

produção (enquanto avaliação das peças requeridas no processo), no seu projeto (MPP), 

Lage associa, inevitavelmente, o conjunto de tecnologias tradicionais às competências 

de quem as trabalha (e.g. ferreiros e cesteiros) e por quem deles faz uso, sujeitas, como 

é natural, a expressões contrastantes, assentes nas diversidades locais e regionais onde 

se inserem. A relação entre a identidade nacional, a alimentação e a cozinha, temáticas 

já abordadas na rubrica culinária, numa perspetiva analítica, é, entretanto, alargada ao 

vinho, enquanto marcador da uma identidade que é a portuguesa. Convertido num 

símbolo de excelência da dieta alimentar nacional, na sua dimensão memorativa, ritual e 

sinestésica da comida do país (enquanto identidade), este habitus dionisiacus tem vindo 

a desempenhar um papel de relevo em Portugal. Da romanização ao século XVI, o 

vinho foi alcançando certo melhoramento em qualidade, atributo presencial que mantém 

nos séculos posteriores, em virtude das medidas protetoras tomadas pelo Estado (em 

especial com o Marquês de Pombal), situação que atinge certa solidez (especialmente 

em termos qualitativos) no século XX com o Estado Novo, numa clara ação de 

propaganda face à importância que a produção vinícola subleva, não só a nível 

económico (ocupando um lugar central na nossa balança de comércio), mas também 

ideológico e social
241

. Atendendo ao conceito decerto partilhado por Lage sobre o 
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 S. ROMÃO, Visconde de Vilarinho de, Viticultura e vinicultura: Trás-os-Montes-Alto Douro Central. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1896.  

António Lobo Barbosa Teixeira Ferreira Gibão (1785-1863), natural de Vilarinho de S. Romão, é 

agraciado com o título de visconde de Vilarinho de S. Romão, em 1835. Liberal convicto, foi fidalgo 

cavaleiro da Casa Real, 8.º senhor do morgado de Vilarinho de S. Romão, sócio da Academia Real das 
Ciências e administrador da Casa da Moeda, assim como deputado às Cortes pela província de Trás-os-

Montes. É como economista e agricultor que mais se evidencia (chegando a desenvolver e a aplicar uma 

máquina de extração do mosto). Publicou mais de uma dezena de obras sobre esta última temática, entre 

elas, Flagellos da videira. Porto: Livraria Universal, 1891 e O Minho e as suas culturas. Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1896.  
241

Durante o Estado Novo, no contexto da criada “Organização Corporativa e de Coordenação 

Económica”, foi instituída a Junta Nacional do Vinho (1937) com intervenção reguladora e fiscalizadora 

do equilíbrio que deveria existir entre a oferta e a procura, a evolução das produções e o armazenamento 

dos excedentes. http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/91.html. “A vinha e o vinho em Portugal”. Ainda 

no âmbito protecionista do regime à produção vinícola, integrado na ideologia vigente, saliente-se o 

recurso a métodos de produção e exaltação da produção tradicional, retratada num ciclo de curtas-

http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/91.html
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vinho, este surge repleto de simbologia, impregnado de religiosidade, ritualismo e 

misticismo, e enquanto sociocultura, associada a diversos padrões de consumo 

nacionais, reguláveis na sociedade. 

Atendendo à consciência do uso e da forma dos utensílios, e aos termos tecnico-

agrícolas assentes em discursos de alteridade, Lage “recolhe” na obra Esboço dum 

vocabulário agrícola regional, da autoria de D. A. Tavares da Silva
242

, toda uma 

diversidade vocabular, característica da região (quanto a objetos e expressões), que 

inclui nos diversos setores do futuro MPP. Analisando o léxico aplicado por Lage, a fim 

de qualificar diferentes objetos e falas tecnico-agrícolas
243

, presentes em regiões de 

Portugal e Ilhas, verificamos que a terminologia utilizada se encontra na obra acima 

citada. Esta preocupação de Francisco Lage, em reter a dita referenciação linguística, 

denota uma consciência da diversidade regional existente, agente definidora do Povo 

Português, e consequentemente imprescindível, a seu ver, num Museu tão 

representativo desse mesmo povo.  

Como vem sendo referido, a situação agrícola de Portugal, no dealbar do século 

XX, sensibiliza Francisco Lage. É assim que “abriga” nas suas “estantes a obra que foi 

escrita para a Exposição Universal de Paris de 1900, redigida em parceria por 

destacadas figuras da época, nomeadamente, o conde de Ficalho, Paulo Choffat, Filipe 

de Almeida e Figueiredo, e Luís de Castro. Questionamo-nos, contudo, se o interesse de 

Lage pela obra não reverterá, também, a favor da extensa iconografia existente (mapas, 

fotogravuras), aliada ao facto de se tratar de um título marcante, presente numa grande 

Exposição. Cremos que terá sido a reunião de todos estes fatores mencionados a 

contribuir para a aquisição do título
244

.  

                                                                                                                                                                          

metragens que exploram o tema, de entre as quais destacamos, “Na terra do vinho verde” (1932); “Vinhos 

de Portugal” (1949), de Carlos Marques; “O V Congresso Internacional da Vinha e do Vinho” (1938), de 

Adolfo Coelho; “Vinho verde, o oiro do Minho” e “Portugal país do bom vinho” (1955), de António 

Leitão. Recorde-se o chavão divulgado pelo Estado Novo, “Beber vinho dá de comer a um milhão de 
portugueses”, de 1935, em clara elegia de incentivo ao consumo do vinho, com todos os problemas 

sociais inerentes  a esse período. 
242

 Cf. SILVA, D. A. Tavares, Esbôço dum vocabulário agrícola regional, Separata dos “Anais do 

Instituto Superior de Agronomia”, Vol. XII. Lisboa: s.n., 1942. 
243

 Na consulta comparada a ambas as publicações (Esbôço dum vocabulário… e MPP) encontramos os 

mesmos termos das falas tecnico-agrícolas e objetos caracterizadores das regiões a que pertencem. A 

título de exemplo, enumeramos os seguintes: Decrua, Mêda, Almiaras, Cafuão, Engançar, entre outros.  
244

 COSTA, Bernardino Cicinato da, CASTRO, Luiz de, Le Portugal au point de vue agricole: Ouvrage 

publié sous la direction de…. Lisbonne: Imprimerie Nationale, 1900. 

A Exposição de Paris de 1900 distancia-se substancialmente das anteriores Exposições Universais 

oitocentistas, ao relegar para segundo plano a indústria e a técnica (apesar de terem sido apresentadas 
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Suportado numa relação direta e articulada com os interesses de Lage e as obras 

que possui, de Agricultura, e conjugado com os propósitos contidos no seu projeto 

(1942), é ainda possível destacar temáticas inerentes à Agricultura e Museu. Saliente-se 

a Sericultura, a Apicultura e a Oleicultura, itens que integram o núcleo dedicado à 

Agricultura e às Indústrias conexas. As obras exploratórias, presentes na biblioteca, dão 

certamente ensinamentos e inspiração a Lage, sobre estas temáticas, e acreditamos que, 

no caso da apicultura e da oleicultura, o nosso bibliófilo alia o seu interesse, e o seu 

conhecimento, aos benefícios alimentares e salutares a extrair de ambos, bem como ao 

seu uso na culinária, reforçando também o papel do azeite como marcador da nossa  

identidade
245

. 

Envolvendo o animal doméstico enquanto fonte de energia, meio de transporte, 

fonte de alimentação, e fornecedor de matérias-primas (vestuário), a Pecuária talvez 

seja, neste registo, alvo da reflexão legeana. Deste modo, detetam-se, no seu espólio 

bibliográfico, ainda que em número reduzido, algumas obras que elucidam acerca do 

estudo informativo sobre o gado (cavalar, bovino, muar, caprino), com a particularidade 

de incidirem apenas em raças autóctones. Francisco Lage centra o seu interesse nas 

diferentes espécies animais existentes em Portugal, em função da riqueza nacional dos 

alimentos que originam, como fonte cultural da nossa gastronomia, e, em resposta às 

nossas tradições, como algo que define a identidade portuguesa. É desta forma que as 

obras de Miranda do Valle, dedicadas aos Bovídeos portugueses e a de Ruy de Andrade, 

Pecuária no Alentejo, o burro e os garranos, presentes na biblioteca, contribuem para 

aprofundar o conhecimento das nossas raças
246

.  

                                                                                                                                                                          

novas tecnologias do século XIX), incidindo noutras áreas, como o ensino, as artes e os equipamentos 

científicos e artísticos. Estamos, assim, perante uma Exposição que “representou a transformação do 

paradigma das exposições universais oitocentistas” e que fecha o “ciclo das exposições universais 

industriais francesas e [inicia] um ciclo de exposições universais globais”. LOPES, Ana Patrícia 

Quaresma, Exposições universais parisienses oitocentistas. Prova final de licenciatura em Arquitetura. 

DARQ/FCTUC. Coimbra: julho de 2007. p. 108 (http://hdl.handle.net/10316/3737). Portugal marca 

presença na Exposição de Paris em 1900, com dois pavilhões. Um deles, da autoria de Ventura Terra, foi 
envolto em polémica interna, por, na opinião de José de Figueiredo, não ser representativo de um 

pavilhão nacional, mas sim colonial. Segundo António Guerreiro, apesar de Portugal não ter sido 

mencionado em relatórios oficiais, nem em recortes da imprensa francesa da época, teve representação na 

secção de “Agricultura Alimentos”, no âmbito da qual é lançado o dito livro, que Lage regista 

(GUERREIRO, António, Exposições internacionais Paris 1900. Lisboa: Expo 98,1995.pp. 18-19). 
245

 Cf. PIMENTEL, João Ignácio Teixeira de Menezes, Sericultura portugueza. Lisboa: Bibliotheca do 

Portugal Agrícola, 1902; SEQUEIRA, Eduardo, As abelhas: Tratado de apicultura mobilista. Porto: Ed. 

Domingos Barreira, 1942; TORMENTA, Filipe Gonçalves, Fabrico do azeite. Dissertação inaugural. 

Instituto de Agronomia e Veterinária. Lisboa: Typographia Castro Irmão, 1908. 
246

 Cf. VALLE, José Miranda, Bovídeos portuguezes: Subsídios para o estudo da pecuária nacional. 

Lisboa: s/ed, 1907; ANDRADE, Ruy, O burro. Separata do Boletim Pecuário. Lisboa: Imp. Lucas, 1939; 

http://hdl.handle.net/10316/3737
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Todavia, e tal como Lage enquadrou no seu projeto do MPP, a domesticação de 

animais subjacente deve visualizar-se num quadro de referência, onde se articula com a 

Agricultura, e assim é entendida, no tocante à criação do porco, e à escolha de animais 

para produção de leite. Se, por um lado, o primeiro caso (suinicultura) envolve a 

tradição de todo um ritual ligado à sua matança, e a consequente referência “à 

preparação e conservação dos seus produtos”
247

, por outro, a segunda, abrange todos os 

processos ligados à “mungição” (LAGE: 1942, 15) dos diferentes tipos de gado e às 

indústrias conexas (leite e fabrico de queijos), na denominada Lacticultura. Afigura-se-

nos importante salientar todos os citados itens que integram o projeto de Lage (MPP) e 

comprovar, na bibliografia/biblioteca, a recolha de informações sobre todos estes 

processos
248

.  

A Caça e a Pesca, enquanto formas de economia características e próprias das 

primeiras sociedades humanas, praticadas por chasseurs-cuilleurs, e igualmente das 

contemporâneas, visam explorar, com fins alimentares, os recursos disponibilizados 

pela natureza (de espécies de animais ou vegetais no estado selvagem), sem que haja 

transformação operada pelo homem, ao contrário do que acontece na Agricultura. Ainda 

neste último caso, a diversidade de técnicas largamente utilizadas, em função da 

variedade dos meios naturais terrestres e aquáticos, reveste-se de importância alimentar 

social, além de condutas simbólicas, culturais e rituais, face à incerteza (a avaliar pela 

crença no desaparecimento de embarcações e homens, no mar) e às condições de 

produção, tão comuns à maior parte das sociedades piscatórias.  

As poucas leituras de Lage
249

, em função destas temáticas, indiciam um interesse 

ligado, por um lado, a práticas usuais de determinados grupos sociais (Caça por 

altaneria e falcoaria) e de lazer (Pesca desportiva), e, por outro, à obtenção de informes, 

sobre fainas piscatórias específicas
250

.  

                                                                                                                                                                          

Garranos. Separata do Boletim Pecuário. Lisboa. Imp. Lucas, 1938; Pecuária alentejana. Separata do 
Boletim Pecuário. Lisboa: Imp. Lucas, 1941.  
247

 Cf. LAGE: 1942, p.15 
248

 Cf. ANDRADE, António Henriques da Costa, O Porco e os seus produtos. Lisboa: Livraria Clássica, 

1941, 6.ª edição revista; RAMIRES, Ad. Batista Leitaria moderna: Escolha e tratamento dos bovídeos 

leiteiros - Análise, higiene e comércio do leite... Lisboa: J. Rodrigues & C.ª Editores, 1931. 
249

 Para as temáticas Caça e Pesca, detetaram-se, respetivamente, três e quatro títulos. 
250

 Cf. FERREIRA, Diogo Fernandes, A arte da caça de altaneria. Bibliotheca de clássicos portuguezes; 

9. Lisboa: Escriptorio, 1899; MENINO, Pero, Livro da falcoaria. Coimbra: Imprensa da Universidade, 

1931; PESCAS, Inquérito comercial e industrial. S.l.: s.n., 1890; AROCA, Joaquim, La pesca con caña 

teoría y práctica de este deporte, noticias y observaciones...: seguido de la legislación vigente sobre pesca 

fluvial. Madrid: Librería Bergua, [194-?]; FRANCO, Mário Lyster. Pesca do atum na costa do Algarve. 
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Se as informações sugeridas sobre a Caça e a Pesca não encontram eco particular 

no projeto de Lage, embora existam associadas ao núcleo Manifestações-Individuais, 

resta abordar a questão e refletir acerca da sua escolha. Em nossa opinião, Lage 

desenvolve, nos livros que consulta, um conhecimento generalista (Pesca) e 

essencialmente histórico (Caça), recorrendo à extensa bibliografia etnológica que 

possui, para obter informações detalhadas sobre estas manifestações, e plasmá-las no 

seu projeto. Aliás, convém salientar que os esclarecimentos fornecidos, com base nos 

itens em apreço (Agricultura, Pecuária, Pesca e Caça), na bibliografia coletada, e agora 

estudada em paralelo com a sua ação no projeto do Museu do Povo Português (MPP), 

são invariavelmente complementados com a análise de obras como, por exemplo, as 

dedicadas à Etnografia. Segundo Lage, a Etnografia é um estudo abrangente do Homem 

Português. Assim sendo, resta-nos abordar de novo, em jeito de conclusão, a constante 

que, na sua essência, vem sendo detetada nas diversas leituras que Lage apreende. Tal 

como já foi dito aqui, existe uma procura incessante de identidade, uma identidade que é 

a portuguesa e que, olhada numa perspetiva de regionalidade e nacionalidade, 

construtiva de uma matriz (em risco de desaparecer), o etnógrafo pretende preservar, 

através do seu projeto de 1942. O conjunto de monografias existentes na biblioteca de 

Lage, que veremos a seguir, é um claro exemplo do que pretendemos demonstrar. 

Neste entendimento, é necessário olhar para o modo como Lage processa esta 

apropriação e estes conhecimentos, de modo a integrá-los na perspetiva que deseja para 

o Museu, tendo como horizonte de chegada a concretização do projeto no qual trabalhou 

empenhadamente. No dédalo dos sentimentos, na imensidade da lembrança, colocado 

face a face com um regime cuja média de pensamento estava limitada à norma, 

Francisco Lage penetra, no “fio da navalha”, subvertendo a galáxia das referências, para 

ousar e para, por golpes de “mágica”, “prestidigitar”, tendo em vista um outro mundo de 

vida museológico: não era fácil viver ao mesmo tempo com duas sombras, a própria e a 

da matriz do regime onde se inscreve; com Borges: “cada homem tem duas sombras e a 

mais verdadeira é sempre a outra”. 

 

                                                                                                                                                                          

Achegas para a sua história. Separata do Correio do Sul. Faro: 1947; VIEGAS, João da Cruz. Pesca 

marítima desportiva: Ensinamentos sumários. Lisboa: Soc. Nacional de Tipografia, 1938; VIEGAS, João 

da Cruz, Pesca marítima desportiva: Ensinamentos sumários. Lisboa: Soc. Nacional de Tipografia, 1945, 

2.ª edição melhorada. 
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Monografias Locais 

 

Substancialmente bem preenchido, o núcleo das Monografias
251

, com 80 títulos, 

conta, na maior parte, com Monografias Locais, embora também se detetem 

Monografias Regionais. O facto de congregar Monografias Locais e Monografias 

Regionais, no mesmo espaço bibliográfico, não implica que signifiquem algo idêntico. 

A diversidade prende-se com os seus conteúdos. Embora ambos os géneros revelem, na 

generalidade, informação e conhecimento sobre História, Arqueologia, Geografia e 

Costumes, de cada local e região do país, divergem no tocante à extensão geográfica e 

ao universo de temas contemplados. Assim, a Monografia Regional incide geralmente 

numa maior superfície geográfica, limitando bastante, o conjunto temático (ocupando-se 

de um único assunto), enquanto a sua parceira, a Monografia Local, restringe o estudo a 

uma única região e a uma só temática
252

. 

Segundo António Cruz, as Monografias Locais podem apresentar duas 

modalidades em destaque. Uma, quando se referem a um só determinado espaço, 

“isolado de todo o resto”, e outra, com a qual atuam em paralelo (o nacional), seguindo-

lhes “o percurso”, sem se entrecruzarem
253

. Além do referido problema espacial, outro 

diz respeito ao tempo, sobre o qual não existe “uma reflexão mínima que permita a sua 

concetualização” (CRUZ: 1983, 2). Paralelamente a um tempo conjuntural, surge um 

tempo imóvel, onde é atribuída uma importância “desmensurada ao episódio anedótico, 
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  MALHEIROS, Armando B. da Silva, O Minho nas monografias (Séculos, XIX-XX): Notas para uma 

revisão sistemática dos estudos locais. Braga: Câmara Municipal, p. 4. O termo Monografia tem sido 

identificado como “recitativo de incidência local, que descreve as características geomorfológicas de um 

espaço-freguesias, concelhos, ou regiões […]”. Este género literário é assim responsável por uma 

narrativa descritiva da história política administrativa, económica e artística dos seus habitantes. Esta 

designação de Monografias encontrou recentemente expressão no vocábulo estudos Locais, que, segundo 

Malheiros, representa algo mais amplo e sugestivo, na medida em que consagra “a vocação tanto 

investigativa, como pluri e interdisciplinar, de tais cometimentos discursivos”, ao mesmo tempo que “não 

oculta a forte componente espacial dos mesmos” (MALHEIROS: 1989, 4).  
252

 Apesar das diferenças realçadas existentes entre Monografias Locais e Regionais, é possível salientar, 

segundo Cruz, algumas semelhanças no “método monográfico” utilizado por ambas, método esse que 

recai na “utilização exaustiva de fontes e [n]o pormenor com que são abordadas as questões”. CRUZ, 

António João, As Monografias locais e regionais (alguns problemas de definição, de espaço e de tempo), 

A Voz das Beiras, 470, 1983, pp. 2-8.  
253

 Idem, ibidem, p. 2. O autor refere ainda que o “espaço dessas Monografias não é referido como um 

todo entre esses dois termos, estabelecendo-se relações nesses dois sentidos”. Se aliarmos estas 

características ao carater laudatório em que geralmente são escritos os seus textos, facilmente, ainda 

segundo Cruz, são olhadas com desconfiança pela “síntese historiográfica portuguesa”. No entanto, elas 

têm contribuído, e muito, para a melhor compreensão da síntese histórica do quadro espacial a que dizem 

respeito. 
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ao curioso”, e onde o “universo estudado é estático” (CRUZ: 1983, 2)
254

, sem percurso. 

Este autor adverte para a necessidade de os problemas focados (espaço e tempo) serem 

minimizados, e de, no futuro, as Monografias serem indispensavelmente o fruto de uma 

reflexão teórica mínima (assente nas problemáticas e perspetivas da análise histórica 

dos nossos dias)
255

. 

Noutra perspetiva, Augusto Santos Silva dá enfoque à premissa, segundo a qual 

as Monografias Locais e Regionais, enquanto instrumentos de descrição e análise, são 

imprescindíveis para “o conhecimento das realidades e modos de realidades sociais”
256

.  

Assente num conjunto de diferentes fontes de interesse pelos estudos locais, é 

lícito afirmar que o século XIX foi o responsável pela sua expansão, enquanto 

congregador de diversos fatores decisivos para o fomento irreversível dos estudos em 

quesão (direcionados nas vertentes corográfica, literária e erudição histórica), 

acalentados pela “sobrevivência do espírito anarquista de setecentos, a expansão do 

romantismo e a afirmação ideo-política do Estado-Nação” (MALHEIROS: 1989, 5), 

que marcam o período em apreço
257

. 

Embora não de efeito imediato mas ao inverso, estas dinâmicas irão ser 

reforçadas, posteriormente, nas duas últimas décadas do século XIX, originando um 

novo perfil de interesse pelos estudos locais e regionais, fortemente impulsionados, quer 

pela tentativa verificada da introdução nestes trabalhos “de novos princípios e processos 

                                                           

254
 Alerta ainda CRUZ, no seu texto, para as raras “vicissitudes da vida política portuguesa [que] 

pretendem marcar movimentos […] sem bases documentais”, o que leva a que “esses esboços [surjam] 

excessivamente vagos e incaracterísticos” (CRUZ: 1983, 2).  
255

 Como solução para o problema levantado, Cruz avança com a sugestão de “não nos deixarmos 

ultrapassar […], estarmos atentos aos dias do presente” (CRUZ, 1983, 2). 
256

 SILVA, Augusto Santos, A utilidade das monografias locais, Jornal de Notícias, 23 de agosto 1983. 

Neste artigo, o autor acusa a importância de que se revestem as Monografias, embora não deixe de 

salientar e questionar as “virtualidades indiscutíveis do método de estudo de casos, no campo da pesquisa 

cientifico-social e do interesse genérico enquanto instrumentos de interesse para o inventário […] do 

país”. O autor salienta ainda a sua importância como fundamentadores de políticas de regionalização 

“globalmente corretas e viáveis” (Idem, ibidem).  
257

 Segundo Santos Silva, é possível explorar os trabalhos, dedicados a esta temática, que vão surgindo 
em descendentes diretos, “das pesquisas corográficas”, além dos que “destacam factos e atributos 

reputados característicos de espaços sociais locais ou regionais”, “súmulas [de impressões] e 

[recordações] do passado ou de viagens [entre outros, os trabalhos analíticos e descritivos da autoria de 

Almeida Garrett e de Alexandre Herculano], e, posteriormente, já na segunda metade do século XIX, 

encontramos “os guias de viajantes que utilizam quer a estrada quer o caminho de ferro” para os seus 

relatos (Cf. SILVA: 1995, 7). Acresce que esta nova “fileira de conhecimentos-estudos locais e regionais” 

(SILVA: 1995, 70) é sustentada por “um novo perfil técnico ou intelectual”, que surge com os eruditos e 

estudiosos locais, profundamente enraizados num certo amor à sua terra. É notória a ligação pessoal 

existente entre os autores dos estudos locais, ligação essa que muitas vezes determina o local objeto de 

estudo, sendo esses, na maior parte, feitos por padres, párocos locais, escritores, homens de Direito e 

dirigentes administrativos de relevo. 
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científicos” –  tais como a “promoção dos estudos etnográficos arqueológicos e 

filológicos” (SILVA: 1995, 75) –, quer pela sua difusão na imprensa, tal como a 

aparição crescente em revistas que abordam esta temática, e nas sociedades eruditas, 

que versarão estes propósitos. A nova orientação do património das Monografias Locais 

será marcada, ainda, pela inclusão de dados recolhidos em arquivos documentais, e pelo 

recurso às “regras técnicas de erudição” (SILVA: 1995, 75).  

Este interesse que as Monografias Locais suscitam, estes trabalhos de base 

historiográfica, com informações documentais e referências arqueológicas, artísticas e 

etnográficas de um certo espaço geográfico, reforçados pelo amor à terra e pela apologia 

das suas virtudes, influenciaram e determinaram as escolhas bibliográficas de Lage
258

. 

Inegavelmente, tais leituras foram um contributo significativo para a formação de um 

homem que sem dúvida, “amava devotamente as nossas províncias e ninguém como ele 

era capaz de referir os seus panoramas, a riqueza das suas cores e a multiplicidade dos 

seus trajos e dos seus encantos”
259

.  

Na sua densa biblioteca, descortinam-se alguns títulos elucidativos que, dada a 

quantidade de volumes dedicados a certas localidades, marcam o seu elevado interesse 

manifestado pela região do Minho, e pelas suas principais localidades, interesse talvez 

impulsionado por circunstâncias várias, que se prendem com seu amor à terra, 

mormente ao local de nascimento, e pela importância que este detinha no século XIX, 

como suposto berço da nacionalidade. A província, cuja paisagem ilustrará um discurso 

nacionalista finissecular, e que irá destacar-se como um lugar de referência na busca do 

Portugal exuberante, marcado por um discurso nacionalista, encontra, no século XIX, 

autores de obras de referência, responsáveis pela composição das imagens do Minho, 

mormente do Minho rural, que surge “concetualizado como [paisagem nacional] ” 

(MEDEIROS: 1995, 97)
260

. 

                                                           

258
 Embora a história continue a ser a principal referência disciplinar patente nas monografias, será, ao 

longo dos Anos 90, que temas etnográficos e processos passam a figurar em Monografias Locais, com 

base num estudo intensivo de recolha no terreno e num interesse acentuado pelas tradições nacionais. 

Caberá então aos fundadores da etnografia (Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, entre outros), no final 

de Oitocentos, o desenvolvimento de práticas, visando a conceção de Monografias, embora as suas 

criações se diferenciem das emanadas pelos apelidados estudiosos locais (onde a etnografia ocupa um 

espaço reduzido).  
259

MACHADO, A. Pinto,Um Belo Espírito, Correio do Minho, 31 de julho, 1957, p. 1. 
260

 No seu artigo Minho: Retrato oitocentista de uma paisagem de eleição, Revista Lusitana (nova série), 

13-14, 1995, pp. 97-123, António Medeiros descreve as utilizações desta região, feitas por alguns autores 

influentes, como sejam Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e Júlio Dinis que, 

a partir das suas criações literárias, elegem o Minho como lugar pitoresco (termo qualificativo de estética 
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Entre outras obras incluídas nas “prateleiras” da biblioteca de Francisco Lage, 

que abordam especificamente esta região, destacamos as de António da Costa, No 

Minho; de Augusto José Vieira, O Minho pittoresco, e, da autoria de José Crespo, O 

Minho: Região de beleza eterna
261

. Importa sublinhar, talvez por ser a obra mais 

representativa desta temática, que a viagem até à dita província era, na escrita 

hiperbólica de José Augusto Vieira, entendida como encontro dos primórdios da nação, 

enquanto “seio ubérrimo das tradições que individualizam uma nação [...], tabernáculo 

sagrado das nossas tradições étnicas” (VIEIRA: 1884, III). Profusamente ilustrada, esta 

volumosa e monumental edição é um compêndio de notícias históricas, corográficas e 

estatísticas, sobre as localidades da região, e dos aspetos mais pitorescos, realçando a 

exuberância de usos e costumes minhotos, dos seus tipos e trajes. 

Além destes estudos específicos acerca do Minho, Lage denota um maior 

interesse e desejo de conhecimento pela região norte, em limitado detrimento do sul do 

país. Constata-se, a este propósito, a existência dos títulos sobre esta temática, 

representando a região do interior (Trás-os-Montes) e litoral nortenho (Porto, Póvoa do 

Varzim), que ilustram as tendências do nosso bibliófilo. Vislumbre-se ainda o seu 

encantamento pelo Douro, região vinícola, particularmente visível através de algumas 

obras de enfoque, desta região, como o título, Douro ilustrado, do visconde de Vila 

                                                                                                                                                                          

associado à paisagem), e.g. Garrett, Adozinda (1928), e como “lugar de memória” “nacional”, e.g. 

Herculano, Descrição do Minho, 1937-38, in O Panorama (N.º
s
 27 a 29, Vol. I, 1837). No campo da 

difusão da composição da imagem do Minho, saliente-se ainda obras de Júlio Dinis em que, apesar do 

Minho não ser mencionado especificamente, é abordada uma panóplia de hábitos e costumes dos meios 

rurais, marcados pela pureza, harmonia e cooperação, mormente em A morgadinha dos canaviais (1868) 

e As pupilas do senhor reitor (1863). Outro caso paradigmático prende-se com as Novelas do Minho (oito 

novelas, publicadas entre 1875 e 1877, de Camilo Castelo Branco, obra de um período de transição, já 

influenciada pela Escola Realista, nas quais o autor preconiza um afastamento das descrições enquadradas 

do Minho, ao não “impor” um enaltecimento da ruralidade desta região, até então professada de um modo 

singular. Segundo Medeiros, graças à teoria evolucionista da qual Oliveira Martins é um dos seus 

divulgadores na escrita, o Minho passa a ser percebido “como contexto [primitivo] de reminiscências de 

um passado remoto representáveis por intermédio da observação direta do campesinato” (MEDEIROS: 

1995, 114). Assim, a obra deste escritor, e seguindo as observações de Medeiros, deve ser considerada 

“enquanto [lugar seleto] da empresa de identificar o país” (MEDEIROS: 1995, 111). Neste contexto, o 
Minho, a terra e o homem são vistos de um modo desfavorecido e longe dos anteriores e amáveis 

estereótipos criados, que ainda hoje vigoram, face a esta região. Contudo, o Minho, entendido como um 

conjunto de ícones, “emblemas do Estado nação” (MEDEIROS: 1995, 115), tais como a paisagem, os 

costumes e a minhota, de cariz etnográfico, surge a partir do século XIX e, mais tarde, como a 

representação dinâmica, cara a diversos regimes do nacionalismo (República e Estado Novo). A carga e a 

aura de estereótipos imagéticos do Minho são largamente representadas – não só nas descrições literárias, 

como observámos na pintura –, mas também no fim do século XIX e nos princípios do século XX, em 

produtos gráficos, por exemplo em postais ilustrados, fotografias e litografias. 
261

COSTA, António da, No Minho. Lisboa: Imprensa Nacional, 1874; VIEIRA, José Augusto, Minho 

pittoresco. Lisboa: Livraria de António Maria Pereira, 1886-1887; CRESPO, José, O Minho: Região de 

beleza eterna. Viana do Castelo: Livraria Bernardo Dias, D.L. 1952. 
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Maior, que poderá ter tido, eventualmente, repercussão inspiradora no apreço dado a 

esta região, no futuro Museu de Arte Popular
262

. 

Percorrendo o país representado na biblioteca, a região do Algarve surge em 

seguida, em grande parte representada através de todas as Monografias editadas, da 

autoria de Ataíde Oliveira
263

, dando-nos a conhecer algumas das suas vilas mais 

importantes, como Loulé ou Olhão e, sobretudo, muitas das suas aldeias ignoradas, por 

exemplo, Estombar, Alvor, Estói, Porches ou Paderne.  

Decerto no interesse de Lage, em relação ao conhecimento transversal das 

diversas regiões do país, pesariam as informações sobre a Etnografia, característica das 

províncias, segundo se comprovará oportunamente, pelo estudo atento que fará e 

ensaiará, na futura Instituição por si organizada (MAP). É através das excursões, 

delineadas por José Leite de Vasconcelos (JLV), na sua obra de Terra em terra, 

excursões arqueológicas-etnográficas264, uma narrativa das caminhadas do autor 
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  Cf. VILLA MAIOR, 2.º visconde de, O Douro illustrado: album do rio Douro e paiz vinhateiro – Le 

Douro illustré: album de ce fleuve et de son pays vignoble – The illustrated Douro: an album of the river 

Douro and adjacent wine country, Visconde de Villa Maior, Porto: Liv. Universal de Magalhães & 

Moniz, 1876. Esta interessante obra, trilingue, contém belas gravuras sobre as quintas produtoras de 

vinho do Porto, os utensílios usados na confeção e apanha da uva, assim como uma reprodução da Carta 
do Rio Douro e Paiz Vinhateiro, desde a Barca d´Alva até S. João da Foz (inspirada na carta do barão 

Forrester). Neste âmbito, no Museu de Arte Popular, apesar de existir, na galeria superior da sala de Trás-

os-Montes, um espaço dedicado ao Douro, suportado por um conjunto de pinturas monocromáticas, que, 

entre outras, diz respeito a reproduções, quer da carta do barão de Forrester, quer a outras gravuras 

(pertencentes à obra: FORRESTER, Joseph James, Grande mapa vinhateiro do Douro. Séc. XIX Douro 

Portuguez // e // Paiz adjacente), apesar disso, dizíamos, cremos que a bibliografia reunida por Lage, 

sobre esta região, poderá ter determinado a sua inclusão na futura Instituição. MARJAY, Frederico P., 

Porto et le Douro. Ses beautés et ses charmes, Lisboa: Livraria Bertrand, 1956; Estudos Durienses. Porto: 

Imprensa do Douro. MCMXXXVII-MCMXXXVIII, 4 Vols. 
263

 De formação religiosa, Ataíde Oliveira desenvolve recolhas de crenças populares, lendas e 

superstições, contos mágicos ou encantamentos, sobre o Algarve, que é rico no seu passado histórico, 

mediado pelo cruzamento e pela oposição de dois credos e duas culturas. A importância da sua obra 

reside na reservada à recolha, à preservação da cultura popular e da literatura oral algarvia. Amigo de 

Teófilo Braga, que o instiga a compilar os contos tradicionais algarvios, com grande interesse na época 

em que foram editadas estas Monografias, enquanto contributos para o conhecimento das principais vilas 

e aldeias do Algarve, obras que, hoje, se encontram desatualizadas. Escritas segundo um padrão temático, 

que versa diferentes parâmetros, como Tempos proto-históricos, Povos históricos, domínio português, 

situação do território, atividades, curiosidades várias, costumes lendas e superstições, famílias nobres ou 
ilustres, entre outras, (Mesquita: 2005, 16), informações que foram conseguidas por via do auxílio de 

párocos locais, notários e pessoas mais esclarecidas. No entanto, estas obras, que pelo seu ténue conteúdo 

foram consideradas, de caráter etnográfico, contribuíram para a sua aceitação no Instituto de Coimbra e 

na Academia de Ciências de Lisboa, tendo ainda, como consequência, a dignificação da terra algarvia 

(Monografias importantes, estudos monográficos, histórico-geográficos). Ataíde de Oliveira foi um 

notável compilador da literatura oral algarvia, de crenças e lendas e superstições das gentes (SILVA: 

1995, 83), cujas ligações sentimentais familiares e pessoais, com as terras que descreve, são múltiplas 

compilações onde, pela via da prática de um populismo etnográfico, em que salienta que tudo o que se era 

ao povo se devia, são destacadas todas as informações sobre os lugares do Algarve que historiou. 
264

 VASCONCELOS, José Leite de, De Terra em terra; excursões arqueológico-etnográficas através de 

Portugal (norte, centro, e sul). Lisboa: Imprensa Nacional e Lisboa, 1927. 
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“através do Continente português […] com o intuito de conhecer de visu sítios 

arqueológicos”, adquirir, in loco, objetos para o Museu Etnológico e observar usos e 

costumes e linguagens do povo, que o autor de Terra em terra… avança algumas 

observações epistemológicas face a algumas regiões, análises que, sem dúvida, não 

passam despercebidas a Lage.  

Atente-se na expressão designatória da região norte, proposta por JLV, “Entre-

Douro-e Minho”, que, apesar de já vir instituída no Mapa por si delineado
265

, é 

mencionada na obra em foco, (De Terra em terra…), como sendo “expressão […] muito 

boa [que] merece conservar-se, quando se tratar da unidade etnográfica e dialetológica 

que ela representa”. E pode legitimamente perguntar-se: Não terá Lage encontrado, nos 

ensinamentos propostos por JLV, a fundamentação necessária para ter intitulado a 

primeira sala do futuro Museu de Arte Popular, sala de “Entre-Douro-e-Minho”? Essa 

unidade etnográfica e dialetológica existente de cada província, assente numa 

diversidade regional, não estaria assim salvaguardada com a consequente designação? 

Tudo indica que sim. 

Adquirem ainda importância, nesta breve resenha sobre as Monografias 

coletadas por Lage, as respeitantes às Ilhas adjacentes, com especial incidência no 

arquipélago da Madeira
266

. Portugal, e as suas regiões, deixam ver o singular apreço de 

Lage. Não é certamente por acaso que, no tocante à sua caracterização global e à sua 

paisagem, à história, ao povo, às atividades económicas, aos costumes e às tradições 

(processos etnográficos), em suma, a diversidade regional e local do país, não será por 

acaso, dizíamos, que as Monografias notoriamente encerram. Estamos, sem margem 

para dúvida, perante um espírito que “conhecia o país a palmo, e conhecia-o das suas 

                                                           

265
 Cf. VASCONCELOS, José Leite de, Tentame de Sistematização. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 

Moeda, 1933. Esta obra havia sido referenciada no programa de Lage, para o Museu do Povo Português, 

onde efetivamente se assinalava um Mapa, com as regiões que iriam dar corpo às salas da futura 

Instituição. No entanto, o uso desta designação para caracterizar a região, “que […] compreende os 

distritos de Viana, Braga e Porto”, é antes referida, no apêndice geral, como a expressão Entre Douro e 
Minho (VASCONCELOS: 1933, 10). Curiosamente, outra consideração, segundo JLV, acerca do início 

do sul de Portugal, que “começa na Estremadura”, consenso que, segundo o próprio, “se ajusta com a 

etnografia e a dialetologia”, é também utilizada na sala da Estremadura (que englobaria uma região única, 

mas que, por economia de espaço, está ligada ao Alentejo), que alude também ao Ribatejo, sobre o qual a 

obra CÂNCIO, Francisco, Ribatejo lendário, Lisboa: edição do Autor, 1946-47, existente na biblioteca de 

Lage, regista elementos muito importantes para o estudo etnográfico desta região (VASCONCELOS: 

1933, 10). 
266

 As obras que fazem parte da biblioteca de Lage, sobre a Madeira, são de autores estrangeiros em 

língua francesa, e contêm um número apreciável de gravuras (cf. DERVENN, Claude, Madeira with 

seventy-six photographs and a map. Paris, Horizons de France, s.d.; VARRARA, Madère: texte et 

photographies de Varra. Neuchatel; Paris: Éditions idées et Calends, 1955). 
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peregrinações artísticas da sua ânsia infatigável e conhecer de perto e profundamente a 

nossa maneira de ser os nossos usos e costumes”
267

. Valendo-se destes conhecimentos, 

sobre determinadas regiões do país, a pergunta que daí decorre, é irrecusável: que 

contribuição poderá ter tido este seu adquirido saber, para a preparação do concurso a 

“Aldeia mais portuguesa de Portugal”, cuja organização muito ficou a dever à 

participação de Lage? Como atempadamente será objeto de análise, a sua participação 

no concurso revestiu-se de uma atividade incansável, quer como membro do Júri, quer 

como coordenador dos diversos trabalhos preparatórios do concurso, com resultados 

surpreendentemente positivos, no campo do saber etnográfico e da recolha de objetos.  

No âmbito das Monografias, um espaço deve ser tido em apreço. Referimo-nos a 

uma tríade panorâmica de percursos:  

 

Estudos Olisiponenses, Literatura de Viagens e Turismo. 

 

Numa confluência de percursos, embora de temáticas díspares mas inter-

relacionadas, propomo-nos abordar três itens que, a nosso ver, orientaram as escolhas 

bibliográficas de Francisco Lage, e cujo elemento principal é a formação da “imagem 

do lugar”.   

Numa primeira análise, para o estudo e o conhecimento de uma cidade, além do 

grande fascínio que ela desperta, pelas forças e tensões que aglutina, pelos desafios e 

possibilidades que reitera, importa congregar imagens, espaços (recantos e tipicidade), 

arquitetura e história (património, personagens) da urbe eleita. Neste quadro,encontra-

se, na biblioteca de Francisco Lage, um número considerável de obras sobre a cidade de 

Lisboa, à qual, enquanto leitor, o nosso bibliófilo permaneceu “agarrado [à cidade], que 

desde a infância enamorou o seu espírito”
268

.  

Embrenharmo-nos nas questões urbanas, no seu estudo, impõe um certo esforço 

para lidar com aspetos complexos e abrangentes, não apenas a técnica e o espaço, mas 

também os assuntos culturais e sociais que devem preocupar quem assume tal esforço, 

visto a própria essência da questão urbana estar presente em todas essas dimensões.  
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 Um belo espírito, Correio do Minho, 31 de julho, 1957, p. 1.  

268
 PINTO, Augusto, Correio do Minho, 31 de julho 1957, p. 5. 
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No espetro de produção literária dedicada a Lisboa, realçamos a existência, na 

biblioteca privada de Lage, da obra imensa de Júlio Castilho (1840-1919)
269

, que, 

constituindo um ex-libris no âmbito da história da cidade, marca o início da difusão de 

posteriores estudos olisiponenses
270

. Nas estantes de Francisco Lage figuram ainda os 

chamados “discípulos de Castilho, Gomes de Brito (1843-1923) e Tinop (1858-1936)” 

(CASTELO-BRANCO: 1980, 28), destacando-se o primeiro na olisipografia, como 

criador dos estudos toponímicos da cidade de Lisboa, enquanto o segundo centra a sua 

escrita na descrição de figuras e cenas dessa Lisboa antiga, tal como do seu património 

imaterial (Fado) e equipamento urbano existente (cafés)
271

. 

Continuador da obra Lisboa Antiga, do fundador da olisipografia, Júlio Castilho, 

Gustavo Matos Sequeira (1880-1962), um dos maiores estudiosos de Lisboa, marca 

presença, na biblioteca de Francisco Lage, com um número substancial de trabalhos. 

Cultor da história da cidade, Sequeira percorre a sua topografia em evocações históricas, 

numa deambulação citadina que inclui igrejas, largos e palácios, colhendo impressões 

óticas e informações (com grande número de pormenores) sobre os bairros ocidentais e 

orientais, que, por sua vez, orientam e despertam a curiosidade de quem os percorre e se 

interessa pela capital. Ainda com proveito olisipográfico, Matos Sequeira, um dos 

fundadores dos Amigos de Lisboa, associação da qual Lage foi sócio, escreve algumas 

crónicas alfacinhas, de tempos passados, e dá enfoque à cidade vista a partir do interior, 
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 CASTILHO, Júlio de, Lisboa antiga. Lisboa: Typ da Companhia Nacional Editora, 1902-1904, 5 

Vols; Lisboa antiga: Bairros orientais. Lisboa: S. Industriais da C.M de Lisboa, 1935-37, 12 Vols; A 

ribeira de Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1940, 2.ª edição. Júlio Castilho foi poeta, 

dramaturgo, tradutor memorialista e historiador. Salientamos o seu interesse pela olisipografia, da qual é 

considerado o fundador. Este autor dá a conhecer, nas obras mencionadas, um “estudo sistemático e 

profundo da história de Lisboa […] em diversos dos seus aspetos […] monumentos […] vultos ligados 

[…] à vida lisboeta […] e nos acontecimentos da vida social e à evolução das instituições” (CASTELO-

BRANCO, Fernando, Breve história da olisipografia. Lisboa: ICALP - Col. Biblioteca Breve, 1980, Vol. 

47, p. 23). 
270

 Antecedendo as obras sobre Lisboa, de Júlio Castilho, figuram ainda, na biblioteca de Lage, alguns 

estudos de Gabriel Pereira acerca da história de lugares lisboetas (cf. PEREIRA, Gabriel, Pelos suburbios 

e visinhanças de Lisboa. Lisboa: A.M Teixeira e C.ª, 1910. Gabriel Pereira (1847-1911) escreveu 

sobretudo acerca da história da cidade de Évora. Entre 1888 e 1902 foi diretor da Biblioteca Nacional. 
271

 BRITO, J.J Gomes de, Ruas de Lisboa: Notas para a história das vias públicas lisbonenses. Obra 

póstuma. Revista e prefaciada por António Baião. Lisboa: Livraria Sá da Costa, Editora, 1935; 

CARVALHO, João Pinto (TINOP), Lisboa d´outros tempos, I - Figuras e scenas antiga; II - Os cafés. 

Lisboa: Livraria António Maria Pereira – Typographia e Stereotypia Moderna, 1898-99, 2 Vols.; História 

do fado. Lisboa: Empresa da História de Portugal, 1903; Lisboa de outrora. Publicação póstuma 

coordenada, revista e anotada por Gustavo Matos Sequeira e Luiz de Macedo. Lisboa: Amigos de Lisboa, 

1938.  
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em obras que analisam zonas bem antigas da cidade, sujeitas, ao longo dos tempos, a 

mudanças sociogeográficas
272

. 

Outro estudioso de Lisboa, cujas obras captam a atenção de Lage, é Luís Pastor 

de Macedo (1901-1971)
273

, que “cultivou com entusiasmo e dedicação a olisipografia” 

(CASTELO-BRANCO: 1980, 60). Os seus trabalhos acerca da capital representam um 

manancial de informações pretéritas, baseadas em fontes fidedignas sobre ruas, praças, 

estabelecimentos e organismos nela situadas.  

Por último, e em referência a dois autores com representações significativas na 

biblioteca de Lage, surgem nomes como Francisco Câncio (1903-1973) e Norberto de 

Araújo (1882-1952), responsáveis por obras de divulgação olisiponense.  

Ao caracterizar, em especial nos seus fascículos, casos e figuras pitorescas da 

sociedade oitocentista lisboeta, Câncio convida o leitor a viajar rumo a um passado em 

que a iconografia, abundante, completa esses múltiplos aspetos olisiponenses
274

.  

Contudo, o autor considerado o “melhor divulgador de Lisboa” (CASTELO-

BRANCO: 1980, 75), é Norberto Araújo (1889-1952). As suas principais obras
275

, bem 

documentadas, apoiadas numa diversidade de fontes acerca da história e da beleza 

pitoresca da cidade, ao longo dos séculos, constituem uma valiosa síntese informativa 

do percurso de Lisboa.  
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 Cf. SEQUEIRA, Gustavo Adriano de Matos, Depois do terramoto: Subsídios para a história dos 

bairros ocidentais de Lisboa. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1916-34, 4 Vols. O Carmo e a 

Trindade: Subsídios para a história de Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal, 1939, 3 Vols. Gustavo de 

Matos Sequeira foi uma figura multifacetada das letras portuguesas, com obras publicadas na esfera da 

poesia, arqueologia, teatro, e jornalismo. Foi ainda, juntamente com Pastor de Macedo e Vieira da Silva, 

o fundador, em 1936, do Grupo de Amigos de Lisboa. Colaborou em diversas iniciativas, com o 

Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) no “Concurso das Aldeias Portuguesas” (1938) e na 

“Exposição do Mundo Português” (1940), como diretor da Casa de Santo António, coadjuvado, em 

ambas, por Francisco Lage. 
273

 MACEDO, Luiz Pastor de, A rua das canastras: Subsídios para a história das serventias públicas da 

freguesia da sé de Lisboa. Lisboa: Imprensa Beleza, 1939; Tempos que passaram: Um artista - Uma rua 

e uma freguesia de Lisboa. Lisboa: Imprensa Beleza, 1940. Pastor de Macedo foi publicista, vereador da 

Câmara Municipal de Lisboa (1932-33) e Presidente substituto da dita Câmara (1947-1959). Redigiu 
ainda inúmeros relatórios e pareceres sobre diversas temáticas (Urbanismo, Proteção aos desempregados, 

entre outras). Em 1936, aquando da fundação do Grupo de Amigos de Lisboa, foi eleito seu Secretário-

Geral. 
274

 CÂNCIO, Francisco Xavier Vidinha, Lisboa: Figuras e casos do passado. Lisboa: [s.n.], 1942. Câncio 

foi escritor, articulista, conferencista e divulgador de trabalhos etnográficos. 
275

 ARAÚJO, Norberto, Peregrinações em Lisboa. Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 3 Vols. Legendas de 

Lisboa. Edições do Secretariado da Propaganda Nacional, 1943. Araújo foi jornalista, escritor e 

olisipógrafo, e um dos fundadores do Grupo de Amigos de Lisboa. A convite de Leitão de Barros, 

participou nas festas da cidade de 1934-35, e criou hinos para os concursos das marchas populares. Em 

1940 colaborou na Exposição do Mundo Português, dirigindo, em representação do Grupo de Amigos de 

Lisboa, o Pavilhão de Lisboa. 
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Em conclusão, podemos dizer que todas as obras destes autores fornecem a 

oportunidade de conhecer a historiografia e a sociografia, ao exaltarem essa pequena 

“pátria” através de uma profunda intencionalidade apologética da urbe. 

Pergunta-se: não terão sido estes os propósitos, plasmados nestas obras e nestes 

autores, com particular realce para as produzidas por Norberto Araújo, que nortearam, 

em parte, o interesse de Lage por esta temática? Assim parece. Na verdade, em Lage, 

diletante e cosmopolita, lisboeta por adoção e paixão, a sua atividade traduz-se na 

materialização honorífica da capital, reproduzida no espaço de cultura urbana, criado no 

Museu de Arte Popular e sugestivamente legendada: Lisboa de mil cores
276

. 

Uma outra abordagem, a da Literatura de Viagens, embora com representação 

diminuta na biblioteca de Lage (27 exemplares), constitui, pelas particularidades que 

encerra, pelos itinerários sugeridos pelo viajante e pelas impressões que recolhe dos 

lugares visitados, constitui, dizíamos, um conhecimento e conceção do mundo proposto. 

Este género literário inicia a sua produção no século XIII e prolifera, a partir dos séculos 

XIX-XX
277

. É neste contexto que podemos balizar, cronológica e geograficamente, as 

obras presentes nas “estantes” de Lage, sem esquecer a contribuição das suas qualidades 

informativas (diversidade cultural e social dos locais em foco), que eventualmente 

espelham o seu interesse pelo conhecer e avaliar a vida dos lugares relatados, 

apropriados e incorporados a partir da experiência/vivência dos escritores/relatores que 

selecionou.  

Neste breve conspecto das obras assinaladas na biblioteca de Francisco Lage, há 

que salientar os relatos de viagem dos séculos XVII e XVIII, respeitantes à descoberta 

de espaços em todas as suas instâncias (sociais, culturais e/ou históricas), de países 

como Portugal, Espanha, Alemanha e mesmo França. É o conhecimento desta Literatura 

de Viagens, amplamente suportado por iconografia (gravuras), que por vezes pode ter 

impressionado Lage, ao aliar informação histórica à raridade e antiguidade do livro
278

. 

O século XIX, pródigo em relatos de viagem, está representado através dos trabalhos de 
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 Embora este recanto figure como local reservado a Santo António, traduzido numa evocação do Santo 

padroeiro alfacinha, é também aqui que Lisboa é celebrada, na notável pintura mural de Paulo Ferreira, 

onde figuram Ícones Olissipus, tais como: peixeiras, manjericos, Santo António e o fado. 
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 Em breve síntese dos relatos de viagem mais marcantes da referida barreira cronológica, surgem os 

títulos: O Livro das maravilhas do mundo, de Marco Polo, e Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, 

séculos XIII e XVI, respetivamente. 
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 GALLET, George, Voyages: Faits en divers temps en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France 

et ailleurs. A Amsterdam: Chez Georges Gallet. MDCC; TWISS, Richard, Voyage en Portugal et en 

Espagne. Fait en 1772 &1773. Berne: Chez la Société Typographique. MDCCLXXVI. 
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James Murphy, autor que “percorre” Portugal e dá a conhecer as “curiosidades” sobre as 

suas províncias, enquanto Ramalho Ortigão (1836-1915), nas “crónicas de viagem”, 

espelho de um espírito amador e cosmopolita, descreve com mestria espaços e 

ambientes (reunindo vários apontamentos culturais e arqueológicos), produto das suas 

viagens pela Europa e pela América
279

. 

No quadro final das apreciações face à importância e função da Literatura de 

Viagens, na formação de conhecimento sobre a urbe Lisboeta, cumpre debater, 

mediante as obras que Lage recolhe no seu biblio-espaço, o Turismo. De razoável 

interesse, a julgar pelo número de obras presentes (27), há que entender o Turismo 

numa ótica diferente da viagem tradicional
280

, e equacioná-lo numa perspetiva 

biangular, como natural sucedâneo da experiência proporcionada pela Literatura de 

Viagens, estruturando assim a inter-relação entre este género literário e a construção da 

imagem do destino turístico (presente nos estudos selecionados por Lage), e tornando 

incerto o relacionamento entre a Literatura e a viagem turística, quando se observa 

como Turismo: “todos podem ir a qualquer parte, mata-se assim a expectativa da 

narração maravilhosa” (Lage opta por outro tipo de informação do lugar)
281

. 

Desta forma, considerando a Literatura de Viagens como precursora e 

consumação do Turismo, enquanto mediadora da relação entre o papel de leitor e de 

turista, trazemos à colação, na senda das produções escritas sobre viagens e viajantes, as 

obras coletadas por Lage na sua biblioteca, da autoria de Stendhal (1783-1842)
282

, 
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 MURPHY, James, Voyage en Portugal à travers les provinces d´Entre-Douro et Minho, de Beira, 

d´Estrémadure et d´Alentejo, dans les années 1789 et 1790: Contenant des observations sur les mœurs, 

les usages, le commerce, les édifices publiques, les arts, les antiquités, etc. de ce Royaume. A Paris: Chez 

Denné jeune Libraire: De l’imprimerie de Langlois, 1797; ORTIGÃO, José Duarte Ramalho, Pela terra 

alheia: Notas de uma viagem, 1878-1910. Lisboa: s.d., Tipografia A Editora Lda. 
280

A distinção aludida é fruto da intenção que marca o Turismo e a viagem tradicional. No Turismo, o 

turista coloca as suas motivações pessoais como fim em si mesmo, que pode traduzir-se em simples 

prazer, distinção social ou aventura. Na viagem tradicional, o viajante típico empreende as suas viagens 

por necessidades de caráter comercial, ou em função das suas crenças religiosas.  
281

 Fernando Cristóvão, no capítulo Introdução: Para uma teoria da literatura de viagens, classifica os 
textos da literatura de viagem (que aliás enquadra num subgénero literário) como textos interdisciplinares 

(pelo entrecruzamento das disciplinas história, antropologia e ficção) e de conteúdo marcante de uma 

narrativa do maravilhoso e do exótico (de qualidade literária aceitável e tipos de encenação, numa altura 

em que a viagem era rara). Em seguida, o autor coloca-o precisamente em contraponto com o Turismo, 

afirmando que este substitui então a literatura de viagens, na altura e que se opta pela difusão das 

imagens, se afirma a condição turística de um lugar, e se direciona o olhar do turista para os seus 

atrativos, associando-lhes de imediato sensações de bem-estar e distinção social. CRISTÓVÃO, Fernando 

(Org). Condicionantes culturais da literatura de viagens: Estudos e bibliografias. Coimbra: Almedina, 

2002, p. 20. 
282

STENDHAL, Henry Beyle, Mémoires d´un Touriste. Paris: Calmann-Lévy, s.d., 2 vols; Promenades 

dans Rome. Paris: Calmann-Lévy, 1883, 2 Vols. (existem dois exemplares na biblioteca de F. Lage).  
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verdadeiros testemunhos de um escritor-viajante do século XIX, que relata as suas 

jornadas e os seus itinerários pela França oitocentista (não esquecendo de referir ideias 

políticas e sociais), e por Roma (num propósito de ampliação de conhecimentos sobre 

culturas estrangeiras), fazendo confluir viagem e Turismo
283

.Em Promenades dans 

Rome existe, no entanto, um sentido a reter face aos conceitos de viajante e turista, que 

podem ser interpretados segundo os impactos das técnicas de reprodutibilidade de 

objetos e imagens, na receção artística, e segundo a consequente perda de aura, sendo 

que receção e aura são conceitos propostos no ensaio de Walter Benjamim.  

Segundo Benjamin, Contatori Romano “distingue o valor do culto e o valor de 

exposição dos objetos de arte”
284

, aparecendo estes vinculados “à sociedade de massas e 

à reprodutibilidade técnica de imagens”
285

 (crescente a partir da invenção da fotografia, 

no século XIX. Mediante esta distinção, realçamos o contributo que deu para se 

entender o diferencial entre o olhar do viajante e o do turista. Refletindo, então sobre a 

obra de Stendhal (traduzida na visita aos monumentos em Roma), na sua procura do 

cultuar do lugar visitado, do sentir desta aura (em que é possível recriar 

imaginariamente o mundo da tradição, no qual o objeto contemplado está inserido) e na 

tentativa do autor em evocar uma “infinidade de referências intertextuais”
 286

, 

concluimos, sob este prisma, que é o turista que transfere, por seu lado, o local em si 

para o seu mundo. Com base nestas conceções, teria o interesse de Lage conduzido, 

tendencialmente, à seleção da obra, em função dos sentimentos do viajante? A questão 

deve ter, em nossa opinião, resposta afirmativa, tendo presente o espírito artístico do 

qual Lage era, decerto, cultor.  

Na via da apelidada Comunicação Turística287
, apoiada em suportes textuais e 

gráficos (roteiros e Guias), representada na livraria do nosso bibliófilo, detetamos, entre 
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 Cabe frisar, no entanto, sem entrar em contradição, que é legítimo considerar o Turismo como forma 

de viagem, apesar de, sob o ponto de vista da mudança das mentalidades, o Turismo ser uma forma de 

viagem exclusiva da modernidade e da pós-modernidade. 
284

 ROMANO, Luís Antônio Contatori, Viagens e viajantes: Uma literatura de viagens contemporânea. 

S.l.: Estação Literária Londrina, 2013, Vol. 10B, p. 11.  
285

 Idem, ibidem, p.5. 
286

 Idem, ibidem, p. 1. 
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 Segundo Yasoshima, a comunicação turística “serve para entendermos melhor o papel do marketing 

para o Turismo, porque ela é uma portadora de imagens que são feitas. A comunicação se faz através de 

veículos da media […] profissionais que trabalham na área […] o guia e Turismo […] os turistas também 

fazem a comunicação pois emitem mensagens para os outros turistas […]” (YASOSHIMA, José Roberto. 

A comunicação turística como manifestação da hospitalidade de um destino, Anais X CELACOM. S. 

Paulo: Universidade Metodista de S. Paulo, 2004, pp. 12-13; FRANCO, Patrícia dos Santos, 

Comunicação turística: O papel da literatura de viagem como elemento de formação da imagem do 
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o gosto e apreço de Lage por esta temática, uma considerável predominância de Guias 

Turísticos da sua cidade natal: Braga
288

. Estes Guias, revelando ainda outras regiões do 

país (em especial do Norte, enquanto parte valorizada no século XIX e início do século 

XX) e de alguns países estrangeiros, são publicados na segunda metade do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, período, em que o Turismo começava a afirmar-se em 

Portugal. Estes Guias são documentos marcantes para a constituição e construção de 

locais, eleitos, segundo Marc Boyer reportando-se ao século XIX, como elementos 

textuais e cartografados que “impõem estereótipos, [em que] as paisagens são pitorescas 

ou românticas”
289

. 

Na tentativa de conjeturar sobre o interesse de Lage por estes “roteiros do País”, 

concorreriam tais itinerários com as principais fontes de informação turística na altura? 

Na verdade, estes Guias de viagem veiculavam, de um modo geral, as imagens de 

Portugal, através de sucessivas deambulações pelas províncias portuguesas, dando os 

seus autores, na maior parte das vezes, ênfase à descrição do património local 

(vulgarmente igrejas e construções monumentais), reunindo informação, nas diferentes 

“paragens”, de elementos históricos, artísticos, paisagísticos e etnográficos, 

admiravelmente inventariados. Como suporte dos textos informes, e em estreita 

articulação com os Guias, surgiam também elementos contextualizadores, tais como 

imagens, desenhos e mapas. Nesta perspetiva, é digno abordar a obra do mais completo 

“sumário” de descrições de locais, o Guia de Portugal
290

, de Raul Proença, com textos 

de prosa minuciosa e original, bem como de fulgurante poesia (destinadas a um público 

erudito), ao enumerar “lugares de peregrinação para todo o coração lusitano”
291

. De 

novo uma questão se apresenta: terão estes Guias despertado curiosidade em Lage, ao 

                                                                                                                                                                          

lugar. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Sudeste – Juiz de Fora – MG, p. 2. 
288

Entre outros referimos Portugal: Braga – Bom Jesus: Guia ilustrado da zona de Turismo = Guide Du 

Touriste = Guide To The Tourist. Braga: Comissão de Iniciativa, 1929. 
289

 BOYER, Mark; VIALLON, Philippe, La communication touristique. Paris: PUF, Collection “Que 

sais-je”, 1994, p. 45. 
290

 Guia de Portugal: Generalidades - Lisboa e arredores, 1.º Vol. Lisboa: Ed. Biblioteca Nacional, 

1924; 

Guia de Portugal: Extremadura, Alentejo, Algarve. 2.º Vol. Lisboa: Ed. Biblioteca Nacional, 1924-1927. 

Os volumes do Guia contêm o registo dos valores territoriais, com grande soma de pormenores, servidos 

por uma cartografia exemplar. Contou com a colaboração de uma verdadeira rede de historiadores, 

arqueólogos e etnógrafos locais, e consequentes trabalhos de recolha da cultura material e patrimonial, 

efetuados por Leite de Vasconcelos, Martins Sarmento, Rocha Peixoto, Adolfo Coelho, Consiglieri 

Pedroso e Joaquim de Vasconcelos. 
291

 Guia de Portugal…, 1.º Vol., p. 2. 
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ponto de poderem estar relacionados com a sua intenção de conhecer as virtudes do seu 

país?
292

. 

Em nossa opinião, a resposta só pode ser afirmativa, se tivermos presente, num 

outro olhar, a articulação de Lage com a política cultural veiculada pelo SPN/SNI, 

relativa ao Turismo, onde a sua colaboração direta é inquestionável, como 

atempadamente veremos (Pousadas Regionais).  

Da responsabilidade direta do SPN/SNI desde 1940, o Turismo indústria, que 

este organismo quis também “desenvolver e nacionalizar”
293

, conhece, em virtude da 

sua ação e desenvolvimento ao longo da década de Quarenta, uma certa prosperidade, 

materializada, entre outras medidas,pela criação das Pousadas Regionais (subjacente à 

Política de bom gosto que orienta estrutural e logisticamente estas unidades e hotéis), 

em publicações que abordam a temática
294

. Com colaboração nestes dois alicerces 
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 Cremos que a aquisição, por Lage, deste tipo de literatura turística, dá enfase ao seu desejo de 

conhecer o País e o estrangeiro, em todos os quadrantes, quer fossem geográficos, sociais, artísticos, 

históricos ou etnográficos. Excluímos no entanto a possibilidade de, no caso dos guias de países 

estrangeiros – nomeadamente de Espanha, França e Buenos Aires –, terem servido de consulta para 

hipotéticas viagens a estes lugares. Além das viagens efetuadas a Paris e a Lourdes, em finais dos Anos 

20, não se conhecem outros destinos que Lage tenha visitado. Durante o tempo que esteve ao serviço do 

SPN/SNI, e foi responsável e organizador de algumas exposições de arte popular, jamais acompanhou, in 
loco, as respetivas exibições.  
293

 Cf. PIRES, Ema, Imagens da «Planície»: Patrimónios, construções sociopolíticas e narrativas 

turísticas sobre o Alentejo (1933-1949).Mundo Rural e Património. 1º Congresso de Estudos Rurais. Aula 

Magna da UTAD, Vila Real, 16 a 18 de setembro 2001. Daniel Melo reforça este parecer, avançando 

também com duas ideias subjacentes à política do SPN para o Turismo. Assim, salienta que, no entender 

deste organismo, era necessário proceder à uniformização da atividade turística (tendo presente o 

principio nacionalista), e de propagar o ideal da diferença, como valoração do País turístico. Deste modo, 

urgia enfatizar os recursos populares “cedidos” pelas nossas aldeias, com todo o seu tipicismo, artesanato, 

folclore e as suas gentes, constituindo prova maior destes atributos, diferenciais dos restantes Países. É 

neste contexto que António Ferro alude à necessidade da valorização do Folclore, ou seja, como o 

próprio refere, à “valorização turística daquele folclore que está compreendido em cada uma das zonas” 

(FERRO: 1948, 84), na medida em que “o turista […] é um esfomeado de pitoresco, um caçador de coisas 

diferentes, de novas sensações e visões” (FERRO: 1948, 85). Esta atribuição ao Turismo do “papel 

encenador e decorador da própria Nação”, por parte de Ferro, confere-lhe uma função de responsabilidade 

na promoção, no exterior, da imagem do País, e, no quadro da questão, denota que temos vindo a abordar, 

sobre a eventual existência de etnografia de regime, uma ligação estreita entre o entendimento e a 

apropriação que Ferro faz das tradições populares, postas ao serviço do Turismo. Além do exemplo 

citado, que fundamenta a necessidade dessa diferenciação (valorização do Folclore), basta ter presente a 
ligação que Ferro empreende entre a grande realização etnográfica (referindo-se ao Museu de Arte 

Popular) e, ao mesmo tempo, o Turismo (cf. FERRO, António, Turismo: Fonte de riqueza e de poesia, 

Lisboa: SNI, 1949, p.10) 
294

 No quadro do desenvolvimento do Turismo, relativamente à política incrementada pelo SPN, 

salientem-se a criação de postos fronteiriços (1939 – inauguração do posto fronteiriço de Vilar Formoso), 

a rede do núcleo das pousadas estatais, apoiadas por células de consultadoria e logística, e as Brigadas 

Técnicas. No âmbito da Comunicação Turística, espelho de uma feliz campanha de marketing, temos 

presente os suportes dinamizados, na forma de cartazes e folhetos, de divulgação de localidades e 

estâncias balneares (com grande cuidado de design gráfico), e algumas publicações, onde destacamos, 

além de obras promocionais de algumas regiões do País, o órgão oficial da campanha turística do 

Secretariado, a edição: Panorama: Revista portuguesa de arte e turismo. Como o próprio nome indica, 
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construtivos (Hospedagens e Comunicação), Lage abriga na sua biblioteca a obra 

charneira de informação turística, a Cartilha da terra portuguesa, prefaciada por 

António Ferro (1895-1956), concebida como uma brochura, para que os “turistas 

nacionais e estrangeiros se pudessem aperceber, rapidamente, do essencial da terra que 

visitam” (Ferro: 1949, 5)
295

. 

Ainda no seguimento das propostas turísticas interativas, vale a pena retomar 

uma temática. Os Guias (de Portugal e de regiões/locais específicos) preenchem 

também, como acima já afirmámos, as estantes da biblioteca de Lage. A roteirização 

turística do país, proposta por estas publicações pressupõe, além do papel de cicerone, 

que após o “conhecimento” se partisse rumo às províncias mais significativas da Nação. 

Na construção de tais narrativas (nesta deambulação seletiva do continente), os autores 

dos Guias davam ênfase à descrição da história/memória, do património 

(engrandecendo a grandiosidade dos monumentos in situ), da paisagem e da Etnografia. 

É deste modo que deparamos com a opção de Lage por estes escritos, que, instigando à 

viagem fruidora de dimensão exploratória, incidem na “descoberta” de Portugal, da 

                                                                                                                                                                          

esta Revista propunha, sob a forma de artigos (profusamente ilustrados e redigidos por autores de mérito 
reconhecido), veicular mensagens oficiais propagandísticas (do regime), assentes na “defesa da paisagem 

natural, a proteção do património arquitetónico e artístico, a reabilitação do autêntico artesanato e do 

autêntico folclore, e a preservação do modo de vida das populações do interior” (VICTORINO, José 

Guilherme, Um instrumento de consenso no estado novo: Panorama: Revista portuguesa de arte e 

turismo (1941-1949). Madrid: Universidade Complutense, 2007, 602. A eventual colaboração de 

Francisco Lage na Panorama – Revista portuguesa… pode estar associada ao pedido que dirige a Santos 

Júnior, para que lhe enviasse “com a maior urgência uma boa fotografia […] feita com enquadramento à 

moderna”. Lage acrescenta ainda que a “qualidade da fotografia é o único obstáculo que pode surgir para 

a sua publicação na Revista Panorama”. Assim, este excerto da carta denota que Lage tem a incumbência 

de solicitar a cooperação possível de autores, ou materiais, úteis à publicação da Revista, e revela a 

exigência latente e necessária, quanto às qualidades gráficas exigidas na sua edição (LAGE, Francisco. 

“Carta a Santos Júnior”, Lisboa, 29 de julho 1942. BIBLIOTECA TORRE DE MONCORVO, Arquivo J. 

Santos Júnior). 
295

 Cartilha da terra portuguesa. Desenhos de Manuela. Lisboa: Edições SNI, 1950. Este “guia”, de 

consulta rápida e fácil, representava, segundo António Ferro, o ABC do Turismo nacional (Ferro: 1950, 

2). Esta publicação, que proporcionava ao leitor uma contextualização introdutória de Portugal 

Continental, dá enfoque às cidades de Lisboa e Porto, percorre a sua urbanidade e monumentalidade, 

menciona detalhadamente toda a sua oferta cultural (no caso de Lisboa, o Museu de Arte Popular), e 
compreende, ainda, “vasta documentação etnográfica e folclórica, e no Porto o Museu de Etnografia e 

História” (Cartilha: 1950, p.10). Em seguida, eram apresentadas as Províncias e as Ilhas adjacentes, onde, 

em cada região, se salientava o capítulo das artes populares. Outra obra, Portugal: Breviário da pátria 

para portugueses ausentes. Lisboa: SNI, 1946, que consta na biblioteca de Lage, é destinada aos 

portugueses que vivem fora do país. Com informações detalhadas sobre história e geografia, 

características do nosso povo, da arte e da cultura, esta publicação constituía bem um “exemplo de como 

se podia passar eficazmente uma mensagem turística […] através de publicações de cunho nacionalista 

profusamente ilustradas”. (VITORINO: 2007, 617). 
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província e de alguns países, nomeadamente França e Espanha. Neste âmbito, segundo 

vimos, o nosso bibliófilo elege o norte como “destino de curiosidades” artísticas, 

culturais e etnográficas, ocupando Braga – a sua cidade natal –, lugar cimeiro.  

Ao concluir este item, propomos que se reflita sobre o interesse e a apreciação, 

manifestados por Lage, face a diversos locais, ao compilar esta tríade de percursos. As 

impressões e caracterizações, que este conjunto de publicações faculta, embora 

sintetizadas a partir da Memória e da Vida urbanas, da arquitetura, arte e folclore de 

Portugal e suas regiões (contextualizadas através de iconografia significativa), indicam 

o singular gosto de Lage pelo conhecimento das TERRAS, próprio de um homem do seu 

tempo, marcadamente influenciado pelo peso, pela ânsia da descoberta e pelo estudo 

literário e informativo, facultado pelas edições em foco. 

Lage, como um homem da modernidade, não pode resistir à sedução de uma 

série de temas, tal como não consegue fugir ao fascinío que o Teatro exerce na sua 

personalidade e na sua atividade.  

 

Teatro 

 

O Teatro, uma arte milenar originária da Grécia antiga, com um encanto 

singular, que, apesar de algumas atualizações, ainda permanece atual, marcou, 

inegavelmente, a vida de Francisco Lage desde a juventude até finais dos Anos 20. 

Estudante de Teatro, diretor de uma revista teatral, ator amador, profissional, (num 

frente a frente com a plateia, sujeito a um público diferenciado em cada sessão)
296

, 

                                                           

296
 Neste campo podemos problematizar a importância conferida por Lage, relativamente à atuação dos 

atores, e à sua performance em palco. Assim, testemunhando o seu interesse pela arte de representar, 

encontramos na biblioteca, a obra da autoria de STANISLAVSKI, Constatin, Ma vie dans l´art. Paris: 

Libraire Théâtrale, 1950. Stanislavski (1863-1938), um dos grandes mestres da atuação mundial, 
desenvolveu um sistema de representar denominado Sistema Stanislavski (com grande ênfase no aspeto 

psicológico de construção da personagem), no qual advogava que o ator deveria estar, tão intimamente 

ligado ao seu papel quanto possível. Desse modo, a personagem ganharia vida e forneceria ao ator 

recursos técnicos e psicológicos para a construção desse papel, através do aproveitamento de estímulos 

externos e do uso racional do senso de observação e da memória emotiva. Neste contexto, veja-se 

BENJAMIN, Walter (1892-1940), no ensaio A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, in 

Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e politíca. Trad. br. Sérgio P. Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 

1994, Vol. II, 1994, na qual, numa alusão ao teatro, e em contraponto ao cinema, o autor explica que é o 

próprio ator que apresenta ao público a sua atuação artística. Ainda sobre a necessidade de reflexão do 

ator sobre o seu papel, Benjamim, no artigo O que é o teatro Épico?, advoga que ao ator deve estar 

reservada a possibilidade de, num dado momento, saltar com arte do seu papel. Não lhe deve ser subtraída 
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dramaturgo, encenador
297

, além de tradutor e adaptador de peças de Teatro, em Lage se 

funde o Homem de Teatro com um “amoroso do Teatro”
298

. 

É, pois, face a esta panóplia de atos artísticos, que detetamos na sua biblioteca 

um número significativo de obras, cerca de 49, que tratam dos mais variados autores e 

assuntos teatrais. Numa abordagem cirúrgica à bibliografia teatral, pertencente a Lage, 

detetam-se alguns dramaturgos portugueses e estrangeiros
299

, que, enquadrados em 

diferentes épocas (séculos XIX-XX), permitem refletir acerca do impacto e da 

inspiração com que terão moldado, neste campo, o espírito e a atuação de Lage. 

Gil Vicente encontra-se largamente representado na biblioteca, através das suas 

Obras completas. Autor de textos, de acordo com o género dramático, destinados a 

serem representados, a obra de Gil Vicente
300

 reveste-se de uma importância historico-

social, suportada por uma visão satirico-dramática da sociedade portuguesa 

(essencialmente materialista, cujo lado moral se apresentava corrupto, decadente e 

espiritualmente degradado) do século XVI. A intemporalidade da sua obra, que 

atravessa todas as sociedades ao longo dos tempos, onde os aspetos sociais criticados 

sempre existiram, e se mantiveram (ambição, materialismo), a par com a degradação 

                                                                                                                                                                          

a possibilidade de, num dado momento poder fazer o papel de quem reflete acerca do seu próprio papel 

(cf. BENJAMIN, Walter, O que é o teatro épico? in: KOTHE, Flávio R. (Org.). Coleção grandes 

cientistas sociais: Walter Benjamin. Trad. br. Flávio R. Kothe. São Paulo: Editora Ática, 1985, p. 27. Este 

ponto de vista, sobre o papel reservado ao ator, e defendido por Walter Benjamim, tem a sua 

aplicabilidade no conceito e desempenho de Lage enquanto ator, quer amador, quer profissional, 

fundamentalmente em duas representações levadas a cabo em 1912 e 1926. Na primeira, e segundo a 

crítica especializada, surge, em artigo laudatório, uma referência à atuação de Lage no papel de um 

alcoólico, onde é “aplaudido” pelo brilhante estudo que faz da personagem (cf. E.F., A propósito da récita 

da Escola da Arte de Representar, Revista Teatro, Diretor Boavida Portugal – Desenhos de Amarelhe, 

Lisboa: Ano I, nº3, 1913). Outra elogiosa crítica à sua representação, e interpretação no papel de ébrio na 

dita peça Álcool, é produzida, com especial realce para o “trabalho de observação e de estudo psicológico 

e clássico da personagem primorosa - a do ébrio…” (Diário de Notícias, 12 de julho 1957, p. 4). Em 

1926, é elogiado, enquanto ator, na peça Salomé (da autoria de Óscar Wilde, de 1893, que narra, num só 

ato, a história bíblica de Salomé), por ter marcado inegavelmente o seu papel de IOKANNAN (o profeta), 

com a inteligência de quem também compreendeu a função (cf. “Atualidades”, De Teatro, Lisboa: A.P. 

da Costa, 1926, ano IV, 8ª série, N.º 43 – 2ª parte, N.º 1, p. 7.  
297

 Ligada à atividade de Lage como encenador (ver Capítulo 1), encontram-se, na sua biblioteca, 

referências bibliográficas ligadas à referida arte teatral. Neste campo, saliente-se a obra de ROUCHÉ, 
Jacques, L´art théâtral moderne, Paris: Bloud et Gay, Bibliothéque de L´amateur, Nouvelle édition, 1924, 

onde o autor descreve e valoriza algumas das teorias e realizações de personalidades, como Fuschs, 

Stanislavski, Craig e d´Appia, e estabelece uma conexão entre eles, ao ligá-los ao movimento simbolista e 

à corrente do idealismo teatral. Rouché (1862-1957) é ainda responsável por introduzir uma inovação 

técnica, a Copula Fortuny, que permite dar a ilusão da presença de um “céu”, eliminando os tradicionais 

frisos e bandas de ar tradicionais, que facilitaria o abandono do existente cenário de pintura decorativa. 
298

 MACHADO, António Pinto Machado, Saudades, Diário do Norte, 18 de julho 1957, p. 5. 
299

 A seleção dos dramaturgos foi feita em função do aspeto quantitativo das obras existentes na 

biblioteca, demonstrando o interesse e apreço que Lage por eles nutria. 
300

 VICENTE, Gil, Auto da festa. Obra desconhecida. Lisboa: Imprensa Nacional, 1906; Obras 

completas. Coimbra: Ed. França Amado, 1907. 12 Vols.  
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dos costumes e a decadência moral (adultério), influenciou em parte a escrita e a 

temática de Lage, enquanto dramaturgo
301

. 

William Shakespeare, autor de comédias, dramas históricos e tragédias, surge, 

nas “estantes” da biblioteca de Lage, representado numa coletânea de Obras completas, 

e também, numa referência isolada, a tragédia Hamlet, fundamentando assim o interesse 

do nosso bibliófilo por peças de cariz psicológico e histórico
302. Goethe marca 

igualmente lugar, entre as preferências de Lage, com a inclusão da peça Fausto, “drama 

alquimico-espiritual, cuja ação se desenrola ao longo da transmutação do homem 

comum num ser superior, tendo como protagonista a figura mitificada do Doutor Johann 

Faust”
303

. 

No rasto dos dramaturgos estrangeiros surge, na biblioteca de Lage, um conjunto 

de autores espanhóis de peças de Teatro do século XVII, e franceses como Voltaire, na 

qualidade de dramaturgo. Nos finais do século XIX, inserido na corrente naturalista e 

realista (em que o indivíduo se valoriza como ser individual), encontramos o autor 

eleito por Lage, Strindberg, com a peça A viagem de Pedro afortunado, de onde 

assomam, além dos aspetos ligados ao relacionamento difícil do casal em foco, outras 

questões, que se prendem com as diferenças sociais, a condição da mulher, e os valores 

em causa: a moral, a honra, a religiosidade e a fragilidade humana, dogmas e estados de 

alma, que Lage transporta para qualquer uma das peças de que foi autor
304

.  

Noutro espectro, e atendendo às linhas dominantes da dramaturgia nacional do 

pós-guerra, o drama rural está patente nas obras que Lage escreve individualmente, ou 

em conjunto com João Corrêa de Oliveira. A peça Os Lobos merece realce, uma vez que 

faz a caracterização do nosso bibliófilo, além de desvendar o seu interesse pelo meio 

regional e rural (paisagem, costumes, crenças do povo da serra e do mar), e ainda 

                                                           

301
 Lage, em parceria com João Correia de Oliveira, escreve o drama psicológico em 3 atos, intitulado A 

verdade. Esta peça foi representada, em 1924, pela Companhia Lucília Simões /Eurico Braga (além de 
seus protagonistas). O argumento principal recai sobre a questão do adultério. 
302

 SHAKESPEARE, William, Hamlet. Tragédia em cinco atos. Estudo crítico e versão portuguesa de 

José António Freitas. Lisboa: José Rodrigues & Cª, segunda edição ilustrada, 1912; Oeuvres complètes de 

Shakespeare. Traduites par Émile Montégut. Paris: Lib. Hachette et Cie, 1867. 
303

 GOETHE, Theatro de Goethe-Fausto. Trasladado a portuguez. Rio de Janeiro: Terra de Sol, 1927; 

MONTEIRO, António, Fausto de Goethe, Um exercício interpretativo 

(www.fraternidaderosacruz.org/am_fausto_de_goethe) 
304

 Cf. Colección de las piezas dramáticas de los autores españoles: de las comedias de don Pedro 

Calderón de la Barca. Madrid: Imprenta de D. A. Fernandez, 1826, 5 Vols.; Théâtre de Voltaire. Paris: 

Didot, Édition Stéréotype, 1813; STRINDBERG, Augusto, A viagem de Pedro afortunado: Saga em 5 

atos. Lisboa: Clássica, 1906. 

http://www.fraternidaderosacruz.org/am_fausto_de_goethe
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demonstrar atualiação teatral, quando foca estes temas e a inserção na evolução teatral, 

acompanhada pelo nosso bibliófilo e operada a partir dos Anos 20. Por um lado, Lage 

tem presentes as estruturas herdadas de uma longa tradição, o estudo dos conflitos 

morais de ordem social e moral, e as interpretações modernas de antigos mitos; por 

outro, explora as “préoccupations nouvelles: la psychologie intègre l'apport de la 

psychanalyse”
305

. Neste contexto, e mediante a existência da peça teatral de Gabriel 

D´Annunzio (1863-1938), La fille de Jorio306, podemos entendê-la em função das suas 

características temáticas e paisagísticas, como fonte inspiradora de Lage. 

Ainda na via do elogio da pureza da vida no campo e do mar, por oposição à 

imoralidade da vida nas cidades, numa quase obsessão pelos costumes tradicionais, que 

ligavam os tempos remotos ao presente, assente na ideia de continuidade do ser 

português, encontramos, na sua biblioteca, autores de textos dramáticos que exaltam os 

citados ideais. Em conformidade, deparamos, na “estante” de Francisco Lage, com a 

peça teatral Tá Mar (1936), de Alfredo Cortez (1880-1946)
307

, que marca o regresso do 

autor aos ambientes regionalistas e à descrição de usos populares. Outro dramaturgo 

também presente, cultor de trabalhos que retratam sobretudo o povo lisboeta, é Vasco 

                                                           

305
 MONTERA, Pierre de, “D'ANNUNZIO, GABRIELE, (1863-1938)”, Encyclopædia Universalis: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/gabriele-d-annunzio. 
306

 D´ANNUNZIO, Gabriele, La figlia di lorio. Tragedia pastorale in tre atti. Milano: Treves, 1904. Esta 

peça, “tragédie pastorale au cœur des Abruzzes, parmi des êtres superstitieux et impulsifs, véritable 

poème d'une race, composé sur un rythme de chanson populaire parfaitement adapté au sujet”, explica, 

não só, “cette voix fait par D´Annunzio d’un sujet rustique par l’influence de son ami peintre Michetti 

[…] sur quelque point de terre italienne où il porte ses pas […], étudiant les manifestations et les mœurs 

de cette race”, como marca “les progrès gigantesques qu’il a accompli dans la voie du théâtre” (Théâtrale 

1903-1904 : Journal d´actualités dramatiques publiant le texte complet des pièces dans les principaux 

théâtres de Paris. [s.l], [s.ed], janeiro, 1903, numéro 50; MONTERA, Pierre de, “D'ANNUNZIO, 

GABRIELE, (1863-1938)”, Encyclopædia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/gabriele-

d-annunzio). 
307

 CORTEZ, Alfredo, Tá Mar, Peça em três atos, Desenhos de Abílio Leal de Matos e Silva. Lisboa: 
[Imp. Lucas], 1936. Licenciado em Direito, seguiu a carreira de magistrado. Alfredo Cortez estreia-se 

como dramaturgo em 1921, e, até 1944, é autor de onze peças de reconhecido mérito, por parte da crítica 

e de um público que enche as salas de teatro. É de salientar, na mesma linha, o argumento escrito para a 

peça Tá Mar, embora se tenha inspirado para a escrita do guião na obra de António Santos Graça, O 

poveiro. Cortez é igualmente autor da conjuntura histórica, e dos diálogos do filme de Leitão de Barros 

(1896-1968), Ala-Arriba (1942), retrato fiel de uma comunidade, interpretado – não por atores 

profissionais –, mas por verdadeiros pescadores, um filme apoiado pelo regime e financiado pelo 

Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), Comissariado do Desemprego e Ministério das Obras 

Públicas. Além deste autor, abordando temática semelhante, importa realçar a peça de RODRIGUES, 

Armando Côrtes, Quando o mar galgou a Terra. Peça regional em 3 atos. Ponta Delgada, Ilha de S. 

Miguel: Gráfica Regional, 2ª edição, 1954, que, aliás, consta do acervo da biblioteca. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/gabriele-d-annunzio
http://www.universalis.fr/encyclopedie/gabriele-d-annunzio
http://www.universalis.fr/encyclopedie/gabriele-d-annunzio
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de Mendonça Alves (1883-1962), que surge na biblioteca com a obra de cariz popular, 

Uma noite de Santo António, com dedicatória do autor a Francisco Lage
308.  

Na qualidade de encenador, Lage parece devotar a atenção a obras que, 

explicitamente, dizem respeito a cenários de diferentes peças e a completos tratados de 

arte moderna teatral, referentes a processos também eles ligados à moderna 

encenação
309

. No seguimento desta proposta, existiam, na sua biblioteca, obras como a 

de André Boll, Théatre spectacles & fêtes populaires dans l´histoire310, certamente de 

interesse para Lage, enquanto assistente do Teatro do Povo, criado pelo SPN, em 

1936
311

. 

Visível na sua ação, o empenho de Lage no Teatro, nas diversas formas artísticas 

e através do acervo incluído na sua biblioteca, permite aquilatar de que forma o nosso 

bibliófilo é portador de um conhecimento global, sobre as diferentes temáticas e géneros 

teatrais, dramatúrgicos, peças que transcorrem os séculos XVI a XX. 

Admirador de Gil Vicente, dispensa ainda atenção a autores espanhóis do século 

XVII, fixando-se nos grandes mestres de Teatro dos séculos seguintes. Dramaturgo “por 

tendência natural do seu espírito”, Lage devota grande parte do seu trabalho ao Teatro 

português, fiel aos ambientes regionalistas, pelos quais tece profundo apreço, a julgar 

pelas obras temáticas que reúne na sua biblioteca. 

Rever a coleção livresca permite, também, construir a história do Teatro ao 

longo dos séculos e, pela sua ação, torna viável configurar o seu conceito de Teatro. No 

entanto, não foi possível detetar, na sua biblioteca, peça alguma da autoria de Francisco 

Lage, nem mesmo de trabalhos de outros autores, que constaram no reportório do 

Teatro do Povo, no qual Lage teve interferência e colaboração preponderante. No 

primeiro caso, com o “desfazer” de uma lógica emocional, sem preocupação de 

preservar o que escrevera, ciente, talvez, do paradoxo do qual fala Walter Benjamim, 

                                                           

308
 Vasco Mendonça Alves frequentou a Faculdade de Direito de Lisboa, mas cedo se viu atraído pelo 

teatro. Autor de numerosas peças (baseadas na evocação patriótica e na comédia de costumes), entre as 

quais a Noite de Santo. António (peça em 4 atos), Alves foi ainda o dramaturgo que, entre 1937 e 1940, 

mais peças da sua autoria encenou, nas representações levadas a cabo pelo Teatro do Povo, criado pelo 

Secretariado da Propaganda Nacional SPN, em 1936. 
309

 Cf. DIAS, João Pereira da Silva, Cenários do teatro de S. Carlos. Publicação do Ministério da 

Educação Nacional, preparada pelo Comissariado do Governo, junto do Teatro Nacional de S. Carlos e 

Alta Cultura. Lisboa: M.E.N., 1940; ROUCHÉ, Jacques, L´art théâtral moderne. Paris: Lib. Bloud e Gay. 

Stock, Nouvelle Édition, 1924. 
310

 BOLL, André, Théâtre spectacles & fêtes populaires dans l´histoire. Marseille: Sagittaire, 1942. 
311

 Sobre a colaboração, a assistência e o desempenho de Francisco Lage no Teatro do Povo (cf. Capítulo 

III).  
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quando propunha que uma biblioteca fosse para o colecionador, entenda-se o espelho de 

preservação de coisas, mas que, no fundo, é “ele mesmo que vive nelas”
312

; no segundo 

caso, em análise, a perspetiva pode reverter a favor de algum material “rejeitado” por 

Lage, em virtude do seu desinteresse e conteúdo
313

. 

 

Arqueologia, Antropologia e Geografia: O Homem e o espaço físico em 

confluência. 

 

A partir do século XIX, o interesse do mundo erudito vira-se para o passado 

mais antigo e para as origens do Homem, ao mesmo tempo que a Etnologia nasce da 

atração pelas sociedades primitivas, promovendo o desenvolvimento de um elo de 

ligação entre estas ciências. Assim, a pré-história, que se apoia nas ciências naturais, 

desenvolve-se paralelamente à Arqueologia clássica, disciplina auxiliar da História 

ligada à Epigrafia e à Filologia. Para lá da descrição dos vestígios, a Arqueologia visa 

reconstituir a ação do homem sobre o meio, a organização do espaço, as cadeias 

operativas de produção, a vida quotidiana e o comportamento humano, num dado 

momento. A longo prazo ela procurará identificar os processos conducentes às trocas 

técnicas, económicas, sociais e culturais. Neste contexto, merecem ainda especial relevo 

as profundas transformações políticas, vividas na Europa, com a emergência de novos 

Estados nacionais, que careciam de fundamentação histórica, para legitimarem a 

antiguidade que procuram na anciania. A resposta a esta questão, que fundamentava os 

procedentes Estados nacionais, não se encontrava no legado romano que “ocupara” o 

espaço europeu, entendido com contornos supranacionais, mas sim num passado pré-

romano, apoiado numa literatura antiga, de heróis opositores aos romanos
314

. 
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 BENJAMIM, Walter, “Desempacotando a minha Biblioteca”, in Imagens do pensamento, edição e 

tradução de João Barrento, Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, 209) 
313

 São conhecidos os problemas existentes quanto à qualidade das peças, representadas no Teatro do 

Povo. Para tal, basta recordar os anos sucessivos (1938-40) em que não foram atribuídos alguns dos 

prémios existentes no Concurso de peças. Esta situação terá levado Francisco Lage a escrever algumas 

obras destinadas a serem representadas no Teatro do Povo, como atempadamente será estudado. 
314

 Aliada ao propósito, segundo o qual a História das nações se foi desenvolvendo, tendo em conta esses 

povos pré-romanos, consolida-se, também, uma nova forma de fazer História, de cariz mais científico, 

iluminada pelo positivismo com a pretensão de estabelecer rigor e verdade face ao passado baseado em 

documentos inéditos. Neste contexto, “surgem assim «heróis nacionais», oriundos dos povos antigos e 

herdados pelas populações modernas europeias que correspondiam aos anseios estipulados, dos quais 

destacamos Vercingetórix, em França, Boudica, na Grã-Bretanha, e Arminius, na Alemanha e na 
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Em Portugal, a última década de Oitocentos é marcada pela institucionalização 

da Arqueologia, (como disciplina do conhecimento, resultado do novo quadro mental 

que irá ser criado ao longo do século XIX), responsável por transformações 

sociopolíticas, a que a sociedade portuguesa adere. A 2.ª metade do século XIX, 

apelidada como a “idade do ouro”, é marcada “pelo rigor das escavações e trabalhos no 

terreno, a colaboração interdisciplinar constante na recriação do passado, a existência de 

um corpo de teoria social no qual se inscrevem os dados dispersos”
315

, sendo estes 

fatores um contributo para a chamada “Arqueologia moderna” (integrada no discurso 

científico moderno). Assim sendo, e em articulação com tais propósitos da disciplina, há 

que recordar o papel desenvolvido por indivíduos da chamada “elite cultural 

portuguesa”, que a estudaram e se envolveram na práxis arqueológica, designadamente, 

a criação de sociedades de arqueologia, de museus e de revistas, mais ou menos 

especializados, que a apoiam e divulgam
316

. Neste sentido, questionamo-nos: que 

utilidade terá tido o conhecimento arqueológico contemporâneo, do qual se apropriam 

alguns estudiosos, na elaboração de diferentes teses acerca das origens do nosso passado 

humano? 

Sem a pretensão de explanarmos as propostas emergentes, em finais de 

Oitocentos, face às correntes, com base nas obscuras origens da nação portuguesa – 

apresentadas por Alexandre Herculano e Oliveira Martins versus Martins Sarmento e 

José Leite de Vasconcelos –, afigura-se-nos primordial indagar para o nosso estudo, por 

economia discursiva, quais as personalidades, obras e ação que Lage “consulta”, 

suscetíveis de o identificarem como seguidor/concordante, em função das posições 

então manifestadas. Numa tentativa de penetrar o seu pensamento, podemos dizer que é 

                                                                                                                                                                          

Península Ibérica, Viriato” (FABIÃO, Carlos, Uma história da arqueologia portuguesa: Das origens à 

descoberta da arte do Coa. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2011.p.17. 
315

 FABIÃO, Carlos, Uma história da arqueologia portuguesa: Das origens à descoberta da arte do Coa. 

Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2011, p.137. 
316

 Como instituições de natureza e objetivos diferentes, responsáveis pelas primeiras escavações 
arqueológicas, ditas “científicas”, que divulgam os resultados obtidos e, simultaneamente, criam os 

primeiros conjuntos museológicos, surgem a Sociedade de Arqueologia (1849), a Comissão geológica de 

Portugal (1857) e a Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses (1863). Da direção 

da segunda instituição fazem parte Carlos Ribeiro, F. A. Pereira da Costa e J. Nery Delgado, enquanto 

praticantes de uma Arqueologia geológica. No terceiro caso, encontra-se associado à direção o nome de 

Possidónio da Silva, que, em contraponto à Arqueologia de terreno, concede mais atenção às épocas 

clássica e medieval, assentes na Epigrafia e Numismática. Em voga surgem as sociedades com fins 

culturais, em concreto o estudo e a divulgação do património regional, bem como a identificação das 

raízes comunitárias, habilmente conduzidas por elites culturais da região, entre as quais referimos a 

Sociedade Martins Sarmento, fundada em Guimarães (1883), responsável pela edição da revista 

Guimarães. 
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inegável que o nosso bibliófilo, pelos títulos adquiridos, perfilha da opinião dos 

pioneiros da Arqueologia, Martins Sarmento e JLV. Em concreto, os homens da 

Portugália (Martins Sarmento e JLV) opunham-se radicalmente às afirmações 

proferidas por Alexandre Herculano, que negava a existência de relações genealógicas 

entre portugueses e as populações pré e proto-históricas, mormente com os Lusitanos. 

Estes etnógrafos defendiam sobretudo, em oposição a Alexandre Herculano, como que 

uma etnogénese lusitana, um nacionalismo étnico
317

. Neste campo, a obra recolhida por 

Lage, Os lusitanos, questão de etnologia318
, servindo-se de subsídios literários e 

arqueológicos, com base “em escritores antigos [que] nos contam dos usos e costumes 

dos lusitanos nada têm que ver com os usos e costumes dos celtas” (SARMENTO: 

1888, 5), trata e pretende provar a inexistência da celticidade lusitana, ao mesmo tempo 

que, em tom enaltecedor, salienta que os “lusitanos [[…]] têm, graças à sua posição 

geográfica, das mais puras árvores geneológicas dos povos antigos” (SARMENTO: 

1888, 37). Estes conteúdos defendidos por Sarmento preconizavam, assim, a 

importância da Arqueologia em todo o processo (sem pôr de parte a Etnografia) e 

evidenciavam a tónica nacionalista, que buscava, no passado, as remotas raízes 

enaltecedoras da Nação, em perfeita sintonia com JLV, que igualmente sustentava o 

mesmo desígnio da longuíssima continuidade, entre as eras mais remotas e os 

portugueses contemporâneos. 

Ainda nesta direção situamos a obra de Luís Chaves, O basto: Estátua de 

guerreiro lusitano em Reffoyos de Basto, que Lage também seleciona e “coleciona”
319. 

                                                           

317
 Na sua obra História de Portugal desde o começo da monarchia até ao fim do reinado de D. Affonso 

III, Alexandre Herculano defende uma secularização das origens de Portugal, afirmando que o território 

se formara pelos meios da revolução e da conquista (atribuída a um grupo de nobres portucalenses contra 

o reino de Leão e da conquista dos territórios meridionais, sob domínio islâmico), e refuta as teses que 

sustentam a ideia de que existe descendência portuguesa dos Lusitanos, ou seja, de uma pré-existência 

dos antigos lusitanos. Num tempo de cultura nacionalista, esta asserção criou evidentes correntes 

oposicionistas, como as expostas por Martins Sarmento e JLV. Contudo, importa salientar que Lage 

possui também, nas suas estantes, os exemplares da História de Portugal, de Herculano. Nesta 

observação limitamo-nos a concluir que o seu interesse, por esta obra, irá cingir-se não em função da tese 
defendida pelo autor, mas sim devido ao prestígio que a obra tinha, pelo rigor científico de que se 

revestia.  
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 SARMENTO, Francisco Martins, Os Lusitanos: Questões de etnologia. Porto: Typ de António José da 

Silva Teixeira, 1880. 
319

 CHAVES, Luís, O Basto: Estátua de guerreiro lusitano em Reffoyos de Basto. Braga: [S.N]. Typ. 

Augusto Costa, 1934. No contexto supracitado sobre a importância destas estátuas guerreiras, vistas num 

plano nacionalista, também Chaves comunga destes propósitos ao aludir, na sua obra, a estes 

monumentos que “Representam guerreiros lusitanos, desta gente dedicada à guerra, e que tamanho 

desgaste e desaire produziu nas legiões romanas, que a procuravam subjugar” (CHAVES: 1934: 1). Ainda 

acerca desta temática, da autoria de Luís Chaves encontramos alguns títulos específicos, sobre o período 

romano: CHAVES, Luís, Lisboa romana: Monumento epigráfico dedicado a Apolo por um Augustal. 



 

 186 

Esta “materialização da descrição do guerreiro lusitano”, interpretada “num plano 

nacionalista”, assumia-se como elemento definidor da cultura castreja, dado que 

espelhava “expressão antropomórfica dos rudes guerreiros, valorosos, ciosos da sua 

independência e dispostos a defendê-la até ao fim”
320

. 

Neste contexto, pelo interesse que demonstra, pela constância de temas/autores e 

teses, que neste âmbito reúne, cremos que Lage poderá ter seguido tais posições, uma 

vez que estas objetivavam essa fidelização nacionalista, ancorada nos nossos 

antepassados lusitanos. Ainda no campo desta ciência moderna, da chamada 

“Arqueologia moderna”, Francisco Lage não hesita em descortinar ensinamentos sobre 

a sua prática
321

, mas, fundamentalmente, a sua apetência e a sua atenção é dirigida para 

o estudo dos castros.  

Antes de voltarmos à biblioteca, importa salientar que na perspetiva de Carlos 

Fabião, o conhecimento e interesse pelos castros, de início associados a uma “ideia 

romântica de etnogénese” (FABIÃO: 2005, 207), transformam-se, no início do século 

XX. Com efeito, principia, com Martins Sarmento, uma nova “fase” onde “a própria 

exaltação nacionalista” (FABIÃO: 2005, 207) confere, à habitação castreja, uma 

“dimensão simbólica desproporcionada”, e uma consequente heroicidade desmedida aos 

seus habitantes
322

. Mais do que revisitar os diferentes momentos, em que os castros 

foram objeto de estudo, interessa realçar os propósitos que conduziram essa reflexão, 

sobre a temática e as teses apensas, de modo a extrair, se possível, qualquer correlação, 

que justificasse o facto de Lage ter coligido obras acerca do assunto. Assim, tendo em 

conta o que já foi salientado sobre as teorias da etnogénese nacional, situadas nas 

origens de Portugal, defendidas por Martins Sarmento e José Leite de Vasconcelos 

                                                                                                                                                                          

Lisboa: [s.n.], Separata do tômo 2º da Revista de Arqueologia, 1936; CHAVES, Luís, Latifúndios de 

romanos no Alentejo: Uma villa romana. Lisboa: Separata do Boletim da Associação Central da 

Agricultura Portuguesa, N.º 4, abril de 1922.  
320

 FABIÃO, Carlos, O Castro: De espaço heroico de etnogénese nacional a espaço residencial 

polissémico, Cadernos do Museu, N.º 11, Penafiel: Museu Municipal, 2005, p. 214. 
321

 NAVAL, P. Francisco, Curso breve de arqueología y bellas artes dispuesto para los alunos de esta 

asignatura y para todos los aficionados a elle. Madrid, 1915. Esta obra trata, numa primeira parte, da 

definição de Arqueologia, fontes e método; numa segunda, da teoria técnica e artística; numa parte final, 

trata de História artística. Nestas duas últimas, contém uma abordagem da Arquitetura, Escultura e 

Pintura. Salientamos o gosto, e uso, à época, em reunir Arqueologia e Belas-Artes. Tendo em conta esta 

conjetura, o mesmo princípio foi utilizado em Portugal, em 1911, ao ser extinta, pelo Governo Provisório 

da República, a Academia Real de Belas-Artes, sucedendo-lhe, a 29 de maio do mesmo ano, o Conselho 

de Arte e Arqueologia (1.ª Circunscrição).  
322

 No seu texto (cf. FABIÃO: 2005, 207), Carlos Fabião refere que, na primeira metade do século XX, a 

Arqueologia e a Etnografia ter-se-ão debruçado sobre o estudo dos castros, embora estes não tenham sido 

objeto de uma abordagem pluridisciplinar (FABIÃO: 2005, 207). 
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(embora o museólogo tenha acrescentado e imposto uma visão canónica dos mesmos), 

que Lage acompanha com interesse, o povoado castrejo surge como o paradigma 

habitacional dos “remotos antepassados, pré-celtas e pré-romanos”, distribuídos na 

Lusitânia de Estrabão (FABIÃO: 2005, 213). Uma vez mais trazido à colação, o 

conhecimento dos castros, como seu habitat típico habitacional, bastaria a Martins 

Sarmento para definir o “perfil cultural lusitano” (FABIÃO: 2005, 213)
323

. Neste 

âmbito, cabe referir, tendo presente a designação de castro “legendada” 

(VASCONCELOS: 1905, 79), estendida, então, a novos sítios arqueológicos, os títulos, 

presentes na biblioteca de Francisco Lage, dedicados ao castro de Vila Nova de S. 

Pedro, surgem em número apreciável
324

. 

Deste modo, podemos perguntar se, perante o interesse manifestado por Lage no 

estudo dos castros, como formas habitacionais dos nossos antepassados, e a sua 

correlação com ideias e convicções firmadas, estaremos face à adesão do nosso 

bibliófilo às teses das origens da nação, assentes nos povos primitivos Lusitanos? A sua 

“indiscrição” pela temática e avaliação consequente permite, eventualmente, encarar 

esta alegação como conclusiva. Contudo, é oportuno ainda referir, nesta sinóptica 

abordagem sobre a realidade castreja, uma análise perspetival etno-arqueológica, do 

núcleo habitacional em questão, que pressupõe uma implícita ligação entre Arqueologia 

e Etnografia
325

. Assim sendo, esta conjugação, este diálogo pré-História/Etnologia, tem 

sido uma constante desde finais do século XIX, e sempre se impôs, dada a proximidade 

dos campos de investigação das duas disciplinas (embora pese a diferença dos seus 

meios de abordagem), quer ao firma-se num passado (dependendo dos vestígios e sua 

conservação), quer ao fixar-se num discurso vivo. 

                                                           

323
 Segundo Carlos Fabião, para o “sábio vimaranense [M. Sarmento], o conhecimento que adquirira nos 

estudos de Briteiros e Saboroso seria suficiente […], não se justificando a multiplicação de investigações 

noutras paragens”. Este propósito de Martins Sarmento pressupunha não estar aberto a que fosse refutada 

a sua tese (FABIÃO: 2005, 213). 
324

 JALHAY, Eugénio; PAÇO, Afonso do, El castro de Vilanova de San Pedro: Atas y memorias de la 
sociedad española de antropología, etnografía y prehistoria. Madrid: [s.n.], Vol. XX, 1945; PAÇO, 

Afonso do; ARTHUR, Maria de Lurdes Costa, Castro de Vila Nova, de S. Pedro: 15A. Campanha de 

Escavações”. Separata da revista Brotéria, Lisboa: Brotéria, 1952, Vol. 54, 3; PAÇO, Afonso do, Castro 

de Vila Nova de S. Pedro II: Alguns objetos metálicos. Salamanca: Separata de: Zephyrus, III, 1952. A 

dedicatória do autor a Francisco Lage, no primeiro título supracitado, revela a amizade e o apreço entre o 

etnógrafo e o arqueólogo Afonso do Paço. 
325

 É relevante e justificada esta observação, atendendo à alocução que Afonso do Paço faz, nos trabalhos 

sobre a enumeração dos achados provenientes da habitação castreja, numa perspetiva igualmente 

etnográfica: punhais, juradores, alisadores, espátulas, cabos de utensílio, agulhas, alfinetes, botões, 

contas e berloques, anzóis, cilindros com gola, falanges de bovídeos e figurações humanas pequenos 

recipientes de osso e calcário (PAÇO: 1952, 105). 
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Subjugado ao diálogo entre ambas as ciências modernas, e em sintonia com o 

pensamento de Lage, cremos que terá sido nesta implicação que Lage optou por incluir 

este campo do saber, a Arqueologia, no Museu do Povo Português (MPP), planeado 

posteriormente, em 1944. Resta indagar, no contexto da organização do MPP, que 

interesse, revelado pela Arqueologia/Etnografia, terá despertado em Lage a consulta da 

revista Guimarães, na Associação Nacional dos Arqueólogos, em dezembro de 1944. 

Segundo um ofício, dirigido ao Secretário-geral deste organismo, eram urgentes as 

informações, pois que “este funcionário [Francisco Lage] fez hoje a sua primeira 

consulta em conformidade com as preciosas indicações de V. Exa à revista de 

Guimarães, na biblioteca dessa Associação e certamente terá de voltar até concluir as 

suas notas”
326

. Que consulta destes elementos, sobre Arqueologia, viria a ser 

materializada no futuro MPP? Embora sem referência específica ao conteúdo a recolher, 

sabe-se que Lage inicia a busca das alegadas informações de que necessita, no Catálogo 

do museu de arqueologia Martins Sarmento, que não terá encontrado na biblioteca 

Nacional. Em seguida, aconselhado pelo Secretário-geral da Associação Nacional dos 

Arqueólogos, Lage pesquisa, então, a supracitada revista Guimarães. Tal empenho de 

Lage justificará o seu interesse por este ramo da ciência, aplicável no projeto do “seu” 

MPP? Pelos conteúdos da própria publicação, maioritariamente versando assuntos de 

Arqueologia, cremos que alguns destes conteúdos poderão ter correspondido aos 

anseios e conhecimentos de Lage, acerca desta temática. 

Em paralelo com a Arqueologia, a Antropologia surge, também, entre as 

preferências de Lage, embora com um número diminuto de obras. Numa breve 

referência ao conceito de Antropologia, tomado de empréstimo a Christian Ghasarian
327

, 

procuramos conjeturar a Antropologia como uma disciplina relativamente jovem, que 

tem conhecido, além de assinalável sucesso, uma marcante dimensão, numa área do 

saber que afeta toda a investigação atual, no campo das ciências humanas (a reflexão 

sobre fenómenos sociais, históricos, educativos e turísticos) e estabelece “un rapport 

paradoxal avec le désarroi qu'elle éprouve devant la difficulté à définir son objet, à fixer 
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 IANTT, Arquivo SNI, Cx.226,  Ofício Nº 1572-E, 32, F.L./S.A., dirigido ao Secretário-geral da 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, enviado pelo Subdiretor, António Eça de Queiroz, datado de 

19 de dezembro 1944.  
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Christian Ghasarian (1957-). Antropólogo e etnólogo. Leciona atualmente na Universidade de 

Neuchatel e tem centrado os seus estudos/investigações, sobre o multiculturismo, na Ilha de Reunião. 

Recentemente, em consequência destas investigações, publicou o artigo “Dire La Réunion (Quoi? 

Comment? Pour quoi?)”, Laurence Pourchez, Créolité, créolisation, regards croisés, Paris: Edition des 

Archives Contemporaines, 2013. 
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ses limites”
328

. Ainda segundo Ghasarian, ao delimitarem-se os diferentes campos da 

Antropologia, existe geralmente a prática de se confrontar a Antropologia física (que 

estuda as características físicas do homem) e a Etnologia (dedicada ao estudo do homem 

em sociedade). Se tivermos presente a ambição da Antropologia, em sentido lato, e 

numa perspetiva globalizante, enquanto aglutinadora de todas as disciplinas que 

estudam o homem, não podemos ignorar o seu epicentro, a Antropologia social, que, de 

facto, nasceu do estudo das sociedades primitivas, estendendo-se às sociedades 

tradicionais e ao mundo industrial. No entanto, o problema da diferenciação, quando 

falamos de Etnologia e de Antropologia social, cultural e física, na perspetiva de 

Ghasarian, “engendrent la confusion car ils reflètent une discrimination entre les 

domaines géographique, historique, problématique”. Na Europa o termo “Antropologia” 

foi, durante muito tempo, sinónimo de Antropologia física, o que, ainda e segundo o 

antropólogo francês, explica o uso da Etnologia para os “études s´appliquant à l´aspect 

social e culturel des populations, tandis que la pré-historire, L` archéologie, et la 

linguistique constituent des domaines séparés”
329

. Neste quadro sinóptico sobre a/as 

Antropologia/as na Europa, pretendeu-se dar um relance e procurar saber qual, ou quais 

as variantes desta área do saber (Antropologia física e social), irá Lage eleger para o 

estudo do Homem Português. 

Em Portugal, a institucionalização da Antropologia, enquanto disciplina 

científica, insere-se, à semelhança de outras, em especial Arqueologia e Etnografia, num 

processo alargado do desenvolvimento, cujo estudo foi evoluindo desde a segunda 

metade do século XIX, aliado, substancialmente, a questões de nacionalismo e questões 

políticas. Embora se possa firmar, no campo da Antropologia, a existência de nomes 

consagrados que contribuíram para a sua afirmação, como ciência do saber, entre 

outros, por exemplo Leite de Vasconcelos e António Augusto da Rocha Peixoto (1866-

1909), figuras marcantes na viragem do século XIX para o século XX, vale a pena fixar, 

em função das obras existentes sobre Antropologia, na biblioteca de Lage, o nome de 

um autor preponderante: o antropólogo António Augusto Mendes Correia (1906-1982). 

No contexto já anteriormente avançado, acerca das origens do povo português, assente 

em estudos etno-arqueológicos dos Castros, por autores já referidos (Martins Sarmento 
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 COPET-ROUGIER, Élisabeth; GHASARIAN, Christian, “ANTHROPOLOGIE”, Encyclopaedia 

Universalis. (http://www.universalis.fr/encyclopedie/anthropologie). 
329

Idem, ibidem (http://www.universalis.fr/encyclopedie/anthropologie). 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/anthropologie
http://www.universalis.fr/encyclopedie/anthropologie
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e JLV), cabe recordar a figura de Mendes Correia, que, na mesma linha de pensamento 

sobre as origens da nacionalidade portuguesa, e caracterização da etnogenia portuguesa, 

avançada pelos citados estudiosos (Martins Sarmento e JLV), procura “qualificar a 

[etnogenia portuguesa], buscando encontrar uma base racial para a formação da 

nacionalidade.”
330

. Neste âmbito, Mendes Correia elabora, em Os povos primitivos da 

Lusitânia331
, um estudo dedutivo centrado nesta temática (sínteses sobre a pré-História 

do país), obra esta que Lage possui na sua livraria, e que deve ser tida no devido apreço, 

para o estudo que pretendemos levar a bom termo. O título supracitado, analisando e 

fazendo referência “à cultura dos castros e a significação etnológica”, e à “Antropologia 

física do português”
332

, reforça a ligação interdisciplinar entre Arqueologia e 

Antropologia, e contribui para a “afirmação da ideologia nacionalista”, assente na ideia 

de considerar os lusitanos “como antecedentes principais dos portugueses, e […] para a 

construção de uma imagem individualizada da nação e da pátria”(MATOS: 2012, 161). 

Neste panorama, por acharmos estar em conformidade, com o que sobre a matéria tem 

sido desenvolvido, incluímos o parecer de João Leal, quando este se refere, na sua obra, 

ao reforço de que as teses lusitanistas foram alvo pela Arqueologia (contribuição de 

JLV e Mendes Correia), e ao interesse que suscitaram consecutivamente na 

Antropologia
333

. 

É, pois, inegável que este tema dedicado às origens da nação, como temos vindo 

a constatar, atrai a atenção de Lage. No entanto, é notório ainda o seu interesse por outra 

área da Antropologia, a Antropologia física, a avaliar pelo conteúdo da obra de Mendes 

Correia (no tocante ao estudo físico da população, sua contemporânea), Estatura e 

índice cefálico em Portugal, além da supracitada, Os primitivos lusitanos, assim como 

por outras de temática similar, que “polvilham” a sua biblioteca. De novo, com Lage, no 
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MATOS, Patrícia Carla Valente Ferraz de, Mendes Correia e a escola de antropologia do Porto: 

Contribuição para o estudo das relações entre antropologia, nacionalismo e colonialismo (dos finais do 

século XIX aos finais da década de 50 do século XX). Doutoramento em Ciências Sociais, Especialidade: 

Antropologia Social e Cultural, Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2012, p. 139. 
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 CORREIA, António Mendes, Os povos primitivos da Lusitânia. Porto: A. Figueirinhas, 1924. 
332

 No capítulo VII, “Outros Documentos e Materiais” da supracitada obra, em que se estabelece um 

ensaio retrospetivo sobre os povos primitivos de Portugal, o autor refere que o estudo do “tipo físico da 

população atual [que] faculta conclusões que interessam o nosso ponto de vista” (CORREIA: 1924, 319). 
333

 LEAL, João, Etnografias portuguesas (1870-1970): Cultura popular e identidade nacional. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2000. No segundo capítulo, o autor explora, exemplarmente, os argumentos 

que concederam aos lusitanos um lugar privilegiado, na lista etnogenealógica da nação portuguesa. Entre 

os autores que adiantaram teses lusitanistas (antevendo os lusitanos, como antepassados étnicos de 

Portugal), João Leal destaca, entre outros, Martins Sarmento, JLV e o arqueólogo Joaquim Sarmento. 

Leal adianta também que, com o tempo, estas teses foram perdendo força, sobretudo pela ação de Jorge 

Dias, ao tentar explicar a singularidade portuguesa, ancorada num pluralismo etnogenelógico. 
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seu projetado MPP, de 1942, cremos que se materializam os ensinamentos por ele 

colhidos, e que Lage põe em prática, ao inscrever no programa museal, no núcleo sobre 

o conhecimento do Habitante, os carateres somáticos – Antropologia do Habitante 

(Lage: 1942, 2), reconhecendo assim a importância que a Antropologia incorpora, ao 

contribuir para o estudo do Homem. 

Subjacente a esta pretensão de Lage, no sentido de incluir, no seu projeto (1942), 

referências a aspetos da Antropologia física do habitante, poderá a obra de Mendes 

Correia, Estatura e índice cefálico em Portugal, acerca da importância destes agentes 

definidores dos carateres das nossas populações, ter influenciado Lage?
334

. Admitimos 

que o nome da obra terá tido, eventualmente, alguma repercussão no projeto de Lage, 

uma vez que o etnógrafo tem a preocupação de nele incluir os “tipos médios 

antropológicos” (LAGE: 1942, 2) de todas as zonas etnográficas, onde os referentes à 

zona Norte, de Portugal, têm correspondência com os apresentados por Mendes Correia, 

em Estatura e índice cefálico em Portugal.  

No que tange ao desenvolvimento da Antropologia colonial no nosso país, 

saliente-se, de novo, a figura proeminente de Correia, que concebe assim nova aplicação 

da Antropologia (embora sem relação direta), que irá proporcionar a esta disciplina uma 

orientação direcionada para a investigação dos estudos coloniais, em conformidade com 

a exploração dos espaços ultramarinos portugueses. A ação impulsionadora do 

antropólogo Mendes Correia, em função dos estudos coloniais, e a consequente 

relevância e divulgação, que foi concedendo à temática, contribuiu para que mais tarde 

tais desígnios fizessem parte dos planos políticos governamentais, incentivando um 

melhor conhecimento dos territórios de além-mar. Deste modo, será nas décadas de 

Trinta e Quarenta, e em consequência do trabalho desenvolvido pelo antropólogo, na 

“elaboração de um programa colonial” (MATOS: 2012, 232), que são realizadas as 

missões antropológicas a territórios de África (a primeira das missões, destinada a 
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Saliente-se, no entanto, que Mendes Correia, na obra Estatura e índice cefálico em Portugal, afirma 

que “dando nos quadros finais as médias e a estatura do índice cefálico em várias circunscrições do nosso 

país, não considero reunidos todos os documentos necessários para estudo exaustivo da distribuição 

desses carateres da nossa população e muito menos os elementos necessários para a determinação 

rigorosa dos tipos antropológicos que entram na constituição do nosso povo”.  

Extrato do Arquivo da Repartição da Antropologia Criminal Psicologia Experimental e Identificação 

Civil do Porto, Vol. I, Fascículo 1.º, 2, 1932, p. 65. Para Mendes Correia “os elementos apresentados 

como sendo úteis para o estudo da população portuguesa foram “a cor, os índices nasal, orbitário, 

cefálico, verticais e facial, a estatura, e a capacidade craniana” (CORREIA: 1915, 126). 



 

 192 

Moçambique, foi criada oficialmente em 1936
335

) e Timor. Estas sucessivas 

“delegações” ao Ultramar, em articulação com a Missão Geográfica de Moçambique 

(MGM), orientadas e coordenadas por Mendes Correia, ainda que à distância 

(enquadrando a atuação da missão no quadro teórico e conceptual dos propósitos da 

[sua] Escola do Porto), seriam chefiadas por Joaquim Santos Júnior, colaborador do 

Instituto de Antropologia da Universidade do Porto (IAUP) e bolseiro do Instituto da 

Alta Cultura
336

.  

Curiosamente Lage detém, no seu espaço bibliográfico, títulos relativos às duas 

primeiras missões científicas (em 1936, 1937-38), nas quais, entre os seus objetivos, é 

reservado à Arqueologia um espaço importante, o que, mais uma vez, permite alargar o 

conceito de Antropologia a vários campos do conhecimento. 

No entanto, esta situação, que irá consagrar, até então, uma certa dinâmica aos 

trabalhos dedicados à Arqueologia, será alterada a partir de 1941, em consequência de 

um projeto elaborado por Mendes Correia. No âmbito de um plano de estudos 

antropológicos coloniais (Antropologia, Arqueologia e Etnografia), este projeto irá 

conferir, e dar primazia, à recolha de dados no campo da Antropologia física, de modo a 

estabelecerem-se “as características somáticas e as possibilidades psicofísicas dos 

diferentes povos e tribos coloniais a estudar”, como núcleo central dos trabalhos, aliada 

ainda à psicotécnica, “para averiguar as características psíquicas, das tendências, 

vocações e capacidades dos mesmos povos e tribos” (MATOS: 2012, 252)
337

. 

Em complemento com o projeto de 1941
338

, Mendes Correia incluía, neste 

trabalho, a Antropologia, numa escala de valores descendentes, conferindo o segundo 

lugar à Etnografia (como fonte de informações) e reservando para terceiro (invertendo o 

seu anterior interesse) a Arqueologia (pré-História), arreigada e útil, no entanto, como 
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 Criada pelo Decreto-lei nº26.842, de 28.7.1936, a Missão Antropológica de Moçambique (MAM) 

desenvolveu os seus trabalhos ao longo de seis campanhas: 1936, 1937-38, 1945, 1946, 1948 e 1955-56. 
336

 Segundo Patrícia Matos, pelo “Decreto-lei nº 34.478 de 3.4.1935, o Governo era autorizado pelo 

ministro das Colónias” a constituir e enviar missões antropológicas e etnológicas às colónias, a fim de 

serem estudadas as respetivas populações, sob o ponto de vista biotécnico. (cf. MATOS:2012, 251). 

Assim, cada missão antropológica ou etnológica deveria integrar um antropólogo de reconhecido mérito, 

ajudantes propostos pelo chefe, pessoal indígena ou europeus pertencentes aos serviços da respetiva 

colónia.  
337

 Cf. Processo n.º 306 de António Augusto Esteves Mendes Correia, 1.º volume, IICT, Doc. N.º 1. 
338

 Este plano de estudos antropológicos coloniais (Antropologia, Arqueologia e Etnografia), para um 

período de seis anos, foi elaborado a pedido da JMGIC (Junta das Missões Geográficas e de Investigações 

Coloniais), dirigido à direção da FCUP, só tendo início em 1945. 
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“base imprescindível do conhecimento das origens técnicas e da evolução dos povos”, e 

ao serviço da “política indígena que se queria implementar” (MATOS: 2012, 251). 

Retomando o interesse de Lage pelas missões antropológicas, destacamos, no 

seu “espaço livreiro”, as obras produzidas por J. R. Santos Júnior, acerca da sua 

campanha em Moçambique. Atendendo à relevância que os relatórios da MAM (Missão 

Antropológica de Moçambique) apresentavam, a partir da recolha de observações e 

dados sobre áreas disciplinares e científicas díspares, foram compilados numa só 

coleção que, na sua totalidade, abordava os vários aspetos materiais estudados pela 

missão, testemunhos-iconográficos, e documentação das regiões coloniais “visitadas”. 

Estas informações fornecem a Lage elementos preciosos sobre a colónia (Moçambique); 

no seu conjunto, tais elementos permitem-lhe “traçar um quadro bem mais amplo e 

diversificado das populações, suas características, e distribuição regional”
339

. Este real 

apreço pelos conteúdos dos relatórios, focados nas missões, é testemunhado na 

correspondência trocada entre Lage e Santos Júnior, que pode ser perspetivada sob dois 

ângulos: por um lado, o subjacente ao interesse de Lage pela temática (assuntos 

coloniais), dado que possui dois exemplares dos relatórios das Missões; por outro, o 

reflexo da amizade e admiração que nutria pelo autor, materializada na passagem, 

“Recebi a separata da Revue Anthopologique contendo a sua conferência sobre a Missão 

que realizou em Moçambique. Li com muito prazer, com os maiores agradecimentos 

pela lembrança e oferta, envio-lhe felicitações muito sinceras”
340

. 

Um espaço aqui para os inovadores estudos de Álvaro Teixeira Bastos acerca da 

Antropologia criminal em Portugal (presentes na biblioteca de Lage), um área do saber 

cujo aparecimento se estima em finais do século XIX, quer com a produção de trabalhos 

na área, quer com “[o] nascimento e consolidação de instrumentos de controlo da 

criminalidade e dos criminosos e ao aprimorar de técnicas e instrumentos de 

mensuração do corpo” (MATOS: 2012, 188). Neste contexto, é criado, em inícios do 

século XX “O posto antropométrico central junto da Cadeia Civil e do Tribunal da 
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 JÚNIOR, Joaquim Rodrigues dos Santos, Missão antropológica a Moçambique: 2 ª Campanha: 

agosto de 1937 a janeiro de 1938. Lisboa: Editorial Ática, 1940. Esta obra descreve toda a atividade do 
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 BIBLIOTECA DE TORRE DE MONCORVO, Arquivo Santos Júnior, carta a J. R. Santos Júnior, de 

Lisboa datada de 14/11/1939, Documento 217/268.  
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Relação do Porto” (MATOS: 2012: 189), de onde sai o trabalho que Lage coleciona, A 

tatuagem dos criminosos: Estudo feito no posto anthropométrico da cadeia da 

relação341
, obra aliciante sob o ponto de vista académico e iconográfico.  

Concluímos que, no conceito global, as obras sobre Antropologia, reunidas por 

Lage, conferem legitimidade ao seu interesse pelo estudo das origens, face aos aspetos 

biológicos, somáticos sociais e culturais do Homem Português, e sua diferenciação 

relativamente aos povos e terras do Ultramar, com ligação ao projeto estatal quanto às 

colónias.  

Percorrendo ainda a sua biblioteca, verificamos, pelos títulos adquiridos, que o 

nosso bibliófilo anseia por completar o retrato (apetrechado pela diversidade das áreas 

da Antropologia e sua alegada interligação e interação) das ações humanas, e seus 

efeitos “[n]os […] traços básicos dos quadros físicos dos territórios”
342

. Neste contexto, 

Lage recorre à disciplina da Geografia, e a obras maioritariamente da autoria do 

“geógrafo humano”, Aristides de Amorim Girão (1895-1960), (OLIVEIRA: 2000, 2), 

com o intuito de se inteirar da variação de duas dimensões fundamentais, a humana, na 

sua variedade enquanto marca do homem, no seu longo percurso histórico, e a física 

perspetivada, enquanto estrutura básica do conjunto.  

Em Portugal, há que recuar até à segunda metade do século XIX, para que se 

registe um primeiro esforço no sentido da modernização da disciplina de Geografia, 

devido à ação e ao estudo de Bernardino Barros Gomes (1839-1910)
343

, quando propõe 

que se entreveja a “natureza como um todo […], não [desprezando] correlações e 

integrações humanas – a Natureza humana sendo afinal a outra face de tudo quanto 
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 BASTOS, Álvaro Teixeira, A tatuagem dos criminosos: Estudo feito no posto anthropométrico da 

cadeia da relação. Porto: Tipografia a vapor de Arthur José de Sousa & Irmão, 1903. 
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 OLIVEIRA, J. M Pereira, Professor doutor Aristides de Amorim Girão:(O homem e a obra. Vouzela: 

Câmara Municipal de Vouzela; Coimbra: Instituto de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da 
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 Adelino Barros Gomes, agrónomo e silvicultor por formação, foi autor de importantes obras e 
trabalhos sobre botânica, floresta e agricultura, com destaque para dois títulos que evidenciam uma das 

primeiras divisões do país: o primeiro, as Cartas elementares de Portugal, de 1878, constituídas por 

“cinco mapas […] na escala de ½ 250.000, cada um, devidamente comentado: carta concelhia, carta de 

relevo, carta de arvoredos (xilográfica), carta agronómica, carta de povoação concelhia” sendo 

considerado o primeiro atlas português com bases científicas, representando “uma rutura com a geografia 

meramente descritiva, praticada até então; o segundo refere-se ao título Carta orográfica e regional, de 

1875, onde Barros Gomes esboça a divisão regional, assente na conjugação de fatores, como: latitude, 

exposição de solos, relevo e altitude (cf. GARCIA, João Carlos; DEVY-VARETA, Nicole, Bernardino 

Barros Gomes e a silvicultura no desenvolvimento da geografia portuguesa oitocentista. Conferência 

Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de 

Lisboa, Lisboa: Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, 5ª série, 12, 1989.pp.139-148. 
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existe”
344

 (RIBEIRO: 1978, 229). Sob este conceito Barros Gomes (em importantes 

títulos que legou) materializa esta ideia, ao visionar a globalidade da natureza em si, 

implicando nesta perspetiva o ser humano, esboçando, pela primeira vez, uma divisão 

regional pensada, que reúne as “condições naturais e destinos humanos” (RIBEIRO: 

1978, 228), conjeturas influenciadoras e determinantes na posterior conceção, no ensino 

e nos trabalhos deste ramo do saber.  

Em resultado desta evolução conceptual da disciplina proposta por Barros 

Gomes, e à semelhança do que ocorre em França e Espanho, nos quais, em função da 

suposta diversidade regional/divisão regional, é reacendida a questão do regionalismo, 

surge a apelidada “hora dos geógrafos”
345

 (CATROGA: 2005. 190), em que, retomando 

esta questão da diversidade regional/divisão regional, se destacará entre todos, segundo 

Catroga, o professor da Universidade de Coimbra, Aristides Amorim Girão (1895-

1960). 

Seria numa primeira aceção que o Prof. Amorim Girão, também influenciado 

por Vidal de la Blache (1845-1918)
346

 e Jean Brunhes (1869-1930), iria encarar a 

Geografia como ramo da ciência “que resulta em grande parte da necessidade […] [em] 

dar à ação do meio geográfico sobre o homem, ou melhor, às relações do homem com o 

território que habita – o lugar de relevo que por direito lhe pertence”
347

. Parafraseando 

Catroga, no resumo que faz à exposição do Prof. A. Girão, esta afirmação levava-o a 

concluir, “que a Geografia para ser ciência, tinha de correlacionar as causas (e os efeitos 

correspondentes) tanto as de ordem fisiológica, psicológica e económico-social, como 

as decorrentes do movimento dos povos” (CATROGA: 2005, 194).  
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www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/1978-26/26_05, pdf, p. 229. 
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 CATROGA, Fernando, O poder local em tempo de globalização: Uma história de futuro. Coord. 

Fernando Taveira da Fonseca, Coimbra: Imprensa da Universidade: Centro de estudos e Formação 
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título póstumo, onde aparecem reunidos os princípios da geografia humana. Jean Brunhes, discípulo de 
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forma simples e sistematizados em ensaio os fenómenos geográficos relacionados à atividade humana”.  
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Neste contexto, podemos perguntar se serão estas “preocupações”, de Girão, as 

mesmas que Lage parece partilhar? Com efeito, quando tentamos avaliar a existência de 

uma possível consonância de entendimento, ao longo das obras que inscrevem tais 

princípios, em relação ao estatuto da Geografia, escrutinados na consulta à biblioteca de 

Lage, a resposta, a nosso ver, só pode ser positiva. Neste âmbito, procurando justificar a 

questão, e fazendo referência ao título do geógrafo, Lições de geografia humana348
, 

vemos que Lage retém os princípios enumerados na obra dedicada a este ramo de saber, 

ao transpor para o seu projeto do MPP (1942) a “Ação da Terra sobre o Homem” 

(GIRÃO: 1936, 19) e as características das influências geográficas, o MEIO
349

, bem 

como a “Ação do Homem sobre a Terra” (GIRÃO: 1936, 20), com destaque para as 

suas apreensões vitais, que Girão enumera e Lage leva em consideração: a alimentação, 

a habitação e o vestuário
350

. Registe-se ainda a linha agora vinculada ao novo projeto 

para o Museu de Arte Popular, e aos ensinamentos (no que respeita às divisões 

regionais do território), colhidos em outra obra do Professor de Coimbra
351

, intitulada 

Geografia de Portugal352
. Igualmente cremos que Lage terá atribuído relevante 

significado a este estudo, marcando-o como possível obra de referência de base, em 

função de um dos projetos para o MAP, ao remeter a Tom (pseudónimo de Tomás de 

Melo, 1906-1990), o “quadro sinóptico […] com as características geográficas das 

zonas etnográficas portuguesas parte básica para os trabalhos do Museu de Arte 

Popular”
353

. Analisando sistematicamente a obra Geografia de Portugal (uma vez que 

não é citada), e comparando-a à temática organizada por Lage, é percetível que, no 
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 GIRÃO, Aristides de Amorim, Lições de geografia humana. Coimbra: Coimbra Editora, 1936. 
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 A alimentação, a habitação e o vestuário, numa ligação direta ao trajo, são também funcionalmente 
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país o excesso demográfico do noroeste português, Congresso do Mundo Português, Vol. XVIII, Tomo 
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 Arquivo IPM, Documentação não tratada. Ofício a D. Tomaz de Mello (Tomás de Melo, Tom), 14 de 

outubro 1946, Ofício, Nº 1352, Ref. 323. 
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título em apreço, o etnógrafo tenha ido buscar a informação desejada, para elaboração 

do quadro sinóptico, já que a obra do geógrafo, apresenta a divisão regional dividida em 

treze Províncias, com base em certas distinções como “consequência de factos físicos e 

Humanos” (GIRÃO: 1941, 384), e, a partir daí, descriminados os aspetos e os traços 

geográficos de cada território, segundo inclui um “quadro sinóptico com as 

características geográficas das regiões portuguesas” (GIRÃO: 1941, 424). Cremos que o 

mesmo teria servido os propósitos de Lage sobre o referido assunto.  

No que à divisão regional do país respeita, A. Girão dá à estampa a obra Esboço 

de uma carta regional de Portugal (que Lage reúne no seu acervo bibliográfico)
354

, 

influenciado por Barros Gomes, e pelo caldeamento das ideias de outros autores 

estrangeiros que debatem o regionalismo, tal como foi salientado. Retomando o 

pensamento de Girão, quando afirma, explicitamente, que os já enunciados propósitos 

orientadores do estudo da Geografia se centram na reciprocidade de relações, entre o 

homem e o meio, e são essenciais a uma boa divisão regional, o autor deixa claro que 

esta deverá ser orientada, e estar na base da divisão administrativa. (GIRÃO: 1933, 

168). Esta necessidade de divisão territorial do país, que vinha sendo reclamada desde 

Oitocentos, ligada por inteiro às questões do regionalismo, enquanto “herdeiro das 

reivindicações descentralistas, fossem estas de cariz municipal ou provincial” 

(CARTROGA: 2005, 177), é ainda amplamente sugestionada por uma voz 

anticosmopolita, que tem a intenção de erradicar a preponderância da capital. No 

entanto, assiste-se, em especial com o fim da I República, a um movimento, que 

reclamava pela integração do problema da divisão territorial, no plano de reformas do 

regime saído de 1926, e que, mais tarde, seria clarificado como é devido, assente, 

institucionalmente, através do código de 1936, proposto desde inícios dos Anos 30, 

precisamente por A. Girão. 

Numa perspetiva sucinta e global, o processo de regionalização, na sua 

componente e raiz histórica, permite confinar o seu enunciado sobretudo a projetos 

oficialmente delineados, e a iniciativas avulsas de interesse, precedentes de 

organizações associativas ou representativas, que mais proximidade tinham com os 

conteúdos da obra de Girão, por isso partilhados e refletidos por Lage, como veremos. 
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Neste esteio além do iniciado movimento do associativismo, responsável pela 

criação do “regionalismo externo” (CATROGA: 2005, 179), materializado no 

aparecimento da Liga Regional Ribatejana (Santarém, 1893), e do “regionalismo 

externo” ligado a grémios (Alentejano, 1923), com funções de divulgação da Província 

e acolhimento dos patrícios, entre outras funções
355

, inclui-se o Congresso 

Municipalista de 1922 (outros provinciais se seguiriam), que, reclamando mesmo uma 

certa autonomia, não poderia ser considerado enquanto movimento regionalista (em 

sintonia com as ideias futuras do Estado novo), na eventualidade de virem a 

comprometer a unidade nacional. Serão, pois, estes fundamentos cristalizadores do 

movimento regionalista, sitiados na divisão territorial de uma vontade 

descentralizadora, a parecer encontrar solução numa reforma administrativa que 

acabasse com os distritos, instituindo as províncias e a sua identificação com 

nacionalismo/patriotismo (defendendo a província, esta defende a nação)
356

, que fazem 

despoletar o interesse por movimentos como o integralismo lusitano, o reforço das teses 

tradicionalistas e o centro português católico. 

Ocupando-nos das reivindicações do movimento regionalista, apoiados nos 

movimentos políticos citados e trazendo, ao cotejo, a querela “Província ou distrito” 

(CATROGA: 2005, 197), levantada por Girão, citamos, precisamente, o estudo de Luís 

Chaves
357

, pela relevância concedida, em 1927, à divisão territorial, conscientes de que 

a obra, face à sua importância, não faz parte do reportório bibliográfico de Lage; porém, 

temos presente o pressuposto de que terá eventualmente inspirado as escolhas de Lage, 

no âmbito da divisão por províncias do MAP. Na sua exposição escrita, ao defender o 

tradicional ordenamento administrativo do país em províncias, comarcas e concelhos, e 

ao consagrar o valor da Província (correspondente a uma unidade geográfica, que se 

escora na origem histórica e na conformação etnográfica), Chaves, como base numa 

                                                           

355
 Estes grémios seriam os antecedentes, no contexto do Estado Novo (finais de 1933), às Casas na 

capital, nomeadamente da Casa das Beiras. 
356

 A confluência entre nacionalismo e regionalismo é, perante o ideário do regime, apregoado em 1935 
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“organização perfeita” (CHAVES: 1927, 45), em detrimento do conceito de Distrito, 

divide o território nacional em nove províncias; Entre-Douro e Minho, Trás-os-Montes, 

Beira Baixa, Beira Marítima ou Beira-Mar Estremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo 

e Algarve (CHAVES: 1927, 51).  

Analisadas as propostas de Chaves no estudo publicado, em 1927, sobre a 

divisão territorial do continente, e confrontando-as com os argumentos de A. Girão, na 

obra Geografia de Portugal, de 1941, detetamos que a diferença, quanto às regiões 

propostas, reside na atribuição, por Chaves, da categoria de região à “província de Entre 

Douro e Minho” (CHAVES: 1927, 47), em oposição à delimitada, por Girão, de Minho 

e Alto Douro e Douro Litoral, além de que Chaves omite a região do Ribatejo 

(englobada na Estremadura), apontada e individualizada por Girão. Neste mesmo 

propósito, e atendendo às prioridades dadas pelo novo regime (saído do golpe militar de 

1926), quanto à reforma da administração autárquica, será através da Constituição de 

1933, e a institucionalização do Estado Novo, que se restabeleceriam as províncias em 

coexistência com os distritos, sobrelevando, no entanto, a Província como único órgão 

autárquico supranacional. Só alguns anos mais tarde, com a publicação do novo código 

administrativo (aprovado o Decreto-Lei nº 27424, de dezembro de 1936), inspirada nos 

trabalhos do geógrafo A. Girão, seria estabelecida uma divisão administrativa do 

território em onze províncias
358

, com especial referência à sua obra 1933
359

. 

À luz do que ficou exposto, que considerações podemos nós retirar e qual a 

projeção real na ação de Lage, de modo a ser declaradamente influenciado? Talvez 

possamos concluir, por uma miscigenada receção e apropriação das leituras de JLV, 

Girão e, residualmente, dos encaminhamentos de Chaves. Se, por um lado, Francisco 

Lage poderá ter consultado os pareceres de Chaves face à divisão territorial, de modo a 

implementar no seu almejado projeto de 1942 (embora faça referencia direta como fonte 

inspiradora à citada obra de L. Vasconcelos e opte pelas “zonas etnográficas” propostas 

                                                           

358
 São as seguintes as onze províncias designadas, a que obedeceria a divisão do continente: Minho; 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Douro Litoral; Beira Alta; Beira Baixa; Beira Litoral; Estremadura; 

Ribatejo; Alto Alentejo; Baixo Alentejo; Algarve. 
359

 O novo código de 1936 inspirara-se também nas ideias saídas da “Comissão de Remodelação 

Provincial”, criada em 1930, com a incumbência de estudar o problema da divisão provincial, tendo 

optado pela divisão do Continente em onze províncias. Desta Comissão faziam parte, além de A. Girão, 

Mendes Correia, Francisco Pereira e Sousa e Jaime Lopes Dias. Em contrapartida, na obra de Girão, 

Esboço de uma carta regional de Portugal (1933), são apresentadas treze regiões, e o seu reflexo, no 
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leiteanas), por outro, “apoia” e faz objetivamente uso da proposta de Amorim, ao incluir 

o Ribatejo entre as divisões plasmadas no MAP. 

Em suma, as propostas de A. Girão, no tocante quer ao conceito de Geografia 

Humana, que revolucionariamente introduz, e aos seus propósitos na consequente 

divisão administrativa do território, enquanto homem ligado aos ideais do Estado Novo 

Cooperativo, irão marcar uma geração de etnógrafos (Chaves, Lage, Lopes Dias, Pires 

de Lima) e antropólogos (Mendes Correia), que comunga dos seus conceitos, 

contrastando com a nova geração (Jorge Dias) de seguidores das teorias de Orlando 

Ribeiro.  

José Leite de Vasconcelos faz notar, também, a sua presença na biblioteca de 

Lage, além de outros títulos, como vimos, através de um “pequeno trabalho [que] deve 

ser incorporado no Vol. II das Religiões da Lusitânia” (VASCONCELOS: 1903, 7), 

intitulado Geographia Proto-Historica360
. Neste “opúsculo” são apresentadas e 

delimitadas as regiões da “Lusitânia ou a extremidade occidental da Ibéria [que] 

constava de três regiões physicamente bem determinadas […]
361

 tendo por base “ […] 

quási exclusivamente das informações dadas pelos próprios AA. Clássicos dos 

resultados obtidos pela Arqueologia” (VASCONCELOS: 1903, 11). No conteúdo da 

obra Geographia da Lusitânia na proto-histórica, são enquadradas as diferentes regiões 

do território, os seus aspetos morfológicos, climatéricos e hidráulicos, ligados à flora e 

às “riquezas dos veios metalíferos”, assim como a existência das zonas férteis em 

oposição às áridas. JLV considera, ainda, ter sido o país densamente habitado, com 

“grande número de povoações”, em virtude de “se encontrar em condições climatéricas 

para isso” (VASCONCELOS: 1903, 51). 

Face ao exposto, mais uma vez surge a questão: que ensinamentos, ou mesmo, 

que interesse teria tido Lage em adquirir semelhante obra? Há que associar este texto à 

síntese desenvolvida, miudamente documentada, sobre a demonstração de conceber as 

nossas origens nacionais, patente na obra Religiões da Lusitânia, onde decerto as ideias 

essenciais, acerca dos fundamentos da nacionalidade, enformam este título. Nesta ótica, 

e atendendo à consulta realizada por Lage, há que interpretá-la à luz de três pontos, que 
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 VASCONCELOS, José Leite de, Geographia da Lusitania na época proto-histórica. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1903. 
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 Estas três grandes regiões eram as seguintes: “1 - Cyneticum (Algarve), 2 - Mesopotâmia d´Entre-

Tejo-e-Guadiana e 3 - Lusitânia primitiva (entre o Tejo e o extremo Norte da galliza), região ainda 

decomponível em: a) comarca d entre Tejo e Douro, b) Callaecia” (VASCONCELOS: 1903, 11). 
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poderão ter induzido o nosso bibliófilo ao exame: A) Terá a obra servido, a Lage, para 

reforçar a sua adesão face às origens de Portugal, com base na endogénese nacional? B) 

A apresentação do trecho analítico, sobre Geografia, permitir-lhe-á conhecer o território 

que viria a ser Portugal, na sua divisão morfológica e “administrativa”, a ponto de 

interferirem na escolha/proposta para a divisão territorial, desenhada para o MAP? C) 

Beneficiará Lage de amplos conhecimentos históricos, propostos no título, da 

associação entre os textos antigos e a Arqueologia, como fontes documentais? Quer nos 

coloquemos face à exaltação das origens de Portugal, quer face aos conhecimentos 

historico-geográficos, que deste opúsculo advêm, é inegável, em função da práxis 

lageana, o eventual impacto que a obra lhe terá causado. Na verdade, de um modo 

direto e indireto, e perante o que foi exposto, os pontos de contacto e as relações com as 

ciências em análise, Arqueologia, Antropologia e Geografia, permitem estudar o 

homem, como epicentro das investigações de Francisco Lage. No campo dos 

fundamentos teóricos, a Arqueologia torna-se útil para um conhecimento do passado 

das sociedades, com o claro objetivo de explicar o seu presente. Sob este ponto de vista, 

a Antropologia abona a seu favor, quando se propõe estudar ao vivo sociedades muitas 

vezes semelhantes. Quanto à Geografia Humana, esta coincide com a Antropologia na 

importância que atribui aos diferentes usos do espaço, por parte do homem, à 

transformação do habitat natural, e, parafraseando Girão, no estudo “de certas 

deformações do organismo humano [quando a] elas podem atribuir-se [as] condições 

especiais de adaptação ao meio ou a formas particulares da atividade predominante” 

(GIRÃO: 1936, 17). No mesmo pano de fundo se conclui que as ciências estão em 

perfeita harmonia e em conjugação de interesses: O estudo do Homem. Não é de 

estranhar, pois, que Lage se identifique, procure ensinamentos e colha toda uma práxis, 

necessária ao conhecimento do seu povo português, nas obras que compilou sobre o 

assunto. 

 

Alimentação 

 

Na orla da Culinária surge um número significativo de títulos, que ultrapassa a 

centena. Nestas referências foi criado um conjunto de ações técnicas, de operações 

simbólicas e de rituais, perpetuados em fórmulas escritas (compilações de receitas 

culinárias, que definem os hábitos alimentares de um povo), por profissionais 
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portugueses e estrangeiros, mormente franceses, que participam na construção da 

identidade alimentar de um produto natural e o transformam. Neste âmbito, a 

Alimentação (componentes e práticas alimentares), apenas será alvo de interesse e de 

múltiplas abordagens, pelas ciências sociais, em geral, e pela Antropologia
362

, sobretudo 

a partir do século XIX, apesar de sempre ter estado representada em sociedades ditas 

abastadas, ou em grupos desfavorecidos, Nos Anos 30 do século XX, surge a obra de 

Audrey Richards, que vem confirmar o papel fundamental da Alimentação no seio de 

uma sociedade. De facto, a autora mantém o interesse acerca do contexto social e 

psicológico da comida (produção e preparação) e do modo como este se encontra ligado 

ao ciclo da vida (relações interpessoais e estrutura de grupos sociais), sem deixar de 

analisar o problema da “comida como símbolo”
363

. Será preciso, no entanto, esperar até 

aos Anos 60, altura em que a abordagem efetuada sobre esta temática era focada, em 

especial, nas questões de sobrevivência, e a economia doméstica, com destaque para o 

trabalho da mulher (responsável pela sua execução), para que se assista, por parte da 

Antropologia, ao renascer do interesse pela Cozinha, através dos diversos textos 

dedicados aos fenómenos alimentares, escritos pelo antropólogo Lévi Strauss
364

. 

Será então mais tarde, já na década de Oitenta, que se advoga, através da obra 

Cooking, Cuisine and Class, do antropólogo Jack Goody, uma seminal intervenção no 

estudo antropológico dos alimentos. Neste ambicioso livro, Goody centra a sua crítica 

nas abordagens e perspetivas, teóricas e empíricas, e nas propostas estéreis entre o 

“simbólico” e o “materialista”, classificadoras dos alimentos, até então defendidas e 

apresentadas por numerosos antropólogos que o precederam. Em oposição a tais 

“correntes”, o autor centra o seu estudo e atenção em questões de poder e disparidade, 

existentes em sistemas económicos, sociais e culturais muito complexos, para os quais 

se torna necessário, em sua opinião, proceder ao entendimento comparativo de 

processos históricos, retratando as práticas culinárias, desde a Antiguidade à Europa 

                                                           

362
 Fundamentalmente, é nos Anos 80 do século XIX, a partir do aparecimento da obra do teólogo escocês 

William Robertson Smith, sobre o sacrifício e a comida, que a Antropologia se irá ocupar da comida e das 

funções, que esta fonte de alimentação desempenha na organização da vida social.  
363

 RICHARDS, Audrey, Land, labour and diet in northern Rhodesia. London: Chatto and Windus, 1939.  
364

 STRAUSS, Claude Lévi, Mythologiques, 1, Le cru et le cuit, 2, Du miel aux cendres, 3, L´origine des 

manières de table, 4, L´Homme nu. Paris: Plon, 1964-1971. Na sua obra, Strauss analisa 813 mitos de 

diferentes povos indígenas do continente americano, definindo o seu grau de desenvolvimento, a partir do 

uso dos alimentos – o “cru” (natural), transformado em “cozido” (culturais), que depois volta à natureza 

no estado “podre”, numa relação que denominou “triângulo culinário”. Destaque na sua obra para 3, 

L´origine des manières de table, pela importância consagrada às receitas, aos modos de consumo, às 

regras de educação, próprias, não apenas do ato de comer mas também de viver em sociedade. 
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Moderna e à “globalização”, numa perspetiva em que ambos articulam e diferenciam 

“sistemas alimentares”.  

Partindo, então, da importância do tempo histórico no estudo da Antropologia da 

Alimentação e da Cozinha, o autor vai questionar, numa primeira parte do seu livro, a 

inexistência de uma high ou low Culinária, na África subsariana (sociedades sem 

escrita, sem propriedade privada, sem classes sociais e sem diferenciação Culinária 

estratificada), comparativamente a outras sociedades mais estratificadas e dotadas de 

escrita, como sejam as da Eurásia e as europeias (que dispõem de culinárias 

distintas)
365

. No seguinte enquadramento, Goody considera a emergência de uma world 

cuisine, de alimentos industrializados, e examina o seu papel e impacto nas sociedades 

do terceiro mundo, em particular dentro do sistema da classe emergente, do Ghana pós-

colonial
366

.  

A obra de Jack Goody constituiu um valoroso instrumento, que possibilitou uma 

alteração no estudo da Alimentação (por vezes objeto de pouco interesse, senão mesmo 

marginalizado por antropólogos sociais), pois, em consequência do presente estudo, 

tornou-se numa importante área de investigação da Antropologia e disciplinas similares, 

incluindo a Sociologia e a História. No quadro desta perspetiva, e retomando a análise 

do espólio bibliográfico de Lage e a necessária (ainda que abreviada) abordagem das 

práticas culinárias, propostas nos vários títulos existentes na sua biblioteca, propomo-

nos abordar o seu interesse pela História da Alimentação, seja a praticada em diversos 

países (Cozinha brasileira, asiática e europeia), seja a apelidada “Cozinha dos 

dominantes” (SOBRAL: 2008, 101), ligada a um certo cosmopolitismo, visível nas 

obras de cozinheiros das grandes cidades, em especial franceses
367

. Do mesmo modo, 

teremos presente, nesta análise, a relação direta entre Cozinha e identidade nacional, 

amplamente justificada pela conexão direta entre ambas, patente na criação das 

Pousadas Regionais, pelo SPN/SNI, enquanto espaços de divulgação da Culinária 

                                                           

365
 De facto, no seu livro, Goody compara as culturas culinárias da pré-industrial “Eurásia” com a Sub- 

Saariana Africana e procura, assim, explicar a razão da existência diferencial entre o que apelida de 

“high” e “low” “cuisines”, desenvolvidas na primeira, e não na última. 
366

 Neste contexto, Goody analisa o fenómeno crescente no Norte do Gana, onde os ricos locais seguem 

os padrões internacionais de alimentação, enquanto os pobres vivem num “nível de subsistência bastante 

diferente” (GOODY: 1988, 3). Nota assim o autor que essa diferenciação é claramente motivada e visível, 

em função das estruturas socioeconómicas existentes, determinantes para o fenómeno em curso. 
367

 Cf. CABRAL, Manuel Villaverde; WALL, Karin; ABOIM, Sofia; SILVA, Filipe Carreira (org.), 

Itinerários: A investigação nos 25 anos do ICS. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2008, 1ª ed; 

SOBRAL, José Manuel, Cozinha, nacionalismo e cosmopolitismo em Portugal (séculos XIX-XX). Lisboa: 

Imprensa de Ciências Sociais, 2008. 
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regional, e na sua participação em exposições que acusam a inclusão da doçaria 

regional, bem como nas escolhas culinárias de Lage, em receções oferecidas a 

delegações e a soberanos estrangeiros, a que atempadamente faremos referência.  

Como exemplo do percurso do nosso bibliófilo, que, citando o artigo Abade 

Priscos, em “assunto de Culinária [não havia] alguém que mais soubesse da arte”
368

, 

fruto de um intenso trabalho de investigação e de acumulação de conhecimentos 

percetíveis nas obras que colecionou. Em simultâneo, Lage interessa-se pela História da 

Alimentação, na arte de tornar algo comestível (produção e consumo), e pelo 

testemunho escrito (receitas culinárias), ao longo dos séculos. Assim, apesar de 

existirem, antes do século XIX, raríssimos escritos culinários portugueses, Lage possui 

na sua “estante”, dois títulos exemplificativos, nomeadamente, o manuscrito Livro de 

receitas de doces e cosinhados varios deste convento de santa Clara de Évora , de Soror 

Maria Leocádia do Monte do Carmo, Abadessa, datado de 1729, assim como uma outra 

obra do século XVIII
369

, que, entre outros assuntos, trata de receitas que permitem 

reconstituir a Culinária oitocentista. 

A comida de diversos países é também uma constante, na diversidade de títulos 

que contêm receitas da Cozinha brasileira, asiática e europeia
370

. Tendo em conta que os 

processos culinários refletem as condições históricas e económicas, além dos valores 

sociais e culturais de uma sociedade em relação à outra, valores esses que, segundo 

Lévi-Strauss, são significativos e podem ser definidos como uma linguagem na qual 

uma coletividade possui um código de mensagens, tornando possível traduzir ao menos 

uma das partes em que essa coletividade se constitui
371

, então a bibliografia acumulada 
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 OLIVEIRA. Idem, ibidem, [s.p.]. 

369
 Cf. RIGAUD, Lucas, Cozinheiro moderno ou a nova arte de cozinha. Lisboa: Na Officina de Lino da 

Silva Godinho, 1785; esta obra surge na biblioteca de Lage, com um número significativo de receitas, que 

refletem um profundo conhecimento da culinária europeia setecentista. 
370

 Cf. SCHEIBENBOGEN, Antoine, Cuisine et pâtisserie austro-hongroises : Recettes balkaniques 

orientales avec un aperçu de la boulangerie française & viennoise. Paris: Imp. Paul Dupont, [1911]; 
SUZANNE, Alfred, Cuisine et pâtisserie anglaise et américaine : Traité de l´alimentation en Angleterre 

et en Amérique. Paris: l´Art culinaire, 1904; ELISABETH, David, A book of mediterranean food. S.l.: 

Harmondsworth, Penguin Books, 1955; DOMENECH, Ignacio, La cocina vasca: El contenido de este 

libro esta unicamente dedicado a todo de lo más típico e familyar de cocina vascongada. Barcelona: Typ. 

Bonet, [s.d.]; Lee (M.P.), Chinese cookery a hundred practical recipes. London: Faber & Faber, 1945; 

PETIT, Alphonse, Traité de la cuisine russe. Paris: Dupont, 1889, séconde édition; VIANNA, 

Hildegardes, A cozinha baiana, seu folclore suas receitas. Bahia: Fundação Gonçalo, 1955. Esta autora, 

folclorista, investigadora sobre diversos aspetos da cultura da Baía, especializou-se, em 1963, na área da 

Etnologia, no Centro de Estudos de Etnologia de Lisboa. O exemplar supracitado está autografado por 

Hildegardes Vianna, nos seguintes termos: “Cidade de Salvador de 1956”. 
371

 Cf. STRAUSS, Claude Lévi, Mythologiques…. 
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por Lage sobre Culinária fornece-lhe, a nosso ver, um vasto campo de conhecimento 

nas várias vertentes societais, na sua dimensão local
372

. 

No contexto das chamadas “Cozinha dos dominantes”, a grande Cozinha 

francesa, que faz a sua aparição e se institucionaliza depois da Revolução Francesa, é 

sustentada pela aristocracia e por uma burguesia cosmopolita ascendente. Surge, então, 

substancialmente apoiada nos hotéis, nos restaurantes e na prática de alguns cozinheiros 

de renome, como Escoffier, em França, e Matta, em Portugal, cujas obras se encontram 

largamente representadas na biblioteca de Lage
373

. Além disso, Lage alia o gosto pela 

Literatura, Culinária e História da Alimentação, às descrições de viagens e aos textos 

literários, que oferecem uma grande variedade de documentos, abordando técnicas de 

consumo, escolha e preparação de alimentos, aquisição e transmissão de saberes 

culinários. Além de títulos existentes na sua biblioteca, como os já mencionados Gatos, 

de Fialho de Almeida, e obras de Eça de Queiroz, em que o reflexo do prazer pela mesa 

intervém em cenas e pormenores de índole gastronómica, surgem, na “estante” de Lage, 

obras como Memórias e receitas no reino dos Makavencos, na qual é possível 

congregar os prazeres da mesa e as conspirações políticas
374

. A sociedade dos 

Makavencos era uma comunidade gastronómica e filantrópica fundada, em 1884, por 

Francisco Grandella, com sede inicial nas caves do Teatro Condes e, mais tarde, no 
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 Lage privilegia fundamentalmente a cozinha francesa, seguindo-se a espanhola e, por fim, a brasileira. 

Além deste seu interesse, possui na sua biblioteca obras sobre “cozinha de família”, autênticos reportórios 

de receitas e ementas destinadas às donas de casa; cf. LEÃO, Agarena de, A cosinha familiar: Tratado de 

culinária prática. Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia, 1924; VIZI, Irene, Cozinha no Lar. Lisboa: 

Livraria Bertrand, s.d..  
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 ESCOFFIER, George Auguste, Le guide culinaire : Aide-mémoire de cuisine pratique. Paris: E. 

Flammarion, 1921; L´aide-mémoire culinaire : Suivi d´une étude sur les vins français  et étrangers à 

l´usage des cuisiniers, maîtres d´hôtel et garçons de restaurants. Paris: Flammarion Editeur, 1921; Le 

livre des menus: Complétement indispensable guide culinaire. Paris: E. Flammarion, [s.d.]; George 

Auguste Escoffier (1846-1935), artista culinário, apelidado de “le roi des cuisiners, le cuisiner des rois”, 

adquire, entre outras, reputação internacional, ao dirigir as cozinhas do Hotel Savoy e do Carlton (1890-

1899), em Londres. MATTA, João da, Arte de cosinha por João da Matta: Cosinheiro em chefe e 

proprietário do hotel avenida, Largo das Duas Egrejas e do Hotel da Matta no Chiado. Lisboa: Livr. 

Editora de Mattos Moreira, 1876; João da Matta foi um célebre cozinheiro e hoteleiro do século XIX. 
Tendo sido cozinheiro do visconde da Várzea, decide, em 1848, estabelecer-se por conta própria, e abre o 

Grande Hotel da Matta no Chiado, e o Grande Hotel da Matta no palácio Calhariz, onde, entre outras 

personagens ilustres, se hospedaram o imperador Pedro II do Brasil e a atriz Sarah Bernhardt. Fundou, 

depois, na Av. da Liberdade, O Grande Hotel de Lisboa. As suas receitas contemplam diversas 

inspirações firmadas pelo gosto da época, com destaque pela culinária francesa. Entre os seus pratos mais 

famosos destaca-se o dedicado ao seu cliente e amigo ilustre, o poeta Bulhão Pato (“Amêijoas à Bulhão 

Pato”). 
374

 GRANDELLA, Francisco de Almeida, Memórias e receitas culinárias dos makavencos. Lisboa: Emp. 

Gráfica A Universal, 1919; Este livro reúne um número apreciável de receitas, peripécias e atitudes 

gastronómicas, assim como todo o requinte presente nas refeições dos encontros semanais dos seus 

membros. 
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Palácio Foz. Aos Makavencos pertenciam membros de diversos quadrantes da 

sociedade, políticos, empresários, artistas aristocratas, plebeus, maçons e 

ultraconservadores, nomeadamente, o duque de Lafões, Rafael Bordalo Pinheiro, 

Miguel Bombarda e Machado dos Santos. Os seus sócios aliavam, em célebres 

“reuniões”, jantares opíparos à eminente companhia feminina (em geral atrizes), sob o 

ex-líbris adotado Honni soit qui mal y pense. Embora se propusessem, nos frequentes 

encontros, a não discutir assuntos de política e religião, é conhecida a intervenção de 

alguns dos seus membros na Revolução republicana de 1910, assim como em 

empreendimentos dos seus sócios, no auxílio e proteção de órfãos pobres e artistas 

carenciados e desamparados, como afirmavam, em jeito de compensação (espécie de 

autoflagelação indolor) pelos “pecados” com atos de benemerência.  

No tocante à dialógica Cozinha e identidade nacional, embora se detete em 

Portugal, desde longa data, uma Culinária específica, a existência de pratos nacionais e 

regionais não foi, uma realidade contemporânea nos primeiros livros de Cozinha, 

impressos no país. A Culinária portuguesa só aos poucos se foi afirmando e tornando 

em algo mais concreto
375

. 

É no século XIX que assistimos a uma mudança efetiva na pretensa influência 

estrangeira, aferida na designação das receitas. Começam por assomar as designações 

de “à francesa”, “à inglesa”, “prato brasileiro” ou “prato russo”. Em paralelo, vão sendo 

enunciados e vão surgindo os pratos “à portuguesa” e os regionais, embora a sua 

representatividade seja ainda limitada
376

. A distinção entre estas duas vertentes, segundo 

Braga, poderá residir no facto de as receitas “à moda”, combinarem “ingredientes e 

modos de preparação típicos de um determinado local […] enquanto no caso das 

receitas […], genuinamente de certo país ou região, estaremos perante uma receita 

efetivamente originária de determinado espaço” (BRAGA: [s.d], 242). 
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 Inicialmente, apenas alguns produtos locais aparecem indicados, devido ao facto de serem realmente 

considerados bons. RIGAUD, Lucas, Cozinheiro moderno, ou nova arte de cozinha, onde se ensina pelo 

methodo mais fácil, e mais breve…o modo de se prepararem vários manjares, tanto de carne, como de 

peixe… Com huma observação sobre algumas frutas; o tempo de se colherem; tanto para se comerem na 

sobremesa, como para doces e se conservarem para o inverno. Lisboa: na Officina de Simão Thaddeo 

Ferreira, 1798, Terceira Edição; Rigaud faz referência, na obra, aos “presuntos de Lamego, Montange e 

Melgaço e bois da Beira”; BRAGA, Isabel Drumond, Influências estrangeiras nos livros de cozinha 

portugueses (séculos XVI-XIX): alguns problemas de análise. Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, p. 238 (ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4857.pdf) 
376

 Segundo BRAGA, no século XIX assiste-se à “preponderância francesa, italiana, espanhola, e com 

menor representatividade, a alemã, brasileira, inglesa, a par com algumas referências mais exóticas como 

da China, da Moscóvia, ou os Tártaros”. (BRAGA: [s.d] p. 242). 
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Na deambulação pelos livros de Lage, que refletem o gosto pela Culinária 

portuguesa, como reflexo da exaltação internacional dos nacionalismos (século XIX), 

tão influente viria a ser no século seguinte, identifica-se a obra que marca uma viragem 

na “consagração da Culinária portuguesa” (SOBRAL: 2008, 114)
377

. Ainda segundo 

Sobral, somente nos Anos 30 apareceria a verdadeira súmula da Cozinha nacional, com 

a obra Culinária portuguesa (1936), da autoria de António Maria de Oliveira Bello 

(Olleboma)
378

, que marca presença na biblioteca de Lage. A edição e o conteúdo da 

obra explicam o seu aparecimento em pleno regime nacionalista cooporativo, em que as 

preocupações nacionalistas, em Portugal, perpassavam todas as esferas da cultura, desde 

a chamada erudita (arquitetura, bailado, artes plásticas, entre outras) à popular 

(artesanato, música, canto). Neste campo, a Culinária regional está fortemente ligada a 

esse esforço de “nacionalização cultural”, em que o estudo da revalorização de práticas 

culinárias, “tidas como autênticas, porque de origem popular” (SOBRAL: 2008, 116), é 

marcante da nossa identidade nacional. Deste modo, essas manifestações dos nossos 

saberes culinários virão a ser incluídas nos programas de duas exposições, realizadas em 

Portugal, nas quais Lage teve papel preponderante, nomeadamente na Exposição de 

Arte Popular Portuguesa, em 1936, que, em conjunto com outras iniciativas, tais como a 

Exposição Etnográfica do Douro Litoral, de 1940, pretendeu pôr em evidência, segundo 

Sebastião Pessanha, “o caráter e interesse etnográfico dos nossos doces, e bolos do 

nosso povo”. Esta exposição teve “condigna e louvável representação”, acrescenta ainda 

o etnógrafo, devendo ser atribuída a “honra […] a Francisco Lage”, seu organizador
379

. 

Na Exposição do Mundo Português, em 1940, na Secção da Vida Popular, “chefiada por 
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 Cf. MAIA, Carlos Bento, O tratado completo de cozinha e de copa. Lisboa: Livraria Editora 

Guimarães, 1904; este título seria destinado – não às classes opulentas –, mas às donas de casa. Reunia 

ainda receitas francesas, assim como um grande número de receitas genuínas portuguesas. 
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 BELLO; António Maria de Oliveira, Culinária portuguesa. Lisboa: Tip. da Empresa Diário de 

Notícias, 1928; António Maria de Oliveira Bello, (1872-1935), Olleboma de seu pseudónimo, foi 

mineralogista, político (apoiante de Salazar) e gastrónomo. Fundou, em 1933, a Sociedade Portuguesa de 

Gastronomia. A Culinária portuguesa, uma das mais importantes no campo da bibliografia gastronómica 
portuguesa, incluí capítulos específicos sobre o queijo, os vinhos das várias regiões do Continente e Ilhas, 

além dos pratos de peixe e crustáceos da nossa costa, e ainda, em exclusivo, das carnes autóctones. Para 

José Manuel Sobral, esta obra “insere-se numa dinâmica que data de oitocentos, ganha todo o sentido se 

for apreciada enquanto parte do esforço nacionalista para [re] construir A Nação” (cf. SOBRAL: 2008, 

110). 
379

 A Exposição de Arte Popular Portuguesa (1936) estava dividida em diferentes secções. Contemplava 

objetos de Arte Popular de índole diversa, incluindo uma secção onde eram exibidas peças referentes à 

nossa culinária, nomeadamente formas de bolos. Nesta aceção, é patente o interesse de Lage em atribuir à 

Etnografia-Culinária a devida importância, no estudo do Homem Português, e, consequentemente, na arte 

popular (cf. PESSANHA, Sebastião, Doçaria popular portuguesa: Estudo etnográfico. Sintra: Colares 

Editora D.L., 1997, p. 35). 
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Francisco Lage, ilustre folclorista com alma de poeta”
380

, a existência do Pavilhão da 

Doçaria (onde estavam expostos os doces de tradição local e conventual) denuncia 

claramente o envolvimento de Lage na divulgação da nossa doçaria regional
381

.  

Será, ainda, no contexto da sua codificação, como nacional e identitária de um 

povo, que a Culinária surge também fortemente articulada com o Turismo (alvo, no 

período do Estado Novo, de um franco desenvolvimento do setor). Esta política será 

consubstanciada nas diretrizes propostas para a conceção e materialização das Pousadas 

Regionais, a partir dos Anos 40
382

. Na prevista organização deste setor (Pousadas 

Regionais), a existência das chamadas Brigadas hoteleiras, constituídas por 

funcionários do SNI e por pessoal contratado, com o intuito de fiscalizarem problemas 

técnicos nos hotéis (mormente nas Pousadas Regionais), no que respeita a decoração, 

zelo pelo bom gosto e excelência de serviço, pressupõe, em nosso entender, a regulação 

e supervisão, por parte de Lage, das ementas servidas nesses estabelecimentos.  

No plano de Regulamento das Pousadas Regionais, de 26 de fevereiro de 1940, 

constavam algumas regras sobre a matéria, assaz elucidativas, a observar pelos 

concessionários das Pousadas. Nos seus estatutos, preconizava-se:  

 

“A organização das Listas de pratos regionais e da adega nacional e estrangeira. 

O serviço de mesa das pousadas […] feito em peças norma da Cozinha internacional, 

sem excluir os pratos regionais que devem constituir um dos seus grandes atrativos. Os 

pratos regionais dependem das regiões e das épocas do ano. São eles constantes de uma 

lista aprovada superiormente. As pousadas poderão em determinados dias da semana ou 
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 FERRO, António, jornal Diário da Manhã, 3 de julho, 1940, p. 1. 
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 Na Exposição do Mundo Português, Secção da Vida Popular, o 6.º Pavilhão da Doçaria, dedicado aos 
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confitures) e dos doces brasileiros, marcam presença na sua biblioteca, através de obras em destaque, de 

autores como: Ali-Bab, Darenne, Duval, Escoffier, Guilbert, Guérot, Montagné, Pellaprat, Urbain-

Dubois,  L'art culinaire français, les recettes de cuisine, pâtisserie, conserves des maîtres contemporains 

les plus réputés. Cuisine régionale – Cuisine étrangère. 3750 Recettes et conseils . Paris: Flammarion, 

1950; cf. ainda OLIVA, Constança de Lima, Doceira brasileira ou Nova Guia manual para se fazerem 

todas as qualidades de doce. Rio de Janeiro: Laemmert, 1896.   
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 Além de a sua criação obedecer a uma arquitetura e decoração regionalistas, a cargo dos decoradores 

que habitualmente trabalhavam para o SNI (Carlos Botelho, Maria Keil, Anne Marie Jauss, entre outros), 

as Pousadas Regionais deveriam, segundo o regulamento, servir pratos regionais. 
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do mês anunciar as suas especialidades de Cozinha. O serviço de vinhos é também 

objeto de indicações precisas por parte dos grémios e organizações técnicas do 

vinho”
383

. 

 

Nesta perspetiva, é concludente articular algumas linhas programáticas das 

Pousadas, com a ênfase dada ao “conforto rústico […] e também ao paladar”, com o 

papel interventor de Lage neste processo, uma vez que no entender de Ferro:  

 

“As pousadas devem ter, e ainda não possuem por completo, pequenos 

reservatórios da Cozinha portuguesa. Em cada dia da semana, os gerentes ou 

concessionários das Pousadas devem ter […} um prato de Cozinha regional, «o prato do 

dia». Quando a região não for favorecida por especialidades culinárias há […] as 

especialidades dos distritos ou da província […] Não devem faltar nunca os vinhos, os 

queijos e os doces da região. São cláusulas dos nossos contratos com os concessionários 

[…] que devem ser cumpridas”
384

. 

 

Apoiados no testemunho que o caracteriza como “o restaurador da Cozinha das 

pousadas regionais”
385

, quem mais, se não Francisco Lage, estaria apto para sancionar 

ou validar as refeições disponíveis, em cada região onde as Pousadas se inseriam? A sua 

ação e envolvimento, que, atempadamente, serão trazidos à colação em posterior 

capítulo, demonstram a importância do nosso gastrónomo na criação e recheio das 

Pousadas. Seria, pois, incorreto, não incluir a sua imprescindível intervenção na área da 

Culinária regional, tão acarinhada pelo SPN/SNI
386

. As provas conclusivas estão, e.g., a 

nosso ver, na intervenção de Lage, incumbido, por António Ferro, de dirigir o jantar em 

homenagem aos jornalistas estrangeiros, que visitavam a Exposição do Mundo 
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 IANTT, Arquivo SNI, Pousadas regionais, Cx. 735, Plano de regulamento das Pousadas Regionais-

26/2/40, Dossier “Pousadas regionais”. 
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 FERRO, António, A pousada da serra da estrela: Turismo, fonte de riqueza e de Poesia, Lisboa: 

Edições SNI, 1949, pp. 114-115. 
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 MACHADO, A. Pinto. Diário do Norte, 18 de julho 1957, p. 5. 
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 Pensamos que o trabalho de que Lage foi encarregue fazia parte da função, em conjunto com outras 

funções que lhe estavam atribuídas, dentro do SPN. Curiosamente, o seu nome não é, nestas 

circunstâncias, individualizado e referido em determinadas áreas, nas quais certamente cooperou, por 

serem consideradas, a nosso ver, como atribuições inseparáveis do cargo que desempenhava, e à inerência 

dos saberes que cultivava em diversas áreas, como bailado e teatro, e eram do conhecimento de quem 

com ele convivia, no quotidiano. 
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Português, e para conduzir o repasto oferecido aos jornalistas estrangeiros, que 

visitaram o nosso país, a convite do SPN, por ocasião da Exposição dos Centenários, 

sendo objeto dos “mais laudatórios e entusiásticos termos”
387

, em artigos de jornais 

estrangeiros. Comprova-se, deste modo, o saber e o interesse do nosso gastrónomo, face 

aos prazeres da mesa, fruto de uma aprendizagem teórica, decerto facultada pelas obras 

que lia e possuía.  

De igual modo, e com idêntica mestria, outro exemplo da sua participação direta, 

em assuntos culinários oficiais, prende-se com a elaboração do cardápio do “célebre 

almoço oferecido à Rainha Isabel II de Inglaterra, que [Lage] mesmo doente, ainda 

elaborou com tanto saber e paixão”
388

, um acontecimento que coloca o nosso bibliófilo 

no cume do prestígio, enquanto gastrónomo. Com efeito, Lage é convidado a substituir 

o cozinheiro Luís Carolino, de início contratado para realizar o almoço em honra da 

rainha Isabel II, de Inglaterra, aquando da sua visita a Portugal, em fevereiro de 1957. 

Integrando a equipa responsável pela decoração do largo e interiores do Mosteiro de 

Alcobaça (lugar onde decorreria o almoço), e encarregue do orçamento de despesas para 

participação dos bailados Verde-Gaio (com representação na programação do 

espetáculo de gala em honra de Isabel II, no Teatro S. Carlos), é-lhe confiada a 

elaboração da ementa do referido almoço, contrariando a anterior proposta de um menu 

com pratos franceses, substituído por um cardápio composto por pratos regionais
389

.  

A proposta inicial do cozinheiro Luís Carolino, para o menu do almoço 

oferecido a Isabel II, era composta essencialmente por pratos franceses, tais como 

Consumé de volaile e Charbot à L´Amiral. Por circunstâncias desconhecidas, a 

orientação e escolha do cardápio foi entregue a Francisco Lage, que estipula, certamente 

em função da importância deste evento, a inclusão de pratos regionais, enquanto marca 

da nossa identidade, uma “ementa, simples, marcada pelo bom gosto”: 

 

“Lagosta de Peniche suada à portuguesa, Vitela dourada de Sintra, Corvinas do 

Algarve, estufadas com endives, Perpeito com castanhas, com chocolate quente, Tarte 
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 OLIVEIRA, Arnaldo Henriques, Catálogo da interessantíssima biblioteca formada por Francisco 

Lage. Porto: Oficinas Gráficas da Sociedade de Papelaria, 1959, [s.p]. 
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 OLIVEIRA, Arnaldo Henriques, Catálogo da interessantíssima biblioteca formada por Francisco 

Lage. Porto: Oficinas Gráficas da Sociedade de Papelaria, 1959, [s.p.].  
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 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 605, Diário de Lisboa, 20 de fevereiro 1957, p. 9. 
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de frutas de Alcobaça, Ananaz dos Açores natural. Vinho da madeira Sercial de 1808, 

branco do Buçaco de 1914, e Tinto de 1915, ambos das caves do hotel Buçaco. Porto 

de Tauni de 1880, de António José da Silva, Café do Ultramar Português, “triplesec” 

Continental Grambeil, “brandy” velhíssimo, da Real companhia Velha”
390

. 

 

Vale a pena dizer que o almoço teve lugar no refeitório do Mosteiro de 

Alcobaça, magnificamente embelezado por mesas decoradas com frutos secos, 

compotas de Elvas e doces regionais do Algarve, e servido por criados que vestiam 

fardas vermelhas da casa real do século XVIII
391

. 

Neste contexto, não é despiciendo ter presente que aos modos alimentares 

detetados é atribuído um valor cultural, cada vez mais entendido como ato patrimonial, 

enquanto tradutor de povos, nações, civilizações, grupos étnicos, comunidades e 

famílias, que se articulam com dimensões sociais e com a identidade
392

. 

O desempenho de Lage nesta matéria estende-se também à escrita. Assim, em 

1956, escreve para a Revista Panorama um artigo intitulado O abade de Priscos, 

cozinheiro famoso393
. Através de uma biografia cuidada e meticulosa, do Abade de 

Priscos, depois de aturada investigação, Lage dá ênfase à ação do eclesiástico enquanto 

gastrónomo e cozinheiro, realçando os menus que serviram as mais distintas mesas da 

realeza, aristocracia e classe política, e até os lares menos favorecidos (por ocasião de 

festas e batizados), preocupando-se em salientar as qualidades inatas que um bom 

cozinheiro deve possuir assentes no paladar, no requinte e no entender da Culinária 

como arte
394

. Ao longo do seu texto, confronta-nos ainda com episódios caricatos, a 

raiarem o cómico, vividos pelo Abade no desempenho das suas funções culinárias. Esta 
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 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 605, Diário de Lisboa, 20 de fevereiro 1957, p. 9; cf., entre outros, sobre o 

mesmo evento, Diário da Manhã, 21 de fevereiro, 1957, p. 4. 
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 Diário da Manhã, 21 de fevereiro, 1957, p. 4. 
392

 A UNESCO, que dirige a construção universalista de um património mundial, material e imaterial 
(SOBRAL: 2004, 259-261), fez aprovar as “Tradições culinárias” como integrantes da lista do património 
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ml.). 
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 LAGE, Francisco, O Abade de Priscos, cozinheiro famoso. Panorama: Revista portuguesa de arte e 

turismo. Lisboa: Secretaria de Estado da Informação e Turismo, 1941-1973, N.º 3, III série: (1956), [s.p]. 
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 IANT, Arquivo SNI, Cx. 177, n.º 380, Carta ao Presidente da Junta de Freguesia de Priscos, datada de 

25 março 1946 Lage irá solicitar a diversas personalidades que privaram com o Abade de Priscos – padre 

Manuel Joaquim Machado Rebelo (1834-1930), assim como ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Priscos –, um manancial de informações complementares “para um trabalho em organização, a fim de 

obter dados biográficos de confiança sobre a personalidade de Priscos” .  
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panegírica apreciação da personalidade do Abade é, no final do artigo, “consumada” 

com alguns amargos comentários do próprio Lage, entre eles, o lamento face aos 

louvores devidos que “restam por fazer de homenagem à sua memória”. Desiludido e 

crítico, Lage não deixa passar incólume quem “toma doses maciças de vitaminas […], 

porque não tem coragem nem bom senso de gastar com uma boa cozinheira”. Não deixa 

de reprovar os recintos de “diversão pública, com o fedorento concubinato do pimento e 

da sardinha assada, alcovitado pelo tremoço pelintra e pela reles pevide seca, e faz-se 

disto gala e cartaz de orgulhoso portuguesismo”. Com ironia reprova os donos de hotéis 

e restaurantes que “ escondem do conhecimento público os nomes dos cozinheiros de 

alta missão alimentar” e refere com mágoa a desilusão sentida por “estrangeiros dotados 

de capacidade observadora que percorrem o Portugal de norte a sul, desejosos de 

surpreender o verdadeiro accent do paladar das nossas regiões […] e apenas 

[encontram] péssimas traduções do seu paladar”. Lage termina o seu artigo com uma 

constatação que pode, a nosso ver, considerar-se como um íntimo desabafo, uma 

preocupação que o assalta, até mesmo uma certa mágoa e frustração, devido ao Abade 

de Priscos não ser reconhecido como merecia, lamentando o seu desaparecimento, 

assim como “outros desconhecidos ou ignorados ontem como hoje”, a quem não lhes 

foi concedido o “ensejo de codificar praticamente a verdadeira Cozinha portuguesa”, a 

qual, e no seguimento da proposta referida ao longo do texto (Cozinha e identidade 

nacional), Lage considera “única base essencial onde pode aspirar-se ao advento do 

homem que lhe possa vir a dar estilo nacional”. Decerto faltou cumprir a Lage, em 

função de todo o conhecimento teórico adquirido na sua volumosa biblioteca, a tarefa, 

que, na opinião de alguém, deveria ser objeto de aprofundada reflexão “sobre temas de 

Cozinha de que poderia ser o seu historiador”
395

. Na análise da livraria de Lage, dada a 

vastidão dos títulos presentes, urge situar e compreender, perante a sua ação, o ato de 

comer como algo mais do que ingerir um alimento (embora fulcral para a existência 

humana), um ritual, e uma liturgia, como alvo dos processos sociais, por exemplo, o 

político-económico, o valor simbólico atribuído, as relações sociais, pessoais e 

culturais, envolvidas no ato. 
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 LAGE, Francisco, O Abade de Priscos, cozinheiro famoso. Panorama: Revista portuguesa de arte e 

turismo. Lisboa: Secretaria de Estado da Informação e Turismo, 1941-1973, N.º 3, III série: (1956), [s.p]. 



 

 213 

Filosofia, Cultura das Aparências e Arquitetura: aproximações a uma 

categoria estética. 

 

Impõe-se neste item um esclarecimento e seja-nos permitida a ousadia do 

excesso interpretativo. A Filosofia, aqui associada à Arquitetura e à Cultura das 

Aparências (moda/aparência, vista como forma de arquitetura, em que a noção de 

construir está presente, a nosso ver, nos dois conceitos), é, com as suas categorias 

operatórias, o grande continente que abriga estas duas áreas do saber, cujo denominador 

comum é o Belo. E o Belo é, nesta perspetiva, a ponte entre uma cultura efémera, 

tradução da moda, e uma cultura arquitetónica, expressão perpetuada de visões do 

mundo, ambas passíveis de ser fruídas, cada uma com o seu tempo e o seu ritmo, 

mundos de vida dos regimes ou dos sistemas que, na retaguarda, as promovem. O 

Homem reveste-se e traja na moda e revê-se ao espelho, tal como se revê, por via de 

uma cultura arquitetónica, na sua época, no seu tempo, passado e presente. Basta pensar 

nas alternâncias sucessivas do trajar, ou no romântico, gótico, barroco, rococó e, mais 

proximamente, no século XX, na Arquitetura de regimes autoritários, e o modo como 

andam associadas. Tal como o Homem veste um traje, tendo presente uma 

transcendência horizontal, face ao Outro, na aceção de Levinas
396

, os regimes vestem a 

sua Arquitetura e as ideias que ela pretende representar. 

No campo da Filosofia, detetámos apenas duas referências na biblioteca de Lage, 

mas vale a pena, seguramente, proceder ao seu escrutínio, se quisermos fazer uma 

abordagem à categoria Estética. Assim sendo, uma delas é a compilação de algumas 

obras do filósofo Descartes
397

, fundador da Filosofia moderna que preenche, a nosso 

ver, o imaginário de nosso bibliófilo. O pensamento de Descartes, rompendo com a 

escolástica, será o responsável por colocar o sujeito “au rang de premier principe”, e por 

introduzir e aplicar as bases de todas as ciências, ao serviço do seu grande triunfo, com 

vista a tornar os homens “comme maîtres et possesseurs de la nature”. No princípio da 
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teologia, retoma o “argument ontologique” e fundamenta a teoria da libertação
398

, 

questões incluídas nas obras que Lage adquire, do pensador. 

Analisando, ainda que resumidamente, os três títulos de Descartes incluídos na 

compilação, verifica-se que, no primeiro, Discours de la méthode, o filósofo expõe as 

bases do seu pensamento matemático, como suscetível e garante da descoberta da 

verdade; no segundo, Méditations metaphysiques, o eu, impessoal, vai apresentando 

uma série de dúvidas do foro metafísico, ao passo que no Traité des passions propõe 

regulamentar as paixões, sem as suprimir, ou seja, “trouver un équilibre harmonieux 

entre les esprits animaux qui relèvent du corps et les pensées qui relèvent de l'esprit”
399

. 

Com que fundamento poderemos nós entrever o interesse de Lage pelas obras 

deste pensador? Considerando Descartes a Razão como a fonte principal do 

Conhecimento, isto é, a fonte do conhecimento verdadeiro, segundo o filósofo, é tudo 

aquilo que se nos apresenta como absoluta evidência (o que não é suscetível de dúvida). 

Neste conceito, o pensador procura também os fundamentos metafísicos do 

Conhecimento, pois só encontrando esses fundamentos é que podemos superar os 

argumentos dos céticos, segundo os quais o Conhecimento não é possível. Assim sendo, 

Descartes, cultor de um racionalismo pragmático, “constrói um método” com base em 

regras (evidência, divisão síntese e enumeração),
400

 para encontrar o tal conhecimento 

incontestável. Neste entrecho, antevemos que a atitude pragmática de Lage e o 

pragmatismo “cartesiano”, que cruzam a sua atividade, são plausíveis de ter 

influenciado as suas ações, desenvolvidas a nível institucional (cartas, relatórios, 

ofícios, pareceres) e através de exposições e projetos. Essas ações podem ser entendidas 

como fruto de um modo peculiar de agir, como reflexo do “rigor cartesiano”, do qual 

Descartes nos dá conta ao afirmar que “em vez desse grande número de preceitos que 
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constituem a lógica, julguei que me bastariam os quatro seguintes, contanto que tomasse 

a firme e constante resolução de não deixar uma só vez de os observar”
401

.  

No mesmo pano de fundo, outro título do foro da Filosofia, As confissões de 

santo Agostinho (embora considerada por alguns como sendo do foro da Psicologia, da 

Teologia, da Poesia e da Mística)
402

, é objeto de preferência de Lage. A obra tem 

exercido um grande fascínio ao longo dos tempos, conquanto nela “se reflete o homem 

universal que vive em cada um de nós, tantas vezes oculto e ignorado”
403

. Terá sido este 

espírito que despertou a atenção de Lage, pela obra? Possivelmente, esta formulação do 

filósofo terá motivado Lage a adquirir o título em causa, face ao seu interesse pelo 

estudo do Homem, pela observação introspetiva; contudo, não podemos descartar a 

hipótese de a sua antiguidade, raridade e valor terem pesado na decisão de o adquirir
404

. 

Ainda que o prefácio da obra aluda, em tom apologético, à capacidade de Santo 

Agostinho em “répande dans les âmes une lumière plus pure une chaleur plus vive et 

plus pénétrante”, pensamos que estas palavras do prefaciador não foram suficientes, por 

si só, para “convencer” Lage a coletá-la, uma vez que o nosso bibliófilo preza 

grandemente, a nosso ver, a temática do Homem
405

. 

Na verdade, a raça Humana deve ser olhada num outro registo de relações com a 

Estética, como Filosofia da arte. Numa breve contribuição ao item Cultura das 

Aparências, que iremos abordar, apropriamo-nos da definição de Estética, do filósofo A. 
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 DESCARTES, René, Discours de la méthode. Paris: Édition Lutetia / Nelson Éditeurs, [1930]. 

Segundo o próprio filósofo, as quatro regras do método cartesiano, que jamais deveriam deixar de ser 

observadas, eram as seguintes: a primeira, consistia em nunca aceitar como verdadeira qualquer coisa sem 

a conhecer evidentemente como tal; isto é, ter o cuidado de evitar a precipitação e a prevenção (no sentido 

de pré-conceito), excluindo,, nos nossos juízos, tudo o que se não apresentasse tão clara e distintamente 

ao nosso espírito, que não tivesse ocasião alguma para o pôr em dúvida. A segunda, dividir cada uma das 

dificuldades que tivesse de abordar no maior número possível de parcelas, para melhor as resolver. A 

terceira, conduzir por ordem os nossos pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis 

de conhecer, para subir, pouco a pouco, até ao conhecimento dos mais compostos; e admitindo mesmo 

certa ordem entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos outros. E a última, fazer sempre 

enumerações tão complexas e revisões tão gerais, que tivéssemos a certeza de nada omitir. 
402

 Segundo Freitas, todos estes géneros se conjugam para demonstrar a intervenção de Deus, através das 
causas seguidas no itinerário espiritual de Agostinho (cf. FREITAS, M. Barbosa da Costa, Introdução, in 

SANTO AGOSTINHO, Confissões, Livros VII, X e XI” Trad. ESPIRITO SANTO, Arnaldo; BEATO, 

João; PIMENTEL Maria Cristina. Coleção Textos Clássicos de Filosofia, Covilhã: Universidade da Beira 

Interior, 2008, s/p.).  
403

 FREITAS, M. Barbosa da Costa, Introdução, in SANTO AGOSTINHO, Confissões, Livros VII, X e 

XI” Trad. ESPIRITO SANTO, Arnaldo; BEATO, João; PIMENTEL Maria Cristina. Coleção Textos 

Clássicos de Filosofia, Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2008, s/p. 
404

 Na avaliação da obra, o leiloeiro (OLIVEIRA: 1959, 212) regista-a como “edição do século XVIII […] 

valiosa obra […] envolvida numa capa de pergaminho”. 
405

 AGUSTIN, S. Confessions de S. Augustin, traduites en François, par M. Arnauld d´Andilly, avec le 

traité de la vie heureuse du même Saint. Bruxelles: par la Compagnie, 1770. Avis au lecteur, s.p. 



 

 216 

G. Baumgarten (1714-1762), como sendo a “théorie des arts libéraux, une gnoséologie 

inférieure, art de penser le beau, science de la connaissance sensitive” (Esthétique, vol. 

1, trad. fr. J.-Y. Pranchère, p. 121), mais concretamente, o Belo. Independentemente de 

outros filósofos que estudam e desenvolvem teorias sobre o tema, no modo de 

argumentar Estética
406

, o que importa reter, numa clara aproximação à teoria do Belo (o 

estudo do Belo, compreendido como domínio da sensibilidade, relacionada com a 

perceção, os sentimentos e a imaginação) e das suas manifestações através da arte, é o 

eventual elo de ligação entre Lage, o seu modus vivendi/vestior, e as obras que o 

inspiram. 

Deste modo, privilegiou-se o item Cultura das Aparências, que permite 

compreender como certos hábitos e práticas se encadeiam no comportamento quotidiano 

e no consumo cultural dos indivíduos, com especial incidência na moda, na forma de 

vestir. É também a maneira de trajar que muitas vezes determina a identidade de grupos 

sociais, e atua como um importante instrumento de comunicação e de acesso ao espaço 

social, no seio das sociedades em que se inserem. Nesta perspetiva, detetámos o 

interesse de Lage pela história do vestuário, do traje
407

 logo, face à moda de então, em 

harmonia implícita com a sua adesão, ao modus de ser e comparecer diante do Outro. 

Vestir é um hábito eminentemente cultural; e sendo a moda, como assinala Umberto 

Eco, um ato comunicativo, em que “O hábito fala pelo monge, o vestuário é 

comunicação, além de cobrir o corpo da nudez” (ECO: 1989, 71), o traje pode ainda ser 

entendido como uma mensagem que se quer passar (a roupa que se veste atua como 

linguagem visual). Neste contexto, entenda-se a indumentária escolhida por Lage como 

alvo de observações descritivas, em função da sua forma de trajar, que permitem 
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Para o filósofo Immanuel Kant (1724-1804), o principal criador da estética contemporânea, belo/beleza 

significa aquilo que agrada aos nossos sentidos, ou seja, o que se encontra muito mais ligado aos 

sentimentos do que à razão, sendo o belo uma qualidade que atribuímos aos objetos, para exprimir um 

certo estado da nossa subjetividade. O critério de beleza que neles se exprime é o do prazer 

(desinteressado, que suscita adesão), reforçando a ideia de que o sentimento do sujeito – e não o conceito 
dos objetos – tem um fundamento subjetivo.  

Já Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) entende que o senso estético, o juiz estético, está sujeito a 

um conceito histórico, mutável através dos tempos, e mais dependente da cultura de cada povo. 
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 NORONHA, Eduardo de, O Vestuário: História do Traje desde os tempos mais remotos até à idade 

média. Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1911. Esta obra poderá ter constituído fonte de inspiração para 

o nosso bibliófilo, quanto ao modo de trajar das personagens da sua peça “Arremedilho de Guimarães”, 

escrita em parceria com António Lopes Ribeiro e Francisco Lopes Ribeiro (Ribeirinho), representada em 

1953, por ocasião dos festejos das solenidades do milenário de Guimarães, no Paço dos Duques de 

Bragança. Esta peça era um ato de evocação medieval, segundo os cancioneiros galaico-portugueses. As 

personagens deveriam, como a peça indica, trajar ao modo medieval, moda largamente explorada no livro 

em questão. 
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descrever (em parte) a sua personalidade e o estilo do ”ator”. O que dizem de si, 

enquanto cultor da aparência, ao observarem que “a sua maneira de vestir, a um tempo 

original e distinta, com discreto e acentuado bom gosto”, ou que “Era um elegante que 

não chocava, não irritava as massas”, prova que reúne em si o desejo, através da roupa 

que seleciona, de deixar transparecer um ato de esteta, ao mesmo tempo vida, posição 

social, sentimento
408

.  

Em confronto com o perfil desenhado de Lage, a moda pode ser ainda encarada 

como recurso, numa ótica associada a um individualismo estético, eco de um 

individualismo nacional, estudado por Giles Lipovetsy (1944-). Segundo este filósofo 

francês, a moda surge como um legado impositivo, enquanto “constrangimento 

coletivo”, mas permite que surja uma certa “autonomia individual em matéria de 

aparência”, prevendo, enquanto norma de conjunto, um espaço deixado “à manifestação 

do gosto pessoal”. Em tal dispositivo, que conjuga “mimetismo e individualismo”, a 

moda manifesta o seu esplendor na indumentária, dado que as escolhas acessórias do 

indivíduo (corte de cabelo, penteado) constituem “sinais espetaculares da afirmação do 

Eu”. Se, por um lado, a moda pode ditar o uso de certas roupas em vigor na época, 

tornando-as, mesmo, imperativas, por outro, põe à disposição elementos decorativos, 

que são apanágio do gosto e da “personalidade individual”. Neste âmbito reside a 

grande “originalidade da moda”, que alia também o “conformismo de conjunto à 

liberdade nas pequenas escolhas e pequenas variantes pessoais”, no sentido do 

mimetismo global ao individualismo de pormenores”
409

.  

Numa proposta que liga o vestuário e as aparências a um meio de comunicação 

verbal, expresso através de formas, cores, texturas e perfumes (estes com carga 

simbólica), detetámos, no caso presente, o interesse de Lage por este último adiáforo 

(perfumes), que se harmoniza com o seu perfil de elegante. Cabe então perguntar se a 
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 Um Belo Espírito, Correio do Minho 31 julho 1957, p. 1. Outro testemunho sobre o modo de Lage se 

vestir, e se apresentar, foi também salientado por uma sobrinha, Maria Armanda Pinto, que se lembra 

sobretudo das suas toilettes requintadas: “o fato escuro de riscas com calças justas, as polainas e as meias 

rendadas, a bengala que usava como adorno, e o monóculo – elemento que mais se colou ao pouco que 

ficou da sua memória” (ALVES, Vera Marques, Camponeses estetas no estado novo: Arte popular e 

nação na política folclorista do secretariado da propaganda nacional, Tese de Doutoramento, 

Departamento de Antropologia, Lisboa, 2007, p. 115).  
409

 LIPOVETSKY, Gilles, O Império do Efémero: A moda e o seu destino nas sociedades modernas. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1989, pp. 59-60. 
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obra de PIESSE
410

 interessou a Lage pela perspetiva histórica dos perfumes, através dos 

tempos que apresenta, ou devido ao conteúdo de produção e à panóplia de aromas que 

fornece.  

Analisando a dualidade de informações existentes no título, à disposição de 

Lage, pensamos que todo o conjunto de fragrâncias referidas justifica o seu modo de 

vestir e coaduna-se com ele, definindo e refletindo a sua personalidade, no seio da 

chamada Cultura das Aparências
411

.  

Em conformidade com o pressuposto inicial, e em articulação com o item 

Cultura das Aparências, tratamos agora do tema Arquitetura, entendida sob um prisma 

de “aparência” permanente. Esta temática, eleita por Lage (apesar do escasso número de 

exemplares existentes), deve ser igualmente analisada perante as obras que contempla, 

em contexto antropológico ou como um conjunto complexo de fenómenos (ligados à 

habitação, organização do espaço, habitat, modos de vida e forma de organização 

económica, social, política, religiosa). Ainda a propósito, referimos a significação de 

Walter Benjamim sobre a Arquitetura, como obra de arte, logo que origina uma nova 

atitude das massas, quando nesta procuram distração (pela beleza que emana), ou 

quando é abordada pelo conhecedor com recolhimento. 

Estas duas diferentes abordagens benjaminianas colocam-se, especificamente, 

no primeiro e no segundo caso, quando fazemos referência às obras escolhidas por 

Lage, que tratam do objeto arquitetural: pelo seu caráter primário e funcional, elas 

constituem um grande recetáculo, que não deve ser apreendido como um ato percetivo 

único, mas sim como uma série de atos relevantes, entendidos numa dupla aproximação 

entre o exterior e o interior.  

Neste caminho (binómio exterior/interior) privilegiámos a Arquitetura no seu 

“módulo” Habitação, a casa, assente numa hierarquia de normas e valores, marcada por 

uma Arquitetura integrada, em termos globais, na cultura correspondente. Nesta 
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 PIESSE (S.), Histoire des parfums et hygiène de la toilette, poudres, vinaigres, dentifrices, fards, 

teintures, cosmétiques, etc. Paris: J.-B. Baillière, 1905. 
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 O objetivo do livro de PIESSE (S.), Histoire des parfums …, passa pela apresentação ao leitor do 

conjunto de “conhecimentos necessários ao perfumado”, mantendo-o ao corrente do processo (Piesse: 

1905, 2). A obra está dividida em duas partes: a primeira aborda a história, origem e emprego dos 

perfumes, enquanto a segunda desenvolve questões relativamente aos odores, ao estudo de desinfeção e 

do embelezamento, além de enumerar os principais produtos usados em perfumarias. Esta segunda parte 

trata também do estudo da higiene pessoal, da cosmética e das aplicações gerais da perfumaria. 
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temática surgem, nas estantes de Lage, duas obras que abordam a Arquitetura doméstica 

em Portugal, a casa e a sua evolução histórica
412

.  

A primeira, da autoria de Raul Lino (1879-1974), é um ensaio, destinado a ser 

distribuído no Pavilhão da Exposição de Paris, em 1937. Este ensaio procura definir 

que, na “habitation portuguaise par sa disposition interne”, “sera impossible de citer un 

seul exemple constituant ce type idéal” (LINO: 1937, 1). No entanto, o arquiteto 

apresenta na obra toda a evolução da casa, através do tempo (referindo os diferentes 

estilos arquitetónicos), premiando-a ao “mettre en valeur au cours de l´ étude qui va 

suivre [ce que] la maison présente dans son ordonnance et dans son ornementation des 

caractéristiques qui lui donnent une incontestable personnalité” (LINO: 1937, 3). 

Noutra passagem do livro, Lino fala-nos do que liga a noção arquitetural da 

habitação com a sua decoração, e adverte que jamais devem ser separadas, pois no seu 

entender formam uma unidade indivisível. Estas reflexões são acompanhadas por uma 

iconografia ilustrativa de diferentes casas senhoriais, bem como pormenores de 

elementos diversos (janelas). Este título poderá ter interessado Lage na perspetiva de 

uma leitura histórica face ao que a Arquitetura habitacional promoveu, em articulação 

com as variantes socioeconómicas e culturais, que extremaram as condições de 

produção dos objetos de arquitetura, relacionados com os fatores do meio ambiente 

(clima, natureza dos solos, materiais disponíveis), determinando os diferentes tipos de 

habitação existentes no país. 

O segundo título, o livrinho de Andrée Ficq
413

, embora aborde sinteticamente a 

evolução da casa portuguesa, através dos tempos, funciona como “roteiro” informativo 
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 LINO, Raul, L´Evolution de L ´architecture domestique au Portugal. Essai. Lisbonne: Institut Français 

au Portugal, Of. da Coimbra Editora, 1937; FICQ, Andrée, La maison portugaise à travers des temps. 

Lisbonne: Seretariat de la Propagande National, 1937.  
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 FICQ, Andrée, La maison portugaise: L'évolution de son style à travers les âges. Lisbonne: Secretariat 

de la Propagande Nationale, 1937. Esta edição constitui um rearranjo de uma publicação com o título La 

maison portugaise et l´évolution de son style, dado à estampa pela autora, no Bulletin da Casa de 
Portugal de Antuérpia – organisme officiel de propagande, 1 Annnée, N.º 11, Juin – 1936. Andrée Ficq 

(membro efetivo da Sociedade de Geografia, em 1939) escreveu para o mesmo periódico, entre 1936 e 

1937, alguns artigos sobre arte portuguesa (La sculpture au Portugal, L´art portugaise) assim como 

outros títulos que versavam acerca dos costumes de Portugal (La chanson populaire au Portugal, Les 

costumes regionaux portugais). Em carta a António Ferro, Francisco Casanovas tece os maiores elogios à 

autora, referindo a sua contribuição e os “serviços que tem prestado à causa da Propaganda das coisas 

portuguesas, por intermédio dos seus excelentes estudos, publicados no Boletim, que a Imprensa belga e 

estrangeira tem referido sempre com os maiores elogios”. Salienta ainda Casanovas o desejo que Ficq 

teria “em concorrer ao nosso prémio para estrangeiros (prémio Camões), com um volume contendo todos 

os artigos publicados” Neste contexto, são bem ilustrativos nas palavras de Francisco Casanovas o 

prestígio de que Andrée Ficq gozava então, no nosso País. Acresce que Ferro procurava por vezes adaptar 
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e cultural (uma vez que era destinado a ser distribuído na Exposição Internacional de 

Paris, 1937), sobre a diversidade arquitetural única, que retratava a casa portuguesa, 

apoiada em ilustrações coevas, da evolução da sua tipologia, da autoria de Jorge 

Barradas (1894-1971). Estas duas obras coletadas por Lage, com informação histórica 

acerca da casa portuguesa, nomeadamente abordando o exterior, deixam espaço para 

que sejam afloradas novas considerações sobre o seu interior, também do apreço do 

nosso bibliófilo. 

Assim, e continuando a “consultar” os livros que Lage possui, no culminar da 

casa, espaço de sociabilidade, comunhão, privacidade, abstração e bem-estar, propomos 

que esta seja agora analisada numa perspetiva da sua decoração interior, vulgarmente 

designada, hoje em dia, por Arquitetura de Interiores ou design. Com efeito, a obra de 

Jean Badovici (1893-1956)
414

, presente no espaço de leitura de Lage, exibe uma 

compilação de gravuras ilustrativas do trabalho de design de interiores, da autoria de 

proeminentes figuras da Art Deco, em casas parisienses (salle à manger, escalier et, 

bar, sallon, etc). O título mostra um conteúdo que põe Lage a descoberto, no que tange 

à aderência e sensibilização face às novas tendências da arte, com um novo estilo, 

símbolo de um estado de espírito da época (Anos 20), que ultrapassa, em novidade, o 

modo de construção arquitetural e as limitações da Arquitetura nacional. A esta nova 

“corrente” aderem arquitetos, designers, artesãos, de maneira a criarem imóveis e 

interiores marcados por uma intensa e impressionante elegância e habilidade artística, 

patentes num leque imenso de possibilidades, que o próprio estilo Deco ofereceu.  

Em outras obras
415

, Lage, a par com esta temática, “du tracé e du construit”
416

, 

manifesta apreço por uma Arquitetura (atuando como abóbada invisível), que delimita e 

                                                                                                                                                                          

a novas exigências algumas obras já editadas, mudando-lhes o título, (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1699, 

Pasta Nº 13, Exposição, Paris, Publicações. Carta António Ferro de Francisco Casanovas-Casa de 

Portugal em Anvers, Antuérpia, 16 de junho 1937). 
414

 Cf. BADOVICI, Jean, Intérieurs français: Documents d'architecture. Art français contemporain. 

Paris: Éditions Albert Morancé, 1924. Badovici foi um importante arquiteto, crítico e mentor da moderna 
arquitetura, responsável pela edição da luxuosa revista francesa (1923-32), L´ architeture vivante, que se 

destacou ao promover a moderna arquitetura e o design. Amigo de Le Corbusier, Badovici celebrizou-se 

ainda por ter sido um dos escritores que mais influenciaram o Movimento Moderno. Esta obra reúne 

quarenta fabulosas estampas ilustradas a cores, sobre o trabalho dos designers franceses de renome, na 

Arte Deco, tais como Pierre Chareau, André Groult e Robert Mallet-Stevens. 
415

 Cf. BATELLI, Guido; COELHO, Trindade, Filippo Terzi architetto e ingegnere militare in Portogallo 

(1577-97). Documenti Inediti dell Archivio di Stato di Firenze e della Biblioteca Oliveriana de Pesaro. 

Firenze, Tip. Alfani e Venturi, 1935. Interagindo no campo das relações culturais, entre Portugal e a 

Itália, e a pedido do SPN, no presente título dado à estampa, em 1935, Lage colhe informação sobre o 

arquiteto Filippo Terzi e as suas principais obras arquitetónicas, em Portugal, plasmadas em excelentes 

gravuras da autoria do artista. 
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define uma porção de espaço centrada na casa, e em relação à qual se disporão, em 

redor, na sua envolvência, os caminhos, jardins e campos, que dão lugar à chamada 

Arquitetura virtual. A sua ligação efetiva à Arquitetura convencional completa a 

conceção de uma Arquitetura integrada, digamos assim, como resultado da 

aglomeração dos fatores técnicos abordados, bem como socioeconómicos e culturais.  

Resgatando de novo o pensamento de Walter Benjamim, ao articular Arquitetura 

como obra de arte, é perentório em afirmar que “a Arquitetura jamais deixou de existir”, 

dado que “a necessidade de morar é permanente”. Assim sendo, com base nesta 

premissa, o filósofo analisa os edifícios numa oferta relacional de causa-efeito, quando 

relega para o modo como “as construções são objeto de uma receção dupla: pelo seu 

uso-[hábito], [tatilidade] e pela perceção-contemplação; ou melhor, tátil e 

oticamente”
417

. Esta dualidade casa/receção (interior-exterior), analisada nas referidas 

obras, está decerto em sintonia com o pensamento e interesse de Lage, ao adquiri-las. 

Nos itens abordados, e como ponto de chegada, registámos uma síntese de 

aproximação à Estética, numa interseção de três linhas, definidas pelo pensamento 

(Filosofia), pela atuação performativa, (Cultura das Aparências) e pela representação da 

técnica sobre a forma de arte (Arquitetura), sendo vetores performático que Lage 

apreende e receciona, detetáveis quando os põe em prática, mais uma vez, através das 

ações que desenvolve ao nível da sua atuação profissional.  

 

Da Imprensa. Revistas e expressão cultural: recôndito da memória 

nacional. 

 

Nesta análise da biblioteca de Francisco Lage, deixámos para o final a Imprensa. 

Perguntar-se-á: porquê? Porque, na verdade, o poder da imprensa (leia-se, poder dos 

media) não é um entre muitos outros. O seu poder reside no papel de alicerce, 

correlativo do funcionamento desses mesmos media, como suportes práticos de um 

modo de objetivação da mediação simbólica constitutiva de um sistema sociocultural. 
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 SPINI, G.; ANTONGINI, T., “Architecture” in Dictionnaire de L´ethnologie et de L´anthropologie 

sous la direction de Pierre Bonte et Mihel Izard. Paris: Quadrige/PUF.2010, pp. 9-80. 
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 BENJAMIM, Walter, A modernidade: Obras escolhidas de Walter Benjamim. Edição e tradução de 

João Barrento. Lisboa: Assírio e Alvim, 2006, p. 238.  
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Na essência, os media constroem o teatro das práticas sociais, fornecendo uma base à 

identidade e à ação individual e coletiva. Este enquadramento mostra que a questão dos 

poderes dos media só é pertinente nos limites histórico-culturais precisos. No dia em 

que o espaço social já não seja constituído simbolicamente, mas inteiramente objetivado 

e determinado pelas tecnologias, deixará de ter sentido interrogarmo-nos sobre a 

operatividade dos media418
. É, pois, pertinente, findar este estudo com a análise da 

Imprensa, que ocupa lugar de destaque na biblioteca de Francisco Lage. Com efeito, 

deixarmos a Imprensa (periódicos) para o fim, teve o claro propósito de evidenciar um 

media, com maior capacidade de divulgação e disseminação, uma vez que atinge um 

público mais vasto, distinto dos importantes públicos tocados pelos temas que temos 

vindo a abordar, da Etnografia à Antropologia, do Teatro à Arqueologia, cujo suporte de 

conhecimento assenta, sobretudo, na produção dos seus autores, e na informação 

veiculada pelo livro, nesse âmbito considerado um media. Aliás, vale a pena dizer que o 

efeito do periódico excede o leitor, para se estender ao auditor e ao observador. O 

processo de difusão de um periódico, na opinião de J. Ehrard, ultrapassa o âmbito da 

leitura pessoal
419

. Na verdade, um jornal, que vai além de uma leitura de proximidade, 

dá origem, muitas vezes, a um fenómeno de ordem concêntrica; o círculo dos seus 

leitores é mais largo do que o dos seus compradores, e o público influenciado 

indiretamente é ainda mais amplo, em relação ao daqueles que o leem. É necessário não 

confundir o público real com o virtual; pode haver desfasamento entre o público de um 

jornal e o seu verdadeiro significado. Pelos frutos é possível conhecer a verdadeira 

natureza do consumidor
420

. Justifica-se, assim, a nossa opção, assente – não na grandeza 

quantitativa – mas na extensão qualitativa, e numa ordem de grandeza extensiva, ao 

invés de uma dimensão intensiva. 

Posto isto, passemos à análise do acervo que, neste campo, constitui a biblioteca 

de Francisco Lage. 

A perceção quanto ao vocábulo Imprensa que, em sentido lato, e envolvendo 

diversos aspetos, terá na origem dito “respeito à máquina de imprimir carateres 
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 Cf. ALVES, José Augusto dos Santos, O Poder da comunicação: A história dos media dos primórdios 

da imprensa aos dias da internet. Prefácio de Alexandre Manuel. Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2005, 

1.
a
 ed., p. 19. 
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 Cf. EHRARD, Jean, História das ideias e história social em França no século XVIII: Reflexão de 

método, in Níveis de Cultura e Grupos Sociais, Lisboa: Edições Cosmos, 1974, p. 221. 
420

 Cf. ALVES, José Augusto dos Santos, Ideologia e política na imprensa do exílio (O Portuguez – 

Londres, 1814-1826). 2ª edição. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005. pp. 161-162. 
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tipográficos em papel ou qualquer outra matéria”, passando depois a designar “a 

tipografia” e, por extensão, “o instrumento”, que significava igualmente “os próprios 

impressos”
421

, sugere que, no âmbito dos Periódicos/conteúdos analisados na biblioteca 

de Lage, se proceda a uma reflexão sucinta, voltada para a cultura periodística 

portuguesa. Neste sentido, consideremos as Revistas
422

, que, a par com um periodismo 

florescente
423

, que lhe serve de complemento, titulam o final de Oitocentos e o início do 

século XX, como a época de ouro da Imprensa, período a que se refere a maior parte 

dos títulos que Lage coleciona, na qual procuraremos analisar a estrutura de cada 

edição, a expressão gráfica de muitas das suas tendências, e a possível narrativa de 

múltiplas inspirações (Etnografia, Arte e Literatura). 

Nesta significação, e tendo em conta que a Imprensa, enquanto repositório rico 

de conhecimentos dos povos, faculta a “informação” e o “reflexo” da opinião pública 

letrada
424

, e das próprias mentalidades, é à luz deste pensamento – e face ao património 

periodístico coletado pelo nosso bibliófilo – que nos apercebemos da dimensão e do 

reconhecimento que, para Lage, o setor da Imprensa possui, em confinada paisagem 

cultural. 

Deste modo, numa primeira referência à concetualização das Revistas, o poeta e 

ensaísta Paul Valéry (1875-1945) define-as, na sua interpretação, como “petites églises 

où les esprits s’échauffent, ces enceintes où le ton monte, où les valeurs s’exagèrent, ce 

sont de véritables laboratoires pour les lettres”; ao mesmo tempo que demonstra qual o 

seu estatuto e valor, enquanto “laboratoires [qui] permettent de réaliser les températures 

très élevées, les réactions rarissimes, les degrés d’enthousiasme sans quoi les sciences ni 

                                                           

421
 TENGARRINHA, José, História da imprensa periódica portuguesa. 2ª edição, revista e aumentada. 

Lisboa: Coleção Universitária, Caminho, 1989, p. 6. 
422

 Como o próprio nome indica, as Revistas, publicações periódicas, passam em revista diversos 

assuntos, muitas das vezes arrumados tematicamente, ou em “rubricas fixas permitindo uma leitura 

fragmentada, seletiva, não continuada”. Podem ainda ser consideradas como “um tipo de publicação que 
depois de revista se abandona, se deita fora.” (ROCHA, Clara Crabbé, Revistas literárias do século XX 

em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985, p. 24). 
423

 No âmbito da análise do periodismo vintista, Santos Alves chama a atenção para o facto de, já na 

década de Vinte do século XIX, podermos verificar que “através da análise histórica, política, 

comunicacional, ética e estética, o periodismo convida a descobrir e a compreender a riqueza de um modo 

de expressão e dos seus imensos recursos criativos”, que possibilitam “no seio desta atividade 

comunicacional a via para uma estetização da política, que é também uma estética da vida” (ALVES, José 

Augusto dos Santos, Glória,memória e mito: O periodismo vintista (1820-1823). Lisboa: Media XXI, 

2013, p. 3). 
424

 RIBEIRO, Maria Manuela Tavares, Subsídios para a história da liberdade de imprensa: Meados do 

século XIX. Sep. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, Coimbra: 1984, p. 46. 
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les arts n’auraient qu’un avenir trop prévu”
425

. Neste quadro, comungando das 

alegações de Valéry, sobre a importância das publicações periódicas, é necessário 

questionar, para a sua integral compreensão, o que é uma Revista, qual a sua utilidade, e 

que missão e visão plasmam o seu procedimento comunicacional. 

Neste caminho, visionando a Imprensa Periódica (Revistas e Jornais) como 

“oficina de leitura, loja de leitura, ou atelier de leitura, que se destina à discussão 

pública” (ALVES: 2013, 20), pode dizer-se que em relação ao livro a Revista 

diferencia-se substancialmente, num pressuposto de quatro características que a 

definem. Assim, a Revista prima pela “efemeridade, a excecionalidade das reedições, o 

menor volume físico e o modo de produção em grupo” (ROCHA: 1985, 25)
426

, atributos 

estes, por vezes opostos, na sua generalidade, ao libri. 

Dando agora ênfase às categorias, à missão e à visão dos Periódicos, que 

também são objeto de análise, acresce salientar que são, simultânea e frequentemente, o 

resultado da necessidade de afirmação de um grupo, uma geração, tendência ou 

vanguarda, ao mesmo tempo “preenchimento de uma lacuna tendente à satisfação duma 

necessidade cultural do público” (ROCHA: 1985, 33). Nesta panorâmica, é ainda 

possível desvendar, no seio das atividades/competências comunicacionais da Imprensa 

Periódica, a faculdade de informar, divulgar e vulgarizar fenómenos, que podem ser 

associados ao seu papel consagrador, reabilitador de movimentos estético-literários
427

, 

ou ainda o de promotor de realizações análogas, de índole diversa
428

.  
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 VALÉRY, Paul, Discours de réception de Paul Valéry. Académie Française, le 27 janvier 1927. 

http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-paul-valery. 

Paul Valéry pronunciou este discurso, na ocasião em que foi eleito para esta Instituição, na posse do lugar 

deixado vago por morte de Anatole France. Esta palestra ficou célebre nos anais da Academia, em virtude 

de o orador ter conseguido um texto marcado pelo “éloge de son prédécesseur sans prononcer une seule 

fois son nom”. De acordo com as vozes da época, esta atitude de Válery ficou a dever-se ao facto de não 

ter perdoado a Anatole France a recusa da publicação da obra Après-midi d’un faune (1874), de 

Mallarmé, no Periódico Le Parnasse contemporain. Ainda no contexto da conceptualização das Revistas, 

no seu discurso de 1927 Valéry não hesita em lançar um apelo à indústria literária, para que seja mais 

audaciosa nas publicações periódicas que lança. 
426

 Segundo Clara Rocha, a Revista constitui, ainda, lugar de “criadores e ensaístas”, ao mesmo tempo 

reservado ao “desejo de criar um espaço de divulgação para escritores inéditos ou esquecidos”. Sem 

olvidar o propósito com que muitas serão criadas, Rocha salienta que podem também representar uma 

“alternativa ou simultaneamente um lugar de criação ou divulgação da literatura, Arte das ideias, da 

crítica […] da cultura de um povo” (ROCHA: 1985, 34). 
427

 Há que ter presente a Revista Orpheu (1915-1916), de Fernando Pessoa, que inaugurou a nova idade 

estética em Portugal, responsável pelo início do Modernismo, ou a vanguarda histórica, produzindo obras 

de grandes vultos como Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e José de Almada Negreiros. Esta 

Revista representava, segundo os seus mentores, a “conjugação dos esforços da nova geração portuguesa 

para a formação duma corrente literária definida, contendo e transcendendo as correntes que têm 

prevalecido nos grandes meios cultos da Europa”. MARCOS de DIOS, Angel, “Carta Inédita de Fernando 

http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-paul-valery
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Suscetíveis de serem barómetros de um tempo, guardiãs de um património 

cultural, a “vocação” de Periódico confere às Revistas o “estatuto” de “une science 

auxiliaire de l'histoire [[…]], archives de la vie quotidienne [[…]], source essentielle 

pour les historiens de toute vocation qui ne peuvent reconstituer valablement le passé 

sans recourir à leur témoignage”
429

. 

Assim sendo, importa reter, na análise do corpus das publicações periódicas, a 

variedade de ingredientes de comunicação que é utilizada (com especial relevo para a 

imagem), no que tange à sua valorização e receção estética, por parte do leitor. Do 

mesmo modo, deve estar presente a disponibilidade com que o periodista lembra e 

oferece aos seus leitores (um ou vários públicos-alvo) o direito de o ser humano ter o 

seu espaço de reflexão, livre de todas as coações e imposições, espaço esse que lhe 

permite ter experiências singulares, projeções retrospetivas e prospetivas, 

enriquecedoras da perceção do real e do virtual. 

Nesta projeção, tenhamos presente o desempenho do periodista (homem de 

comunicação), no âmbito da globalidade da receção, que promove a estética do 

acolhimento entre a palavra e a leitura, entre o gesto de ler e a emoção, entre o 

entusiasmo e a repulsa, em que se recria um processo de reflexão individual e coletiva, 

uma configuração de narrativas várias in actu. 

Após este breve excurso sobre a estruturação da Imprensa Periódica, torna-se 

inteligível passar à análise temática (génese, contexto e constituição) das Revistas que 

irrompem no espaço cultural português, nos séculos XIX e XX; apesar do limitado meio 

sociocultural, como refere Fidelino de Figueiredo (1889-1967), era “avultado o número 

                                                                                                                                                                          

Pessoa a Miguel Unamuno”, Colóquio/Letras nº45. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 

355-356. No quadro das correntes estéticas literárias em Portugal, ao longo do século XX, salientamos o 

movimento da Revista Presença (1927-1940), que, venerando os poetas órficos como autênticos mestres, 

leva adiante a revolução em marcha, cujo subjetivismo de geração origina uma contracorrente, o 

Neorrealismo ou Novo Humanismo, que, defendendo o realismo socialista (patente nas obras literárias e 

pictóricas), tem um papel atuante durante o Estado Novo, e assistirá, com a queda do regime, à inutilidade 

de se objetivar em obras literárias (cf. MASSAUD, Moisés, As estéticas literárias. Lisboa: Caminho, 
1997, p. 221). 
428

 Nesta perspetiva, atente-se às palavras inscritas no preâmbulo do Catálogo da Exposição de Tapetes 

de Arraiolos, 1917: “Cabe à direção da Revista de Etnografia e arqueologia artística – Terra Portuguesa, 

a iniciativa desta exposição [Tapetes de Arraiolos]. Foi o seu proprietário D. Sebastião Pessanha, quem 

propôs à Associação dos Arqueólogos Portugueses a realização […], proposta […] acolhida com 

entusiasmo”. Catálogo da exposição de tapetes de Arraiolos. Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1917, 

s/p. Neste contexto, assinale-se a realização e a promoção da 1ª Exposição de Tapetes de Arraiolos, por 

iniciativa da Revista: Terra portuguesa: Revista ilustrada de arqueologia artística e etnografia. Lisboa: 

Oficina do Anuário Comercial, Nº 1 (fevereiro 1916), – T. 5, Nº 42 (dezembro 1927). 
429

 DUVAL, Julien, “PRESSE – La presse et ses lecteurs”, Encyclopædia Universalis 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/presse-la-presse-et-ses-lecteurs..  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/presse-la-presse-et-ses-lecteurs
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de Revistas portuguesas […], bastante mais do que poderia deixar supor a pequenez do 

país e a grande percentagem de analfabetos [[…]]”
430

. Na verdade, este instrumento 

comunicacional irá dar protagonismo a formatos definidos (Revista/tipologia) da cultura 

periódica, como os culturais de temática varia (com rubricas diversas, de modo a 

abranger campos da Literatura, das Artes, do Pensamento e outros), de Artes e Letras, 

de Etnografia, de Arqueologia, de Teatro e até de índole agropecuária. Perante a 

multiplicidade destas publicações, quais são os Periódicos, e quais as temáticas que 

Francisco Lage seleciona? 

Numa primeira abordagem, analisámos, o Archivo pittoresco: Semanário 

ilustrado431, considerado um dos principais Periódicos literários oitocentistas, pela sua 

longevidade (onze anos, cuja edição completa Lage possui na sua biblioteca)
432

, e pelo 

número e qualidade dos colaboradores e das ilustrações (inovadoras para a época). Não 

sendo estritamente focada na literatura, mas contendo maior ou menor interesse 

literário, esta gazeta, o Archivo pittoresco propôs-se dar continuação aos moldes 

programáticos, deixados pelo Periódico O Panorama: jornal litterário e instructivo da 

sociedade propagadora dos conhecimentos úteis (1837-1868)
433

, ao auferir conteúdos 

informativos semelhantes, com incidência em “monografias de autores, novelas e 

romances históricos variados, episódios da História de Portugal e de História Universal, 

artigos elucidativos da campanha contra a União Ibérica e, sobretudo, estudos da língua 

materna, que marcariam o “seu [[…]] constante apego e dedicação à causa da educação 

e emancipação populares até desaparecer de cena” (DIAS: 2007, 3)
434

. Apesar do 
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 SEABRA, José Augusto, Revistas e movimentos culturais no primeiro quarto do século, 

http://www.slhi.pt/sites/default/files/revistasmovimentos.pdf, p. 18. 
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 Archivo pittoresco: Semanário ilustrado. Lisboa: Empresa Castro, Irmão & C.ª, V. 1 (julho 1857) a V. 

11 (1868).  
432

 Destaque-se entre os redatores e colaboradores do Archivo pittoresco: Seminário ilustrado, nomes 

como António Feliciano de Castilho, A. da Silva Tullio (redator), Brito Aranha (redator), Latino Coelho, 

Pinheiro Chagas, Inocêncio Francisco da Silva, Júlio de Castilho e Vilhena Barbosa. Neste Periódico, a 

ilustração gráfica (com gravuras) dos artigos propostos, adornados com desenhos minuciosos e de 

excelente qualidade, estavam a cargo de Nogueira da Silva, Coelho Júnior e Manuel Bordalo (pai de 
Rafael Bordalo Pinheiro). No seu tempo o Archivo pittoresco… constituiu ainda um exemplo de 

tecnologia, ao ser a primeira publicação portuguesa a adotar uma técnica de ilustração, por gravura em 

madeira, e, também, a fomentar o gosto pela Arte neste campo, com a criação de uma escola nas suas 

dependências, igualmente acessível a jovens carenciados. 
433

 Cf. RODRIGUES, João Bartolomeu, A educação na revista O Panorama. Tese de Doutoramento, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2008. 
434

 DIAS, Eurico, Archivo Pittoresco (1857-1868): Subsídio para sua história. Comunicação apresentada 

no Ciclo de Conferências Arquivo Pittoresco, 150 Anos Depois (1857-2007), Hemeroteca Municipal de 

Lisboa, 13 de setembro, 2007. Dos temas inclusos na Revista, sempre acompanhados de gravuras 

sobrelevem-se, a título de exemplo, os textos sobre destacadas personalidades, Alexandre Herculano, 

António Feliciano de Castilho, D. Pedro V, sobre monumentos e cidades, como Mosteiro da Esperança 

http://www.slhi.pt/sites/default/files/revistasmovimentos.pdf
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incontestável interesse literário e artístico dos seus artigos, este magazine destacava-se 

também como “autêntica obra-prima das Artes gráficas portuguesas e expoente máximo 

da gravura de madeira” (DIAS: 2007, 4). Aqui, é irrecusável referir o eventual proveito 

que Lage tirou ao folhear os exemplares do Archivo pittoresco, embora apreciador e 

versado neste setor (Artes gráficas), como provará o seu desempenho em algumas 

atividades do SPN/SNI, de onde decorre que não pode excluir-se a certeza de que o 

contacto com este Periódico tenha contribuído para o seu percurso iniciático, e no que 

respeita à historiografia, no campo das Artes gráficas.  

Outras Revistas colecionadas pelo nosso bibliófilo, como o Ocidente: Revista 

portuguesa mensal (1938-1973), e Feira da ladra: Revista mensal ilustrada (1927-

1942) – ambas editadas em Lisboa –, apesar de semelhante interesse, de índole cultural, 

como as citadas (O Panorama e Archivo Pittoresco), apresentam características 

traduzidas num tipo de discurso nacionalista, em sintonia com a governação da época, 

assente em referências fundamentais, como território, nação, história e tradição, melhor 

se coadunam a temática e, referencialmente, os interesses e desejos de Lage. 

Independentemente do ecletismo temático, maior ou menor, de cada edição, estes dois 

Periódicos distinguem-se pelos públicos diversos que catalisam. Assim, em 

conformidade com a publicação de duração maior, é desde logo notório, na Revista 

Ocidente: Revista portuguesa mensal, a escolha do vocábulo (Ocidente), com conotação 

religiosa, “historicamente entendido como “Cristandade Ocidental”, em detrimento da 

palavra laica “Europa”
435

. Além desta inusitada característica da publicação, em que o 

título constituía, já por si, um programa que pugnava pela intransigente 

responsabilidade do seu Diretor, Manuel Múrias (1900-1960), a Ocidente: Revista 

portuguesa mensal preconizava, no seu programa editorial, os princípios 

orientadores
436

, tais como, entre outros, o de entender a “dialética Portugal/Civilização 

                                                                                                                                                                          

em Ponta Delgada, Egreja da Conceição Velha em Lisboa, Sé de Viseu, e Antiga cidade de Malaca, 

Coimbra, Cidade de Guimarães [com gravura de página inteira], Bruxellas, além de outros que tratam das 
profissões populares, nomeadamente as Vendedeiras de frutas, Vendedeiras de Avintes, Varinas, 

vendedeiras de peixe. Sobre Arte surge e.g., A Custódia dos Jerónimos, e ainda, o que é curioso, alguns 

artigos dedicados à indústria da época, mais precisamente sobre a Fábrica de Tabaco em Xabregas, 

Fábrica da Abelheira e Ceifador Mechânico. Uma das preocupações mais prementes do Archivo 

Pittoresco… dizia respeito ao interesse em manter e em proporcionar a leitura dos seus “fascículos” em 

todos os lugares públicos, procurando que a distribuição se efetivasse gratuitamente, em escolas do ensino 

primário e popular.  
435

 Cf. PEREIRA, Maria da Conceição Meireles, Imagens e fronteiras da Europa e da cultura ocidental 

(1938-48): Ideias da Europa: Que fronteiras? Coimbra: Quarteto, 2004. 
436

Idem, ibidem p. 333. Segundo a autora, os princípios orientadores assentavam em três linhas que “se 

interpenetravam ao longo dos diferentes textos da Revista, assentes: 1- A natureza singular de Portugal no 
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Ocidental em detrimento do binómio Portugal/Europa [realçando o compromisso com 

os valores ocidentais em detrimento da concordância com as políticas europeias] ” 

(PEREIRA: 2004, 333), que regeriam os artigos ao longo das sucessivas edições do 

Periódico
437

. 

Neste pressuposto, iremos encontrar na Revista citada textos que afloram o 

estudo de temas e questões da vida económica e da cultura portuguesa (esclarecendo 

problemas literários, históricos e artísticos), estudo esse distribuído por diversas secções 

(ensaios, crónicas, bibliografias, notas e comentários). 

Desde logo cumpre destacar, na publicação em análise Ocidente: Revista 

portuguesa mensal, o interesse provável de Lage, pelos artigos de Luís Chaves, na 

rubrica intitulada Nos Domínios da Etnografia e do Folclore, pelo primado regular que 

é conferido a inéditos, noticiários, relatórios e reportagens sobre a Etnografia, a 

Filologia, e o Folclore
438

.  

A segunda publicação em apreço, Feira da Ladra: Revista Mensal Ilustrada 

situa-se neste âmbito, com diretrizes e características temáticas também diversas. 

Embora a cidade de Lisboa e os seus habitantes sejam apresentados como assunto 

recorrente e marcante, não descura, por isso, a abordagem de itens sobre a Arte e os 

                                                                                                                                                                          

panorama europeu já que, assumindo-se defensor dos verdadeiros princípios da cultura ocidental, o país 

arroga-se uma autoridade moral e espiritual sobre a Europa, nomeadamente sobre os países de tradição 

liberal; 2- Nacionalismo exacerbado assente na convicção da excelência e na tradição da Nação e seu 

Povo, bem como na superioridade da sua cultura de índole espiritual e antimaterialista […]; 3- 

Imperialismo colonial baseado na crença da missão providencial de Portugal como difusor da cultura 

ocidental no mundo, nomeadamente na América, na África e no Oriente.” (Idem, ibidem). 
437

 Ocidente: Revista portuguesa mensal. Lisboa: Tip. da Editorial Império, 1938-1973. A publicação 

começou por ser dirigida por Manuel Múrias, que se manteve em funções até 1956, altura em que o 

próprio Álvaro Pinto (1889-1957) assume a direção. Após o seu falecimento, em 1957, a publicação 

conhece até ao final, em 1973, mais três diretores, António Henrique de Azevedo Pinto, Maria Amélia de 

Azevedo Pinto e Maria Teresa de Azevedo de Araújo Pinto (cf. hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/. cursos 

Informativos/Biografias/Textos/AlvaroPinto.pdf). É considerada uma Revista de “tendência nacionalista” 

(ROCHA: 1985, 446). Neste âmbito, descortinamos textos políticos que servem a causa nacionalista, 

como, por exemplo, os versos do «Canto Novo» de António Correia de Oliveira. Entre os colaboradores 

literários destacam-se as figuras de Fernanda de Castro, Júlio Brandão, Jaime Cortesão, Adolfo Casais 
Monteiro, José Régio, Jacinto do Prado Coelho, Julião Quintinha, Manuel da Fonseca, Miranda de 

Andrade. No que diz respeito à colaboração plástica, contou com reproduções de Abel Manta, Abel 

Salazar, Alfredo Keil, Almada Negreiros, António Lino, Carlos Botelho, Teixeira Lopes, Vespeiro, entre 

outros” (Hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/.). Foi ainda esta publicação responsável pela divulgação de 

inéditos de autores consagrados, e compiladora de dossiers de temáticas díspares, complementados por 

uma iconografia assinalável.  
438

 Merecem especial relevância para compreensão e “visualização” do que realmente terá sido o 

Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal, não só a publicação na integra dos relatórios 

executados pelas Juntas Provinciais sobre as aldeias a concurso, como a opinião inerente dos jurados, 

entre os quais se incluí Francisco Lage (cf. Ocidente: Revista portuguesa mensal, junho a outubro de 

1938).  
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artistas nacionais, “os costumes, as formas atávicas de fazer as coisas, de trabalhar”. 

Este Periódico procurava, sobretudo, ocupar-se de assuntos do passado, “do viver de 

outras eras, se não melhor, ao menos mais animado, mais pitoresco, mais clareado da 

alta chama da fé, da confiança nas virtudes da raça e da esperança num futuro, que uma 

geração apoucada veio infelizmente retardar”
439

. Decerto alvo da curiosidade de Lage, o 

seu diretor, Manuel Augusto Cardoso Marta (1882-1958), merece aqui menção como 

figura de destaque, quer pelo seu empenho na causa etnográfica, desde as primeiras 

duas décadas do século XX, pelo consequente envolvimento com etnógrafos coevos 

(nomeadamente o nosso bibliófilo) e devido à colaboração em diversas atividades 

folcloristas, empreendidas pelo SPN/SNI, quer, ainda, pela participação em outros três 

Periódicos de cariz etnográfico, e produção cultural, relevantes na cena cultural 

portuguesa (A Águia, Athena, revista de arte e Contemporânea). Os artigos da sua 

autoria, nas supracitadas Revistas, revelam apetência e interesse por um culto das 

tradições (mormente da Arte Popular), foram escritos em “reivindicativo” contexto 

finissecular, com vista à recuperação da identidade de Portugal, numa firme apologia do 

bom gosto, assente na divulgação das “coisas populares”. Será em função deste 

consentimento, face à consciência apologética da Arte Popular, que Vera Alves, ao 

abordar a política folclorista do SPN, “enraizada” em “práticas e discursos etnográficos 

das primeiras décadas de novecentos” (ALVES: 2007, 238), inclui a atuação de Cardoso 

Marta, enquanto colaborador assíduo do SPN/SNI. Será que o seu vigor e desempenho, 

na defesa de uma Arte Popular, espelham essa orientação como certa e definitiva?
440

 A 

eventual existência de uma Etnografia de regime, questão alvitrada no texto supracitado, 

terá o seu desenvolvimento em lugar próprio. 

Tendo presente a importância da publicação e expansão da Revista Feira da 

Ladra, vale a pena dizer que esta se deve, em parte, à panóplia de temas, com a 

participação de “Colaboradores eruditos e de nomeada [“tem-nos a Feira da Ladra em 

barda”]. Não faltam lá artistas, escritores, historiadores, monografistas, poetas, críticos 

                                                           

439
 Feira da Ladra: Revista mensal ilustrada. Lisboa: Gusmão Navarro, 1929-1943. Os propósitos com 

que a Revista fora criada são enunciados no Tomo I (1929) pelo seu diretor Manuel Augusto Cardoso 

Marta, e tendo como desígnio ser um “sumário de: um armazém de velharias; um repositório de notícias 

úteis; um orientador de bom gosto; uma fonte inspirativa de artistas e escritores; e, finalmente, uma 

leitura sã e instrutiva” (MARTA, Manuel Cardoso, “Ao Pio Leitor”, Feira da Ladra: 1929, 1). Pretendia 

ainda este Periódico, através do uso de uma linguagem familiar, alcançar um público alargado 

(hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/.../FeiraLadra.pdf.). 
440

 Cf. ALVES, Vera Marques, Camponeses estetas no estado novo: A política folclorista do secretariado 

nacional da propaganda. Nos objetivos da presente obra, a autora aborda a questão da “Etnografia de 

regime”, que será alvo de análise em capítulo próprio.  
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de Arte e de letras arqueólogos e etnógrafos eminentes”
441

, que conduzem a rigorosos 

elogios por parte da intelectualidade da época, e definem, assim, a pluralidade das 

temáticas inclusas. 

No entanto, retemos, entre os colaboradores da Feira da Ladra, Luís Chaves, 

não só pelos temas que escreve, mas também pelo reflexo e exemplo de uma estreita 

colaboração com Cardoso Marta, no seu relacionamento com etnógrafos coevos e em 

atividades de cariz etnográfico, e não só, premissas que irão ajudar-nos a orquestrar uma 

rede de etnógrafos que, vindos do final de Oitocentos, princípio de Novecentos, acusam 

envolvimentos laborais, colaboracionistas e inter-relacionais com Francisco Lage
442

.  

Ainda no campo do relacionamento de Cardoso Marta, à época, com etnógrafos 

coetâneos, e como membro de uma geração que vê em Leite de Vasconcelos (JLV) o 

“grande mestre, que conseguiu erguer um edifício sólido sobre bases científicas” 

(Etnografia) (DIAS: 1952, 16), salientem-se as palavras de Cardoso Marta, dirigidas a 

José Leite de Vasconcelos, demonstrativas da existência de uma afetividade recíproca, 

realizada na disponibilidade imediata de Marta, em levar “a sua casa [JLV] os N.º
s
 da 

Feira e trazer o prometido artigo [[…]]; preparei logo o respetivo pacotinho”, e, 

simultaneamente, no alicerçar da admiração e do entendimento de Cardoso Marta
443

. 

                                                           

441
 LEITÃO, Joaquim, “Ao fechar a Porta”, Feira da ladra: Revista mensal ilustrada. Lisboa: Gusmão 

Navarro, Tomo IX, 1940, p. 209; Joaquim Leitão (1875-1956), escritor e jornalista, publicou diversas 

obras de géneros literários diferentes, entre eles, romance, teatro, conto, livros de História e traduções, 

estas últimas em parceria com Júlio Dantas. Dirigiu o Diário de Lisboa (1933). Entre os colaboradores da 

Feira da Ladra…, salientamos alguns nomes, como Alfredo Pimenta, Carlos Malheiro Dias, Fidelino de 

Figueiredo, José Queiroz, Luís dos Reis Santos, Matos Sequeira, Pedro Batalha Reis, Tomaz de Almeida, 

além de personalidades com cargos de direção em instituições, como a Academia das Ciências de Lisboa, 

a Academia Brasileira de Letras, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, a Escola de Belas Artes de 

Lisboa, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Instituto Histórico do Minho, o Instituto 

Português de Arqueologia, História e Etnografia, o Museu Municipal do Porto, a Sociedade Nacional de 

Belas Artes, entre outros (cf. CORREIA, Rita, Feira da ladra: Revista mensal ilustrada. 

(hemerotecadigital.cm-lisboa.pt).  
442

 Além da colaboração de Chaves na Revista, Cardoso Marta “convida” outros etnógrafos e 

etnomusicólogos, como A. da Rocha Madahil, Armando Leça, Armando Matos, Santos Júnior, Sales 

Viana (etnógrafo /diletante), Armando Leça, Cláudio Basto, Emanuel Ribeiro, Fernando de Castro Pires 
de Lima, Guilherme Felgueiras, José Leite de Vasconcelos, José Pessanha, Sebastião Pessanha e Vergílio 

Correia, que propõe uma reflexão e a constituição de uma rede de etnólogos que C. Marta reconhece e 

aprova. 
443

 Carta de Manuel Cardoso Marta a José Leite de Vasconcelos, em papel timbrado (“Presidência do 

Conselho, Secretariado da Propaganda Nacional, particular”) datada de 01-03-1939. Serve ainda a 

presente carta para testemunhar a relação de amizade e respeito/consideração patente entre ambos, e em 

particular a admiração de Cardoso Marta como discípulo, para com o Mestre, testemunhadas quer pelo 

tratamento de Marta junto de Vasconcelos: “Ilustre amigo”, quer pelo apreço em “que estimo como 

amigo e como mestre”. O tratamento de “ Mestre”, na época, era sinal de respeito e elogio para com quem 

possuía grande sabedoria e cultivava muitos seguidores das suas teses. Quanto ao artigo para a Feira da 

Ladra, que JLV promete a Cardoso Marta, em 1936, somente aparecerá (através de dois artigos) na de 
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Sem nos alongarmos excessivamente, na abordagem de mais algumas questões 

sobre a Imprensa etnográfica, Imprensa de nicho, digamos assim, inerentes a este 

Periódico (Feira da Ladra), fica, em jeito de conclusão, uma advertência ao que terá 

movido o interesse de Lage por esta publicação. Além da amizade e da efetiva 

colaboração em diversa atividades entre ambos (Cardoso Marta e Lage), subsiste, como 

fonte de interesse indiscutível, o conteúdo diversificado do Periódico, definido por 

Afonso do Paço (1885-1968) por um repositório, onde “de tudo nela aparece […] como 

um encantador museu em que se passam horas [de] deleite espiritual, saboreando os 

preciosos trabalhos assinados pelos melhores eruditos da nossa época”, e, ao mesmo 

tempo, esclarecedor sobre quem a lê e suas ideias, uma vez que este “órgão da 

curiosidade […] corresponde fielmente a uma tendência do gosto nacional […] e atesta 

o elevado critério […] e conhecimento das preferências do espírito nacional”
 444

.
 
Esta 

dualidade de interesses, que Paço regista e qualifica quem a coleta e “consulta”, 

concorre para caracterizar Francisco Lage, enquanto leitor sistemático da Feira da 

Ladra, um homem do seu tempo (imbuído do espírito nacional) e ávido por discutir, 

aprender e valorizar coisas do passado. 

A exemplo de Periódicos, que preenchem as estantes de Lage, e conferem 

sentido à sua origem geograficamente demarcada, a cidade do Porto, encontramos o 

Periódico O Tripeiro445
, com duas publicações (distintas no tempo), colecionadas sem 

                                                                                                                                                                          

1937 (com publicação tardia, talvez em 1939). Ainda como fundamento sobre o apreço de C. Marta por 

Vasconcelos, atente-se, na rubrica Ronda dos mortos (Tomo X, de 1940), em que C. Marta refere o ano 

fatídico de 1941, para JLV. Lembra também, na Feira da Ladra, as páginas em que honrou Vasconcelos 

algumas vezes, e recorda, com profundo pesar, o Amigo e Mestre. Curiosamente, utiliza estas mesmas 

palavras na carta supracitada. A análise da missiva permite ainda encontrar uma eventual explicação, para 

o facto de a publicação da Feira da Ladra ter sido suspensa, durante os anos 1938-1940. Assim, mediante 

as “explicações”, que, na carta, Marta dá ao seu recetor (Vasconcelos), depreende-se que esta se ficou a 

dever, segundo Marta, a uma ironia do destino, ou seja: “ao que o homem põe e Deus dispõe – aqui quem 

dispôs foi o diabo – e logo os acontecimentos se precipitaram aprisionando-me de tal maneira à vida, 

[que] fiquei sem tempo para me coçar. Depois vieram as doenças; depois uma estada forçada na 

província; e agora os cuidados da minha colocação no Secretariado” (cf. Arquivo do Museu Nacional de 

Arqueologia, Epistolário de José Leite de Vasconcelos Legado de JLV, Nº 13024. S.l., 01-03-1939). 
444

 PAÇO, Afonso; FIGUEIREDO, Fidelino, “Ao fechar a Porta”, Feira da ladra: Revista mensal 

ilustrada. Lisboa: Gusmão Navarro, Tomo IX, 1940, p. 211.  
445

 O Tripeiro: Repositório de noticias portucalenses antigas e modernas, 1908-1931. Porto: A. Sardinha, 

7 Vols. Este Periódico teve como diretor, na primeira e segunda séries (116 números no total), Alfredo 

Ferreira de Faria (1867-1930) e, os colaboradores Alberto Bessa, Alberto Pimentel, Anselmo Braamcamp 

Freire, Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão, Sousa Viterbo e Ricardo Jorge. A segunda, mantendo o 

mesmo diretor, acrescentou Carlos dos Passos e António Arroio à sua lista de colaboradores. A terceira 

juntou nomes, como: Augusto Pires de Lima, Cláudio Basto, Magalhães Basto, Júlio Brandão, e António 

Mendes Correia. A quarta edição foi dirigida por Emanuel Ribeiro e a quinta, supervisionada por 

Magalhães Basto e António Sardinha, compreendia, além de novos colaboradores como Diogo Macedo e 

Américo Pires de Lima, notáveis ilustradores, entre os quais salientamos,Alberto Sousa, António Carneiro 
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interrupção, desde a sua fundação (1908) até ao falecimento do nosso bibliófilo (1957). 

Com título bastante sugestivo, que se adequa e ajusta ao seu princípio basilar, o de um 

“jornal bairrista”, que cultiva a identidade da cidade nortenha, este Periódico foi 

recolhendo, na sua longevidade, preciosas informações acerca do Património 

jornalístico, etnográfico, social, económico e cultural da cidade do Porto, constituindo 

uma fonte indispensável para o seu estudo. A Francisco Lage, enquanto homem de 

Braga, interessaria eventualmente um manancial de informação ligada aos aspetos 

díspares da cidade do Porto, e região circundante, uma vez que a proximidade ao burgo 

se traduzira, até, pela sua colaboração como articulista no Jornal de Notícias, em 1929.  

As Aquisições/Deambulações de Lage por outros Periódicos incluem o 

magazine Terras do Mondego. Revista trimestral de História. Tradições, arte e 

arqueologia, etnografia e regionalismo, cuja edição e publicação poderá ter resultado 

“de uma necessidade de afirmação [provincial] contra a centralização cultural dos 

grandes meios urbanos e de Lisboa” (Rocha: 1985, 76). Esta Revista, dirigida por 

Rocha Madahil (1893-1969), espelha, em muitos dos artigos que apresenta, referências 

a conteúdos geográficos locais e dos arredores, afirmando-se como ponte de contacto 

entre outros centros pertencentes ao mesmo distrito. 

Inteirando-nos da pressuposta apreciação de Lage por este Periódico, além dos já 

citados conteúdos programáticos, e de acordo com o que nosso bibliófilo buscará neste 

tipo de publicações (História, Arte, Etnografia)
446

, uma outra razão poderá centrar-se na 

cimentada amizade que o une ao diretor da Terras do Mondego, como veremos
447

.  

                                                                                                                                                                          

e Dórdio Gomes. A Revista continua a ser publicada até aos dias de hoje, embora tenha mudado de 

proprietário, passando a pertencer à Associação Comercial do Porto, nos Anos 80. Esta Revista, cujo 

lema, adotado nos Anos 40-50, do Porto para o Porto, era uma espécie de enciclopédia focada em 

assuntos variados, que configuram a História Social e Económica do Burgo Portuense, contemplando, no 

entanto, artigos sobre notícias e estudos relacionados com a sua região. Cf. Índice geral de O Tripeiro, 

junho de 1908-dezembro de 2006. Organização de FERREIRA, Carmo, Campo das Letras Editores S.A, 

2007. 
446

 Terras do Mondego: Revista trimestral de história. Tradições, arte e arqueologia: Etnografia e 
regionalismo. Coimbra: Coimbra Editora, 1947-1975. Esta Revista, dirigida por António Gomes da 

Rocha Madahil, e pelo editor Mário Paredes Nogueira Ramos, foi publicada sob os auspícios do 

Governador Civil de Coimbra, e das Comissões Municipais de Turismo (Arganil, Góis, Lousã, 

Montemor-o-Velho). Possuía o Periódico, nas páginas dos seus textos, grande valor monográfico e 

ilustrativo. Nela se detetaram, e.g., trabalhos de História como Novos documentos para a história da 

insígnia e do selo da universidade de Coimbra, de Historia da Arte, em o Românico português, e de 

Etnografia, com o Cancioneiro popular de Miranda do Corvo. 
447

 Desta publicação, Terras do Mondego, Lage possuiu apenas quatro números, compreendidos entre os 

anos de 1948 e 1949. Estes anos, a nosso ver, podem ter sido significativos, no tocante à existência de 

uma frutuosa amizade, uma vez que muitas das dedicatórias dos livros, oferecidos por Madahil a Lage, 

datam desta altura (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 738). É de admitir ainda que Lage tenha tido conhecimento 
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Na busca das publicações periódicas, surgem na biblioteca de Lage, compilações 

da publicação Olisipo: Boletim do Grupo “Amigos de Lisboa”448
 e do Boletim da Junta 

de Província da Estremadura449
 (um ente citadino e outro provincial), traduzindo assim 

o gosto por uma Imprensa especializada. Ambas as publicações restringem os seus 

conteúdos à divulgação de diversos assuntos, respeitantes à cidade de Lisboa 

(Património Artístico – Cultural, Monumental Documental e Estudo de soluções dos 

problemas de urbanismo da capital), e à abrangente região da Estremadura (História, 

História de Arte, Heráldica, Etnografia, Tradições orais, Literatura popular).   

Não deixa de ser notória a ligação de Lage à capital, e o modo como se 

encontrava “agarrado a Lisboa”
450

, não só percetível nas obras que possui acerca da 

urbe, mas enquanto sócio dos Amigos de Lisboa. Nesta qualidade, recebe e coleciona o 

referido Boletim, cuja consulta espelha bem quem Lage “venera”, e a dedicação ao 

estudo da cidade de Lisboa, nas suas múltiplas valências
451

. 

A coletânea ainda em apreço, editada pela Junta de Província de Estremadura, 

resulta da continuação da existente Da Estremadura: Boletim da Junta de Província da 

                                                                                                                                                                          

desta publicação, bem como do seu processo, que constava na Direção dos Serviços de Censura do SNI, e 

mesmo intercedido a seu favor, uma vez que na dita secção constava a referência ao Periódico como: 

“Processos de Publicação não registada” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 738).  
448

 A publicação Olisipo: Boletim do Grupo Amigos de Lisboa. Lisboa: Grupo Amigos de Lisboa, 1938-

2009 foi criada para dar cumprimento ao que fora estipulado nos estatutos da organização Amigos de 

Lisboa (fundada em 1936). Esta publicação mensal surge, no entanto, em 1938, tendo como primeiro 

Diretor o olisipógrafo Gustavo Matos Sequeira. Distinguindo-se este Periódico por ser um notável 

repositório de estudos olisiponenses, contou desde o seu início com a colaboração de um vasto conjunto 

de literários reconhecidos, como Augusto Vieira da Silva, Luís Pastor de Macedo, Manuel Ferreira de 

Andrade, Mário de Sampaio Ribeiro, Norberto de Araújo e artistas, tais como José Almada Negreiros 

(responsável, em 1944, pela composição gráfica da capa e símbolo dos Amigos de Lisboa – barca com 

dois corvos de S. Vicente), e Luís Videira. A sua publicação estende-se até à atualidade, embora cumpra 

informar que Lage apenas possui os números respeitantes aos anos 1938-1952 (cf. Nos 75 anos da revista 

“Olisipo” (1938-2013): História & memória | Mostra Bibliográfica. Hemeroteca Municipal de Lisboa. 

Serviço de atividades culturais e educativas, Lisboa, 21 de março a 30 de abril 2013). 
449

 Boletim da Junta de Província da Estremadura. Lisboa: J.P.E., 1938-1959 Revista editada pela Junta 

de Província da Estremadura, de publicação inicialmente trimestral e depois quadrimestral, surge em 

1943, com a II série, mantendo ainda a sua edição, pela denominada Assembleia Distrital de Lisboa. No 

primeiro número desta II série (1943), é seu diretor Carlos Botelho Moniz e redator Guilherme Felgueiras 

(tendo ocupado também, em 1945, o posto de diretor).  
450

 Cf. Correio do Minho, 13 de julho, 1957, p. 7. 
451

 Arquivo do Amigos de Lisboa, Registo dos antigos sócios, Letra L. A proximidade e anuência de Lage 

com a organização Amigos de Lisboa é visível e comprovada através da sua respetiva ficha de Sócio, cuja 

adesão tem a data de fevereiro de 1942, sob proposta de Luís Pastor de Macedo, Júlio Leitão de Barros e 

Luís Teixeira (artista colaborante no Boletim). Será o sócio com o N.º 1046, admitido com a profissão de 

Escritor. (cf. AD, Doc. N.º5)  
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Estremadura452 (órgão virado para a divulgação das atividades politicas e sociais) e do 

desejo de transformá-la num órgão cultural, como o anseio exposto por quem viria a ser 

o seu redator, e depois diretor, Guilherme Felgueiras (1890-1990). Neste âmbito, a 

partir de 1943, surge o citado boletim com interesse especial pela zona da Estremadura, 

incluindo trabalhos centrados na “Estremadura folclorista” (Tradições orais, Arte 

Popular, Usos e costumes), e outros de interesse vário (Heráldica, História e Arte, por 

exemplo) da região estremenha
453

. Poderá a existência de uma temática sobre 

“Etnografia estremenha” (CHAVES; 1943, 42), neste Periódico, ter elucidado e 

influenciado Lage, na organização da sala consagrada à Estremadura, patente no MAP? 

É credível que assim tivesse sido, uma vez que o teor de diversos artigos, acessíveis no 

Boletim, versam o apreender dos usos e costumes da região
454

. Ainda integrado na 

proposta Imprensa especializada, o notório interesse de Lage pela Agricultura, Caça e 

Pesca, leva-o a adquirir, embora não sequencialmente, “um dos mais apreciados 

Periódicos de «propaganda agrícola», contendo preciosas informações técnicas e 

bibliográficas, de evidente utilidade”, a Gazeta das Aldeias: Semanário de propaganda 

agrícola e vulgarização de conhecimentos, editada na cidade do Porto
455. 

Neste enquadramento, nada menos que quatro Revistas de Arte: além de 

privilegiarem a crítica, a teoria ou a reflexão, põem em foco uma perspetiva informativa 

                                                           

452
 Nesta publicação iniciada em 1938, merece especial destaque o inquérito sobre linguística enviado por 

Guilherme Felgueiras à província da Estremadura. Este seria continuado em 1943 por Paiva Boleo 

(Inquérito Linguístico Boleo) (ILB). 
453

 Em 1960, o testemunho oral que anotámos, de Micaela Soares, assume a direção do Boletim. Segundo 

aquele, a publicação deste Periódico representa um enorme esforço da parte de Guilherme Felgueiras, 

pois a sua atividade cultural na Junta Provincial da Estremadura, onde era diretor, não tinha grande apreço 

entre os seus colaboradores do Instituto. No entanto procurou, sempre com desvelo, que a sua publicação 

avançasse, mesmo que houvesse oposição interna, procurando colaboradores/artigos para divulgação da 

região de interesse. Entre os amigos e articulistas assíduos, destacam-se Luís Chaves, António Montês, 

Amadeu Faria Costa, Severo Portela, Manuel Cardoso Marta, Armando Leça, António Lopes Vieira, 

Tude de Sousa, Afonso do Paço Armando Lucena, e Luís Reis Santos. 
454

 Cf. os seguintes artigos, que contêm informações etnográficas sobre a região; destacamos Etnografia 

estremenha: o lenço na cabeça e Barcos de pesca estremenhos pelos rios e pelo mar, ambos de Luís 

Chaves, Olaria popular na Estremadura, de Guilherme Felgueiras, Loiça das Caldas, de Julieta Ferrão e 

Cancioneiro musico-estremenho, de Armando Leça. Da Estremadura: Boletim da Junta de Província da 
Estremadura. Lisboa: J.D.L., 1939-1940. 
455

 A Gazeta das Aldeias: Semanário de propaganda agrícola e vulgarização de conhecimentos Porto: F. 

Sá Ferreira Guimarães, 1896-1980. Surge em 1896, sendo os proprietários o Padre João Pereira Vidal e 

Júlio Gama, e o redator principal António Magalhães (distinto analista do laboratório Químico Agrícola 

do Porto). Versando diversos temas ligados à agricultura, em geral, medicina prática, veterinária e caça, 

teve como colaboradores figuras notáveis ligadas aos assuntos abordados, de entre os quais se destacam o 

Visconde de Vilarinho S. Romão, Júlio Augusto Henriques e Mello Matos 

(http://almocrevedaspetas.blogspot.pt/2006/06/gazeta-das-aldeias-existiram-alguns.html). Profusamente 

ilustrada, e embora com algumas falhas de números, esta Revista compilada por Lage, entre os anos de 

1896 e 1933, poderá corresponder (ligando aos Anos 20 e 30) ao período em que vive no Norte, na sua 

região natal. 
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sobre diversos temas Artístico-Culturais (Pintura, Arte/Ofícios, Teatro). Analisámos, 

assim, a Ilustração Moderna456, que, privilegiando essencialmente as Artes Plásticas, se 

propunha vingar “como moderno veículo de propaganda a defesa e divulgação do 

Património artístico e Monumental” (cf. BORGES: 2013, 298), traduzido numa cruzada 

afim, o culto dos monumentos. Sob esta perspetiva, a Revista contribuíra de modo 

incisivo como meio de propaganda da ação, que vinha a ser feita em prol dos 

monumentos, materializada na denúncia para o estado de degradação em que estes se 

encontravam, ao mesmo tempo que informava os seus leitores, quanto ao seu 

acompanhamento, e das intervenções que neles se iam realizando
457

. 

Neste âmbito, e “folheando” as páginas da Ilustração Moderna, deparamo-nos 

com artigos apoiados numa intensa iconografia ilustrativa, versando a “História de Arte, 

a divulgação de novos espaços Museais e Patrimoniais”, que utilizam a fotografia como 

veículo hegemónico para divulgar e atrair, aliás conceito requerido, como analisaremo, 

em posteriores Revistas portuguesas. No estudo deste Periódico há ainda a considerar a 

sua forte conotação conservadora e elitista, que, segundo Baeta, refere a preocupação 

evidente, por parte da publicação, em divulgar “coleções privadas da cidade do Porto, 

reproduzindo obras de Arte e salas privadas”. Esta particularidade da Ilustração 

Moderna, em focar coleções particulares, permitiria a Lage um maior alcance rumo ao 

conhecimento e à caracterização da sociedade portuense, aos mencionados 

colecionadores particulares e ao respetivo acervo (retrato, pintura de paisagem, de 
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 Ilustração moderna. Porto: [s.n.], 1898-1903. Teve uma primeira edição entre 1890 e 1903. Uma 

segunda reaparece entre 1926 e 1932. Revista mensal publicada no Porto, será esta segunda edição, à qual 

nos referimos no texto supra, a colecionada por Lage. Teve como diretor Júlio Marques Abreu (1879-

1958), embora, na segunda edição, tenha havido a coadjuvação do seu filho, José Marques Abreu Júnior. 

Contou, por exemplo, com a colaboração de José Pessanha e Pedro Vitorino; posteriormente, de Campos 

Monteiro, F. Figueiredo, Jaime Magalhães Lima, Júlio Brandão, Mendes dos Remédios, Reinaldo dos 

Santos e Rocha Martins. A Revista evidenciava-se ainda pelo seu “aspeto visual, onde se destacariam as 

capas com uma imagem primorosamente reproduzida – fotografia ou gravura –, a cuidada paginação, a 

qualidade do papel, a dimensão das fotografias, quase sempre de página inteira, ou de duas por página, 

apelariam à visualidade e à sua contemplação, num modelo pouco usual em Portugal” (BORGES, José 

Pedro de Aboim, Marques Abreu: A fotografia e a edição fotográfica na defesa do património cultural. 
Tese de doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (FCSH-

UNL), setembro 2013, p. 302). 
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 Sobre a temática em apreço, na opinião de Maria Leonor Botelho, houve a “formação de uma 

consciência patrimonial, a partir de um Núcleo [formado por proeminentes figuras como Joaquim de 

Vasconcelos, Aguiar Barreiros, Mons. Augusto Ferreira, António Augusto Gonçalves, António de 

Vasconcelos, José Pessanha], que, a partir do Porto, patrocinou o Culto dos Monumentos”. Foi este 

núcleo ainda responsável pelo apelo “às consciências, formando sensibilidades para a salvaguarda de um 

património edificado [da Nação] que estava degradado e legado ao seu abandono” (BOTELHO, Maria 

Leonor, O núcleo do Porto e o culto dos monumentos: A formação de uma consciência patrimonial. III 

Congresso Internacional da A.P.H.A., 

http://www.apha.pt/boletim/boletim4/resumos/MariaLeonorBotelho.pdf. 

http://www.apha.pt/boletim/boletim4/resumos/MariaLeonorBotelho.pdf
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costumes, escultura)
458

. Pelo que foi dado a analisar na Ilustração Moderna, estamos 

face a um magazine noticioso, que, devido às preocupações patrimoniais de 

conservação e restauro de monumentos, do norte do país, permite fundamentar especial 

interesse e sensibilização de Lage, pela salvaguarda e proteção de monumentos, um 

espírito já detetado na sua ação defensiva e de salvaguarda do Património Monumental 

Bracarense.  

Embora incorporando nova temática (turismo), há outra publicação que emerge 

da biblioteca de Lage, com objetivos similares; teve a intervenção do próprio e foi 

editada pelo SPN/SNI: falamos da Panorama Revista de Arte e Turismo
459

, cujo 

subtítulo corresponde “de forma exemplar à sua criação”, “enquanto «obra»” de 

“divulgação do Estado Novo, e modelação do bom gosto oficial”. Como objeto 

tipografado, não pode ser entendido enquanto mero veículo de propaganda, no sentido 

estrito do termo, uma vez que nas suas páginas não recorre ao texto político literal; antes 

faz apelo à própria imagem (muitas vezes mais sugestiva para a finalidade desejada) em 

apologia ao Estado Novo. Entenda-se que a omissão propositada e direta das palavras de 

teor político, substituída pelas imagens e, considerada como nova forma de apreender a 

política pode, eventualmente, aumentar o brilho e a visibilidade, quanto ao impacto da 

atuação do Estado. Neste contexto, ao concentrar em si todas as características 

particulares do momento (social e económico), a Panorama Revista de Arte e Turismo 

prima por ser a “primeira Revista portuguesa de vocação modernizante, em grande parte 

consagrada às Artes plásticas […] e, entre estas […], especialmente tratadas, as de 

caráter decorativo e de atração turística, domínios em que a própria Revista lançou 

iniciativas de relevo”
460

. 
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 BAETA, Ricardo Manuel Mendes. Coleções e colecionadores de arte na revista Ilustração Moderna 

(1926-1932): Ensaios e práticas em museologia. Porto: Departamento de Ciências e Técnicas do 

Património da FLUP, 2012, Vol. 2, pp. 218-232 (http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10525.pdf.).  
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 Panorama: revista de arte e cultura. Lisboa: edição mensal do SPN/SNI, 1941-1973. Este Periódico 

“defende valores patrióticos e nacionalistas” e, entre os seus colaboradores, conta com nomes de especial 
interesse “para um estudo de geografia literária de Portugal” (ROCHA: 198, 59), como Cabral de 

Nascimento (Madeira), António Pedro (Minho) e outros, com destaque para Carlos Queiroz, Diogo de 

Macedo e Reynaldo dos Santos. Francisco Lage possui na sua biblioteca 55 volumes respeitantes aos anos 

1941-1955. É desconhecida a razão de não possuir os dois últimos exemplares, correspondentes aos anos 

de 1956 e 1957, apesar da eventual facilidade em obtê-los. 
460

VITORINO, José Guilherme, Um instrumento de consenso [texto policopiado]: Panorama: Revista 

portuguesa de arte e turismo (1941-1950), Madrid: [s.n.], 2007, p. 450. Os números da primeira série 

(1941-1949), correspondentes à ação de Ferro, não deixam de fazer rasgada referência à pintura, à 

escultura, ao desenho e à arquitetura. Fundamentalmente, trata-se de utilizar a sedução como arma de 

comunicação, mormente neste último campo (arquitetura), a fim de alcançar a excelência para a 

propaganda política. No entanto, dando grande relevo ao Turismo, a Revista é espelho dos chamados 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10525.pdf
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Vale a pena salientar, considerando os conteúdos programáticos do magazine, 

principalmente nos números editados no tempo de António Ferro (a julgar pela posterior 

mudança de orientação da Revista, com maior acentuação política, em detrimento da 

sua tónica cultural), a natureza sincrética e pluridisciplinar, em que, a par dos citados 

temas, dá realce a textos
461

 de crítica literária, poesia, turismo, no intuito de lhe dar 

promoção, definido como objeto de propaganda, aliado do proposto embelezamento do 

país, através de concursos e exposições divulgados pelo organismo. Textos há, também, 

que consagram espaço à Arte Erudita (património, museus), ao bailado e ao teatro, 

enquanto outros integram um dos setores caros a Lage, a Etnografia, traduzida nos 

costumes, nas tradições, no Artesanato, na ruralidade. Anote-se que será neste último 

item, pela afinidade curricular e laboral existente, que Lage colaborará na redação de 

pequenos textos, e como interlocutor no processo de “angariar”, na especificidade das 

suas competências, articulistas, etnógrafos consagrados, a fim de que escrevam nas 

páginas da Revista Panorama. 

Nas diversas rubricas do Periódico, muitas delas com seguimento em outros 

números, no que diz respeito a assuntos etnográficos, o que tem lugar determinante na 

Revista é a divulgação de exposições (dentro e fora de Portugal) e de feiras, onde a 

predominância da Arte Popular constituía um registo sólido. Num outro artigo, registe-

se o “legendar” da exposição de Tapetes de Arraiolos (1943), com um texto 

introdutório, suscetível de ser atribuído a Lage
462

. Deparamos com um trecho retirado 

ipsis verbis de uma obra (Tapetes de Arraiolos), que, por coincidência ou não, Lage 

possui na sua biblioteca. Nesta interpretação, não descuramos a eventual colaboração do 

nosso bibliófilo em determinados textos, ou mesmo na organização informativa de 

                                                                                                                                                                          

tempos livres: praia, campo e termalismo. Dá ainda realce à Economia, quando se trata de dar 

informações acerca da iniciativa privada, no campo da indústria, ao colonialismo (à qual dedica um 

numero da Revista) e ao tropicalismo. 
461

 PIRES, Cândida Teresa Ruivo, As artes gráficas na cultura nacionalista do estado novo português: 

Pensar, projetar, fazer: Revista panorama, primeira série, 1941-49. Doutoramento em Belas Artes 

(especialidade de design de comunicação), Universidade de Lisboa, Faculdades de Belas Artes, Lisboa: 

[s.n.], 2010. Ainda neste panorama, os textos, distribuídos por secções, rubricas ou artigos, englobam 

díspares, como “géneros jornalísticos, artigos, crónicas critica, reportagens, fotos, legendas e géneros 

literários, monografias narrativas, contos e poemas, [que] fazem uso de uma linguagem, própria do estilo 

epocal, onde era notória adjetivação excessiva e um hiperbolismo recorrente, atuantes por vezes, como 

«muletas» da difusão ideológica do próprio regime” (PIRES: 2010, 136). Neste olhar, lembramos o texto 

escrito por Lage, intitulado O Abade de Priscos, em que a enfatização do personagem é notória, com 

recurso a uma adjetivação profusa.  
462

 Cf. Panorama, 1943, N.º14, Anno 2º, s/p 
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conteúdos, que versassem a área da sua estrita responsabilidade, e competência do 

organismo editor (SPN), a Etnografia
463

. 

Na análise gráfica do Periódico, que mostra uma Revista plenamente integrada e 

filiada na tipologia editorial, dos magazines coevos estrangeiros, houve cuidado na 

forma, e na qualidade, no campo das Artes gráficas e decorativas: como era utilizada a 

“fotografia, a ilustração, fonografias, grafismo e tipografia” (PIRES: 2010, 127). 

Verifica-se que na construção do Periódico como um todo, se privilegiaram estes 

intentos valorativos de enriquecimento do produto (um meio de aliciar o leitor) e a 

potencialização (a partir da sua componente gráfica), do objeto de comunicação 

tipografado por excelência (cf. ROCHA: 1985, 165). 

Se, no campo das Artes gráficas, a Panorama denota o grande apreço que Ferro 

tinha pelo setor, ao reunir e fazer desfilar uma sucessão de artistas decoradores, e seus 

trabalhos, pelas páginas do Periódico
464

, por outro lado, a fotografia adquire contornos 

de qualidade e distende-se como produto final de encomendas, feitas com o propósito 

de ilustrar os artigos encomendados. Neste sentido, além da importância dos seus 

conteúdos, os textos justificam a presença da imagem.  

Numa abordagem sintética sobre o que é a fotografia, quais as suas 

características e o que sugere e oferece, relevamos que enquanto “realista, a fotografia é 

necessariamente expressiva, desempenhando um papel crítico, quando regista o 

quotidiano trágico, vivido e sentido. A exposição das formas infiltra o caráter 

proteiforme dos gestos e dos movimentos, todas as formas de linguagem”
465

. Assim, e 

                                                           

463
 Como referido no item Exposições, o texto publicado na Revista Panorama sobre a Exposição de 

Tapetes de Arraiolos, organizada no estúdio do SPN, em 1943, contém, no texto, um excerto já escrito 

por Sebastião Pessanha (cf. PESSANHA, Sebastião, Tapetes de Arraiolos, Lisboa: Tip. do Anuário 

Comercial 1917, Cap. II, Technica e Polycromia”, s/p.). 
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 António Ferro (1895-1956) foi o grande impulsionador das Artes gráficas em Portugal, atividade que 

atingiu o seu expoente com a Revista Panorama. É sob esta perspetiva que Ferro não hesita em nomear 

um diretor gráfico, Bernardo Marques (1889-1962), “enquanto criador da imagem gráfica de uma 

publicação e gestor de recursos, para maior coerência e eficácia, constitui exemplo de modernidade” 
(PIRES: 2010, 446). Faz apelo aos trabalhos dos artistas decoradores, que o acompanharam nas 

exposições no estrangeiro e em Portugal, para a Revista, com destaque para os modernistas (Almada 

Negreiros, Milly Possoz, Sarah Afonso, Maria Keil) que, como ilustradores de suporte aos textos, e com 

participação direta nos excelentes documentos gráficos (as capas da publicação, que [muitas vezes 

funciona, semioticamente falando, como sinal do conteúdo, do espírito da Revista] (ROCHA: 1985, 165), 

permitem, dizíamos, avaliar o alto valor da publicação pela sua componente gráfica, como modelo gráfico 

dos Anos 40 por excelência (o que, injustamente, não tem acontecido), e, ao mesmo tempo, consagrá-la 

como documento e fonte histórica.  
465

 ALVES, José Augusto dos Santos, Fotografia e opinião pública na viragem do século XIX para o 

século XX. Joshua Benoliel, 1873-1932: Repórter fotográfico. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 

2005, 61  
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ainda segundo Santos Alves, “um trabalho de interdiscursividade entre a cultura escrita 

e a cultura oral, instala-se na fronteira entre a ética e a estética, explorando a 

quotidianidade política, económica e social”. Por conseguinte, é a fotografia que 

“traduz, assim, um sistema em processo de afirmação e a sua confirmação através da 

realizada vontade de expor, elogiar ou criticar […] cruza a mundaneidade da 

sobrevivência”, e, ao mesmo tempo, reverte como “signo estético, [e] um meio 

diferente, […] também eficaz, de fazer passar uma mensagem precisa a um público que, 

pouco a pouco, aprenderá a ler a imagem” (ALVES: 2007, 62).  

Neste contexto, é legítimo afirmar que a fotografia “devido à funcionalização 

positiva do uso da vista origina uma maior adesão no círculo leitor/auditor/espetador. A 

fotografia faz convergir, assim, pela representação visual, a palavra, política ou social, 

com a imagem, acabando por influenciar a opinião, ao mesmo tempo que transmite uma 

quotidianidade em que o espetador se sente, invariavelmente, inserido ou de que é, 

eventualmente, protagonista” (ALVES: 2007, 63). 

Numa clara prospeção sobre as fotografias impressas na Panorama, em que as 

imagens fotográficas assumem características profundamente documentais, ilustrativas, 

apuramos que as mesmas costumam incidir sobre uma temática panorâmica da Arte 

(erudita e popular) e do Turismo
466

. Antes de mais, convém sublinhar que a leitura das 

imagens, impressas na Revista, permite avaliar de que modo é apreendida em “algumas 

das provas mais objetivas e imediatas da imagem que se pretendia oferecer ao Pais”, por 

vezes uma realidade construída. Nesta perspetiva, o Periódico coloca esta Arte visual (a 

fotografia) ao serviço da doutrinação propagandística e da promoção cultural do regime, 

dela também se servindo, transformando, então, a Panorama “num exemplar objeto de 

comunicação e de propaganda” (PIRES: 2010, 313). 

A título de exemplo, na Panorama concorrem, sobretudo, fotografias, que, ao 

“emoldurarem” os textos, registam uma aliança entre intenções, formas e conteúdos, 

baseados em obras artísticas de Pintura, Gravura, Estatuária, em que a qualidade e o 

profissionalismo dos intervenientes é brilhante
467

, e em Arte Erudita e Popular. No 
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 Na panóplia de fotografia documental, incluída na Panorama, surgem igualmente imagens sobre 

grandes obras de engenharia civil (e. g. inaugurações de gares marítimas, do Estádio Nacional).  
467

 Segundo PIRES, as fotografias, em geral, primavam por serem de “boa reprodução e por vezes a cores, 

e, em muitas ocasiões, ao alto das páginas de forma a expandir a sua dimensão, muitas acompanhadas 

pela assinatura do fotógrafo”. No tocante à Arte Erudita, na “tridimensionalidade mostra-se o essencial 
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âmbito da I série (1941-1949) da Revista Panorama, salientamos, mais uma vez, a 

notoriedade que o registo fotográfico adquire, na exposição de objetos, pessoas, 

paisagens, cenas nas quais, por imposição do diretor gráfico, e em sintonia com o 

fotógrafo, este é levado a procurar singularidades no que fotografa. Não deixa de ser 

curioso que, nesta relação fotógrafo vs fotografia, se enquadre, em perfeita simbiose, o 

pensamento de Walter Benjamim: “com a fotografia, a mão liberta-se pela primeira vez, 

no processo de reprodução das imagens de importantes tarefas artísticas, que, a partir de 

então, passaram a caber exclusivamente aos olhos que veem atrás da objetiva” 

(BENJAMIM: 2006, 209), fatores contributivos que, assim, tornam o registo fotográfico 

num trabalho de particular e extremo cuidado. Nesta caminhada de elevação qualitativa 

da fotografia, que caracteriza a Panorama, Lage dirige-se a Joaquim dos Santos Júnior 

(1901-1990), pedindo-lhe o envio de “uma boa fotografia, mesmo muito boa, […] e não 

uma dessas muitas fotografias chatas, em que os valores e os acidentes são iguais aos de 

toda a parte”
468

. Estamos, neste pequeno texto, perante uma importante evidência: sem a 

restringir ao seu valor temático, Lage sobreleva a qualidade da fotografia em si, bem 

como a sua função comunicativa. É de realçar o entendimento que dela faz Francisco 

Lage, além da sua capacidade de comunicar e de estimular o leitor, na certeza de que a 

“imagem fotográfica, pela sua aparência da realidade é um dos elementos mais 

significativos na constituição da comunicação, e arma poderosa ao evitar mil palavras, 

de reproduzir tão verosimilmente e realisticamente” (PIRES: 2010, 313), ingredientes 

que exprimem a mensagem que se quer fazer passar.  

Ainda no que respeita à orientação e requisito sugeridos face à fotografia a 

produzir por Santos Júnior, Lage, ao solicitar que a imagem seja “feita com 

enquadramento à moderna, que se imponha”
469

, revela, também, um homem que está 

perfeitamente integrado no conceito modernista da Arte da fotografia (prerrogativa do 

Periódico), e em sintonia, com o valor normativo da política do bom gosto, na 

decoração das Artes gráficas. No entanto, e retomando o parecer do nosso bibliófilo, 

sobre o já referido valor quanto à qualidade da fotografia, Lage adverte Santos Júnior: 

“neste capítulo [da fotografia] a Revista é muito exigente”, e que se essa condição fosse 

                                                                                                                                                                          

das peças, integrando-as no seu contexto e na reprodução de peças de pequena estatuária, [há] cuidado na 

iluminação das peças” (cf. PIRES, 2010, 317). 
468

 BIBLIOTECA DE TORRE DE MONCORVO. Arquivo J. Santos Júnior. Carta a Joaquim Santos Júnior, de 

Francisco Lage, Secretariado da Propaganda Nacional, datada de Lisboa, 29 de julho 1942, Documento nº 

223.  
469

 Idem, ibidem, doc.223. 
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respeitada, ou seja, traduzida nas palavras de Lage, “[se] for boa é caso arrumado”
470

, 

nada impediria a sua publicação. Através deste breve testemunho lageano, em termos de 

qualitas, e enquadramento, as fotografias que paginam a Revista Panorama, ajustadas à 

norma e ao rigor exigidos pela publicação, encontram em Lage toda um cumplicidade 

inerente à sua formação, gosto e desempenho junto do organismo editor
471

. 

Outra particularidade, respeitante à qualidade das fotografias, é-nos dado 

observar nas páginas do Periódico, e revela-se também nos enquadramentos e na 

iluminação, na relação harmoniosa com o objeto desvelado, confirmando uma vez mais 

a perspetiva de serem interlocutores privilegiados, junto dos leitores do Periódico. Neste 

âmbito, o poder que a fotografia adquire sobre os ledores, é, primeiro, de credibilidade, 

capaz de os transportar de uma forma mais real para os cenários apresentados, na 

reprodução de um mundo visível, e, segundo, o poder de persuasão, no “cimentar de um 

imaginário representativo da cultura popular idealizada e desejável”, de que a 

Panorama nos dá prova. Esta disposição é testemunhável na escolha de fotografias, 

quer pela sua qualidade, captação e apresentação de estereótipos (figuras populares 

típicas do povo, em traje regional) nos seus quotidianos (no trabalho no campo), quer 

nas manifestações populares religiosas e profanas, valorizando os enquadramentos que 

serviam os objetivos propostos. 

Como ponto de chegada da sucinta análise da Panorama, centrada na atualidade 

(ao divulgar a obra do Estado Novo), e modeladora do bom gosto oficial (em obediência 

a um estrito programa doutrinário), interessa realçar, simultaneamente, a sua função de 

agente qualificado na projeção de uma Arte do Povo, que sem dúvida mereceu a adesão 

e o interesse de Francisco Lage, ao adquiri-la pela colaboração envolvida, e pela 

temática (Arte do Povo) que foi desenvolvendo ao longo da sua publicação. 
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 Idem, ibidem, doc.223/268. 
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 A qualidade das fotografias da Panorama revela-se em toda a extensão, no caso concreto da Arte 

Popular, nos enquadramentos sugeridos e conquistados, através da utilização de uma iluminação 

adequada, que pactua com os cenários harmoniosos, conseguidos através dos objetos implicados na sua 

seleção (cf. PIRES:2010; 319). A sua função ilustrativa e de suporte ao texto, substituindo por vezes o 

teor explicativo do mesmo, era no entanto acompanhado de uma legenda interpretativa, que podia ser, 

como Lage sugere no pedido dirigido a Santos Júnior, de “uma relativa extensão” (LAGE: 1941). Acresce 

que muitas das fotografias utilizadas provinham de “imagens obtidas nos estúdio/Portugal, preparados 

para o efeito, pelo Estado, fruto de uma encenação grandiosa do SPN, que encomendava aos fotógrafos da 

sua confiança a fixação, e documentavam esses eventos institucionais” (PIRES: 2010, 315). Entre os 

fotógrafos que mais assiduamente colaboraram na Revista, destaque-se Mário Novais (1899-1989) e 

Horácio Novais (1910-1988). 



 

 242 

A única edição estrangeira, que integra a biblioteca de Francisco Lage, é 

referente à Arte e Artesanato em Espanha
472

. Como o próprio título do Periódico indica, 

a Revista de las Artes y de los Oficios pretendia divulgar, fomentar e recuperar a 

Artesanía, el bueno oficio (manual y artístico), espanhola, em consonância com o ideal 

propagado pelo regime franquista
473

, que via o trabalho artesanal como “el retorno a la 

belleza, la rebeldía contra la excesiva industrialización que se avecinaba y una vez más, 

otra manifestación española de la denominada ‘reserva espiritual de Occidente” 

(CASADO: 2002, 83). Este setor, fortemente apoiado pela Obra sindical de Artesania, 

que “no se cansaba de cantar las alabanzas de la Artesanía y del digno oficio de sus 

artífices”
474

, iria publicar a Revista de las Artes y de los Oficios, no claro intuito de 

prosseguir os seus objetivos de recuperação do ofício artesanal, não só enquanto 

pertença “de un mundo que se nos fue y que queremos no restaurar, sino incorporar al 

de hoy”
475

. Nesta perspetiva, de recuperação do Artesanato, que aliás terá repercussão 

no conceito de Artesanato em Portugal, nos Anos 50, encaramos o eventual  interesse de 

Lage, ao colecionar este título. Em virtude da qualidade dos textos teóricos presentes, e 

das temáticas referidas na publicação sobre “Plata, porcelana, telas, vidrio, ferias de 

muestras, mobiliario, encaje, mayólica, e incluso, el cine” (CASADO: 2002, 243), é 

ainda presumível equacionar uma vontade expressa, por parte de Francisco Lage, em se 

atualizar e estar atento a novos conceitos ensaiados no exterior, sobre Artesanato e Artes 

decorativas
476

. 
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 Revista de las artes y de los ofícios. Madrid: Obra sindical Artesanía de Espanha, 1944. Fundada em 

Madrid (1944), o primeiro número saiu em junho. Irá suspender a sua publicação mensal em 1946. Lage 

possui na sua biblioteca 38 números. 
473

 Sob o Estado franquista, e a par com toda a imagem criada do monumetalismo e aparato, que se 

tornavam escassos, para a representação da imagem, que se pretendia passar, a Artesania conhece, uma 

dimensão sublimada. A ideia propagada do “ámbito cotidiano del hombre dentro de su célula familiar 

debía ser íntimo, acogedor, bucólico, tremendamente doméstico, a semejanza con la dualidad nazi en este 

mismo aspeto”, concorria para a divulgação e apoio desta “Arte de emblemáticos modelos” (CASADO: 

2002, 83). 
474

 A Obra Sindical de Artesania, cuja orientação foi beber na “melancolía hacia los gremios medievales”, 

desempenhou um papel muito importante no que concerne à “promoción y divulgación de estos 
menesteres, paralela a la difusión de la arquitetura popular española”. Ligadas ao trabalho Artesanal em 

Espanha, foram fundadas as Escuelas de Artes y Ofícios Artísticos. Nestas escolas criavam-se as 

condições necessárias para perpetuar a tradição espanhola, com a particularidade de se mesclar o gosto 

pelo Artesanato e o chamado imaginário espanhol, em especial na estatuária religiosa (CASADO, Ana 

Isabel Alvarez, Bibliografia artística del franquismo: Publicaciones periódicas, 1936-1948, Tesis 

Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e História, História del Arte III 

(contemporáneo), Madrid: 2002, p. 243). 
475

 “En el nombre de Dios”. Revista de las artes y de los oficios, Nº1, Junio 1944, pp. 1-2. (cf. CASADO: 

2002, p. 243). 
476

 Além de artigos que versavam os problemas do Artesanato, e a descrição e estudo de peças dos 

diferentes materiais supracitados, a Revista… tratava ainda de “técnicas de restauración de tablas 
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Trazemos agora à colação uma revista fundada por JLV, O Archeologo 

Português. Collecção illustrada de materiais e noticias477, à qual o nosso “revistólogo” 

teve acesso, durante um largo período de tempo. Foi a primeira Revista científica de 

investigação arqueológica a conseguir projeção internacional. Subscrita por Francisco 

Lage, verificamos que penetra o campo cultural
478

 privilegiado pelo nosso bibliófilo, um 

género olhado como aglutinado dos campos de produção intelectual, científica e 

artística
479

. Basicamente, a revista O Archeologo Português destinava-se à divulgação 

de trabalhos inéditos de Arqueologia portuguesa, de Epigrafia e Numismática, a par de 

conhecimentos científicos relativos às coleções do Museu Leite de Vasconcelos/Museu 

Nacional de Arqueologia. O que Lage iria recolher nas páginas do Periódico, entre 

artigos, noticias e trabalhos sobre a temática focada, permitia-lhe estar a par dos estudos 

e da bibliografia que sobre as diversas matérias se editava, além-fronteiras. Neste 

significado, a verificar-se uma vontade expressa do nosso “leitor bibliófilo”, em 

entrosar-se com conotações culturais europeias inerentes, procurando neles objetivos 

                                                                                                                                                                          

antiguas, Arte decorativo mudéjar, cerámicas talaveranas, coleciones de marfiles”, intercalando com 

interessantes “reflexiones sobre la muerte de artistas españoles contemporáneos”. Este Periódico foi ainda 

responsável por todo um trabalho de mecenato, em prol da política aquisitiva de peças de alguns museus 

nacionais espanhóis, como o Museu do Prado. A Revista de las artes y de los ofícios contou ainda com a 

colaboração de nomes como J. Sánchez Cantón (1891-1971), historiador de Arte, diretor do Museu do 
Prado,1960-1968, Eugénio d´Órs (1882-1954), jornalista, filósofo, crítico de Arte, Mariano Rodríguez de 

Rivas (1913-1962), escritor e diretor do Museu Romântico e da Casa del Greco, em Toledo. 
477

 O archeologo português: Collecção illustrada de materiais e noticias. Publicação periódica inicial do 

Museu Etnográfico Português. Foi fundado em 1895, como “órgão de difusão de notícias, mas também 

elemento angariador (por permuta) das indispensáveis publicações para uma constante atualização dos 

instrumentos de pesquisa” Teve também como objetivo “estabelecer relações literárias entre os diversos 

indivíduos que, ou por interesse científico, ou por mera curiosidade, se ocupam das nossas antigualhas” 

(FABIAO: 2008, 116). Mais tarde, este Periódico dá lugar a uma Revista científica, embora com o 

mesmo nome, pelo teor dos temas e artigos que integra. Com edição ininterrupta desde a sua criação até à 

atualidade, vê porém, em 1999, ser dado início à edição dos Suplementos O Archeologo Português. 

Recentemente ao abrigo do programa financiado pelo Plano Operacional da Cultura, a coleção de O 

archeologo português (de 1895 a 2003) foi digitalizada (POC), o que permite o seu visionamento on-line, 

através do endereço, http://www.museuarqueologia.pt/documentos/oap_lista.htm. Lage detém os Vols. 1 

a 29, cujas datas limite são 1895-1933 (embora com falta de dois números).  
478

 Conceito básico na obra de Bourdieu, o campo é o espaço de práticas específicas, relativamente 

autónomo, dotado de uma história própria; caracterizado por um espaço de possíveis, que tende a orientar 

a busca dos agentes, definindo um universo de problemas, de referências, de marcas intelectuais – todo 

um sistema de coordenadas, relacionadas umas com as outras, e que é preciso ter em mente (não querendo  
dizer na consciência) para se entrar no jogo. Entrar no jogo significa manejar esse sistema de 

coordenadas. O campo é estruturado através das relações objetivas, entre as posições ocupadas pelos 

agentes e instituições, determinando, deste modo, a forma das suas interações; as posições configuram um 

campo, as lutas concorrenciais e os interesses (cf. LIMA, Denise Maria de Oliveira, Campo do poder, 

segundo Pierre Bourdieu. Cogito, Salvador: N.º 11, pp. 14-19 outubro – 2010, p. 15). “É no horizonte 

particular dessas relações de força específicas, e de lutas que tem por objetivo conservá-las ou 

transformá-las, que se engendram as estratégias dos produtores, a forma de arte que defendem, as alianças 

que estabelecem, as escolas que fundam e isso por meio dos interesses específicos que aí são 

determinados” (BOURDIEU, Pierre, A economia das trocas linguísticas: O que falar quer dizer. Pref. 

Sérgio Miceli. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p. 61). 
479

 BOURDIEU, Pierre, Campo de poder, campo intelectual. Buenos Aires: Folios, 1983. 

http://www.museuarqueologia.pt/documentos/oap_lista.htm
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culturais mais vastos, há a necessidade de alargar, além dos seus conhecimentos, os 

horizontes de um espaço intelectual fechado sobre si, caracterizador de muitas das 

publicações portuguesas
480

.  

Uma última abordagem sobre os Periódicos, colecionados por Lage, centra-se 

nas Revistas ditas etnográficas, extensíveis a quatro diferentes publicações. Na análise 

dos artigos existentes nas Revistas em apreço, será possível ter, por um lado, 

indicadores da atividade e investigação no campo da Etnografia, na época da sua edição, 

e, por outro, avaliar, pelas temáticas presentes, o eventual interesse que despertaram em 

Lage, demonstrável pela pesquisa compaginada com alguns dos seus, embora raros, 

escritos etnográficos.  

Na mesma perspetiva conceptual, que enformara a criação de O Archeologo 

Português, enquanto órgão oficioso da primeira secção de arqueologia do Museu, seria 

posteriormente lançado o Boletim de Etnografia (órgão da segunda secção), que não “se 

circunscreverá nas cousas possuídas pelo Museu, mas tomará mais largo âmbito”
481

. 

Esta publicação revela, além de artigos sobre literatura geral e em especial de 

Etnografia
482

, aspetos inerentes aos princípios básicos da museologia – (incorporar, 

conservar, documentar e divulgar), de amplo interesse para JLV (enquanto museólogo e 

investigador), quando procede à compilação da área Etnográfica do Museu, no 

Opúsculo Etnográfico (Boletim). É também nesta perspetiva, de abordagem 

museológica das coleções do Museu, que devem ser analisados os textos, apontamentos 

e sumários inclusos no Periódico, da autoria de JLV, que dizem respeito a vários objetos 

                                                           

480
 José Leite de Vasconcelos desejava, como veio a efetivar-se, “que o seu boletim fosse expedido para 

outros centros de estudo e investigação, quer no país, quer além-fronteiras, contribuindo para a boa 

imagem da Instituição que o editava, mas não deixando também de solicitar as permutas que lhe 

permitiriam alimentar uma Biblioteca atualizada com as mais recentes publicações nacionais e 

estrangeiras” (FABIÃO: 2008, 97). Sendo a maioria dos artigos, presentes em O archeologo português, 

da responsabilidade do seu fundador, destacam-se, contudo, entre os colaboradores, A. Mesquita de 

Figueiredo (1880-1954), A. Santos Rocha (1853-1910), Pedro Belchior da Cruz, e os estrangeiros 

Alphonse de Witte (1851-1916), numismático de renome, Emil Hübner (1834-1916), epigrafista.  
481

 Boletim de etnografia, Advertência preliminar. Lisboa: Imprensa Nacional, 1920. Esta publicação do 

Museu Etnológico Português era enformada por princípios comparáveis e complementares nas suas 

diferentes áreas (Arqueologia e Etnografia), que se justificavam, uma vez que, segundo JLV, “a 

Arqueologia é em muitos casos Etnografia do passado, e a Etnografia, no que toca ao estudo (Ergografia, 

Ergologia) dos objetos materiais que provém da tradição, por assim dizer, Arqueologia do presente” 

(VASCONCELOS: 1920, 1). Teve publicação restrita, apenas seis números, entre 1920 e 1937, N.° 1, 

1920; N.º 2, 1923; N.º 3, 1924; N.º 4, 1929 e N.º 5, 1937, num total de 315 pp.. A biblioteca de Francisco 

Lage incorpora todos os números. 
482

 Pelo punho de JLV surgem textos que versam assuntos ligados à vida portuguesa antiga, segundo 

documentos iconográficos (e.g., azulejos), e, simultaneamente, fazem referência a objetos de Arte 

Popular, que o autor terá observado no terreno e noutros museus portugueses.  
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populares das coleções etnográficas, na maioria alvo da sua “permanente obsessão por a 

aquisição direta, por colheita pessoal em excursões e campanhas […], processo 

fundamental que ineriu ao estabelecimento ou […] por oferta ou depósitos”
483

. O autor 

da Etnografia Portuguesa depositava, assim, no impresso em questão, muitos dos 

“campos” que constituiriam o seu almejado inventário das coleções. Nas páginas do 

Boletim figurariam, à laia de fichas de inventário, descrições amplas dos “objetos 

materiais que provêm da tradição” (VASCONCELOS: 1933, 1), acompanhados de 

excelentes ilustrações (da autoria dos desenhadores do Museu, Francisco Valença, 

Saavedra Machado, E. Sousa), dos quais resultariam catálogos das secções. Deste 

modo, nas passagens do Boletim de Etnografia, cumpria-se e materializava-se o desejo 

do Diretor do Museu Etnológico Português, para quem o registo dos objetos e a sua 

divulgação constituíam princípios inflexíveis 
484

 a ter em conta. 

No período finioitocentista, e primeiro decénio da I República, os objetos eram 

assim dados a conhecer no Boletim, inseridos num programa de apreciação e 

valorização dos objetos de Arte Popular e de Ergologia, nomeadamente algumas peças 

de olaria, artefactos de Arte pastoril, de luminária popular, chaminés algarvias; jugos e 

cangas, entre outros. Perante os ensinamentos que Lage terá absorvido do Periódico, no 

âmbito do foro museológico, a par da panóplia de elementos de Arte Popular, com 

correspondência visível nos objetos expostos nas salas do MAP, cremos que poderão tê-

                                                           

483
 GONÇALVES, António Manuel, O museólogo José Leite de Vasconcelos. Lisboa: [s.n] Sep. Atas e 

memórias do I Congresso Nacional de Arqueologia 1, 1959, p. 54. 
484

 Segundo Gonçalves, organizar a documentação relativa aos objetos, que entravam no Museu, foi “o 

escopo da atividade museológica de José Leite de Vasconcelos”; o museólogo JLV era exímio no trabalho 

organizativo, quando “se tratava de assuntos de caráter geral eram anotadas em fichas e estas arrumadas 

em caixa devidamente alfabetadas, e se se tratava de assuntos especiais dos seus estudos eram anotados 

em verbetes que metia em pastas também alfabetadas”; “Este amiúde trabalho de fichas, mais descritivo 

do que interpretativo, que acompanha a exaustiva colheita de materiais e informações, é o pressuposto de 

um autêntico conservador” (cf. GONÇALVES: 1959, 54). Ainda no Capítulo III, do Regulamento do 

Museu Etnológico, elaborado em 1914 pelo próprio Diretor, José Leite de Vasconcelos, é possível 
salientar dois artigos pensados para o efeito, que focam e especificam o critério rigoroso de inventariação 

dos objetos. Nestas duas rubricas dá-se relevo à importância da inventariação das peças, no livro de 

entradas “em que os objetos se irão inventariando à proporção que forem sendo numerados [e] haverá um 

ou mais catálogos gerais por secções”. Ainda em artigo Único era relevante como deveriam ser orientados 

os “inventários ou catálogos [onde] serão postas as indicações se julgarem necessárias para a história 

externa dos objetos”. (cf. VASCONCELOS, J. Leite de, “Regulamento do Museu – Decreto nº 559, de 11 

de junho de 1914”, História do museu etnológico Português: (1893-1914), Lisboa: Imprensa Nacional, 

1915, p. 56. Para um estudo completo sobre a História do Museu, desde a sua Fundação até ao período 

sob direção de Manuel Heleno (1894-1970), consulte-se GOUVEIA, Henrique Coutinho, Museologia e 

etnologia, instituições e personalidades. Tese de Doutoramento em Antropologia – Área de Museologia, 

Universidade Nova de Lisboa, 1997, Vols. I e II.  
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lo influenciado na sua praxis futura
485

. Aliás, como esteio a esta afirmação, detenhamo-

nos em determinado tipo de objetos “espécimes de Etnografia por províncias” 

(VASCONCELOS: 1937, 282), que literalmente correspondem aos selecionados pelo 

Diretor do Museu Etnológico. Referimo-nos, a título de exemplo, às peças de esmolas 

religiosas, caixas de esmolas, recipiente de vinho (borracha), alminhas do Minho, etc 

(Sala Entre-Douro-e-Minho – MAP), assim como ao desenho aprovado para a chaminé 

da cozinha alentejana (Sala da Estremadura e Alentejo – MAP), cujo traçado é tirado ad 

litteram do existente no Boletim de Etnografia (na rubrica bonecas nas chaminés 

alentejanas)
486

. É deste modo que constatamos em Lage uma procura dos costumes 

antigos, que, enunciados por JLV, povoam também, o seu pensamento etnográfico. 

Na senda das Revistas etnográficas que Lage “abraça”, encontramos a Revista 

Portugalia: Materiaes para o estudo do povo portuguez, editada no Porto, surgida em 

substituição da Revista de Sciencias Naturaes e Sociaes487
. Lançada pelos homens do 

norte, curiosamente, tendo em conta os assuntos e artigos que incluí em ambas, o 

Periódico exprime nas suas edições (tomos I e II) diferentes rumos, que por si 

testemunham e ilustram o caminho evolutivo por parte da Etnografia em Portugal, ao 

conceder posterior importância à Arte Popular, entre o final do século XIX e os 

princípios do século XX.  

Embora na sua juventude Rocha Peixoto se mostrasse ainda arreigado aos 

estudos dos etnógrafos finisseculares, versando nos seus escritos a cultura espiritual do 

                                                           

485
 Se é certo que o MAP não possui, sob a direção de Lage (1948-1957), um Livro de inventário e 

Catálogo das coleções, o facto é que os ensinamentos propostos por JLV teriam tido efeito prático na ação 

do diretor do MAP. Na verdade, não podemos ignorar que este trabalho de inventariação das coleções 

estaria provavelmente na mente de Lage, uma vez que o próprio teria deixado um livro com informações 

precisas , acerca de cada objeto que entrasse no Museu, assim como o nome do Artesão responsável pela 

sua execução. Porém, este livro há muito foi dado como desaparecido do antigo IPM (Instituto Português 

dos Museus) (Fonte IPM). Por outro lado, é de salientar que existem no MAP, ou seja, fazem parte do seu 

espólio, outros objetos enunciados por JLV, na sua Revista Boletim de etnografia, como os aprestos de 

costura, um copeiro alentejano ou um “polvorinho artístico”, espelhos de porta, batentes de porta 

zoomórfica, teares, chaminés algarvias e estremenhas, jugos e cangas.  
486

 Cf. VASCONCELOS, José Leite de, Boletim de etnografia. Lisboa: Imprensa Nacional, 1924, p. 2. 
487

 Portugalia: Materiaes para o estudo do povo portuguez. Porto: Imprensa Portugueza,1899-1908. Esta 

publicação surge no Porto, sendo que o seu diretor é Ricardo Severo, e Rocha Peixoto o redator-chefe e 

editor literário, com Fonseca Cardoso como secretário. A sua publicação inicia-se em abril de 1899, 

terminando em 1908. Constituída por Tomo I, fascs. 1-4 (1899-1903), e Tomo II, fasc. 1-4 (1905-1908). 

É importante salientar o interesse de Lage por esta publicação, uma vez que possui todos os exemplares. 

Os artigos da Revista, principalmente os de natureza etnográfica, deveriam ser acompanhados segundo o 

seu fundador, Rocha Peixoto, de “Croquis ou clichés [que] seriam recebidos com muita satisfação e 

reduzidos a gravuras que acompanhassem os respetivos textos”. “Carta ao Mestre António Gonçalves” 

(1899?) (cf. 1899 – Portugália, «Os Homens da Portugália», http://ww.cm-

pvarzim.pt/biblioteca/site_rocha_peixoto/cronologia/1899.html). 

http://ww.cm-pvarzim.pt/biblioteca/site_rocha_peixoto/cronologia/1899.html
http://ww.cm-pvarzim.pt/biblioteca/site_rocha_peixoto/cronologia/1899.html
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povo (tradições orais, crenças, superstições, costumes), é inegável que a sua passagem, 

como fundador da Portugalia…, espelha uma tendência crescente e “inovadora, [ao] 

conceder um importante lugar à matéria ergológica, mormente nas aplicações técnicas, 

económicas e estéticas” (GONÇALVES: 1990, XXII)
488

. Neste âmbito, embora o 

percurso de avaliação e reconhecimento, da cultura material popular, já viesse sendo 

talhado com estudos, exposições desenvolvidas e a criação do Museu Etnográfico 

Português, o prospeto de lançamento da Revista é singular, ao compendiar na sua 

primeira edição trabalhos que também pertenciam, além do programa etnográfico 

estipulado, aos “princípios basilares defendidos no campo de ação da arqueologia e 

antropologia” (GONÇALVES: 1990 [1967], XXIII)
489

. Figuras notáveis, como Adolfo 

Coelho (1847-1919), Albano Bellino (1863-1906), Alberto Sampaio (1841-1908), 

António Augusto Gonçalves (1848-1932) e outros arqueólogos como Martins Sarmento 

e Santos Rocha, publicam, essencialmente no 1º volume do Periódico, um conjunto de 

textos acerca do “indivíduo, as raças, os povos, na sua natureza íntima, e modos de ser, 

usanças, civilizações, história”, a par da publicação de artigos de Rocha Peixoto, Silva 

Picão (1859-1922), JLV, e Mello Matos. Abordando uma temática ergológica, 

enriquecem, deste modo, o levantamento de algumas manifestações da cultura demótica 

(indústrias rústicas), ao mesmo tempo que preparam e desbravam caminho para a 

valorização de uma Arte Popular, que se vai afirmando na primeira década de 1900
490

. 

                                                           

488
 PEIXOTO, Rocha, Etnografia portuguesa: Obra etnográfica completa. Pref. Notas e Bibliografia de 

Flávio Gonçalves. Lisboa: Dom Quixote, 1990. Segundo o autor, Flávio Gonçalves, em Portugal nos 

finais de Oitocentos, por parte de nomes como Adolfo Coelho e Teófilo Braga, assiste-se à consciência da 

necessidade de, a par do estudo das investigações antropológicas, filológicas e folclóricas, se avançar para 

a análise das manifestações materiais (tecnológicas e plásticas), com vista ao estudo do Povo Português.  
489

 O referido Prospeto do 1º volume da Portugalia, inscreve a mensagem do diretor, Rocha Peixoto, que 

preconizava um programa cujo intuito era o de versar “o fundo popular, A GREY, no sentido hierárquico 

e usual do termo”. Nestes termos, e cumprido o estipulado, procurava-se estudar “o Povo Português 

medindo-o classificando-o […] e recolher-se-ão todas as manifestações da vida popular de hoje e de 

ontem” (cf. Portugalia: 1898, 5). Em muitos dos temas das matérias abordadas, de interesse etnográfico e 

focados nas indústrias populares, sobressaem, neste fascículo, os artigos de Rocha Peixoto, Etnografia 

portugueza-Habitação-Os Palheiros do litoral (Tomo I, 1899, pp. 79-96), As olarias do prado (Tomo I, 
1900, p. 226), no qual o autor levanta alguma polémica, ao emitir um juízo depreciativo sobre as formas 

das peças (cf. ALVES: 2007, 203) e Uma iconografia popular em azulejos (Tomo I, 1900, pp. 585-590), 

a par com vários artigos publicados por Silva Picão, subordinados ao título Etnografia do alto Alentejo 

(concelho de Elvas) (Tomo I, 1901, pp. 220-280). 
490

 O Tomo II, da Revista Portugalia, evidencia um acentuado interesse pelos aspetos tecnológicos e 

artísticos das produções populares, expressões decorativas, iconográficas e indumentária, merecendo 

destaque os artigos de Rocha Peixoto, As filigranas (Tomo II, 1908), Os pucareiros de Ossella, (Tomo II, 

1908), O traje serrano, Iluminação popular, de Luís de Magalhães, Os Barcos da ria de Aveiro (Tomo II, 

1908), de M. Vieira Natividade (1860-1951), Alcobaça ethnographica: As rocas da minha terra (Tomo 

II, 1908). Embora os artigos e temas mencionados preencham a quase totalidade dos fascículos do Tomo 

II, nele existem igualmente referências (embora em número restrito) às formas do regime comunitário das 
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Nestes termos, comparando o primeiro tomo da Portugalia com o segundo – este com 

grande número de textos e monografias, exclusivamente de índole etnográfica, além de 

abordagens e/estudos sobre Arte Popular –, validamos o interesse dos Artefactos de 

Arte Popular, que passam a constituir-se como matéria de estudo continuado, ao mesmo 

tempo que readquirem a condição de objetos de culto. 

Neste horizonte, iremos encontrar muitos dos colaboradores da Revista 

Portugalia, que terão igualmente escrito para outra publicação colecionada por 

Francisco Lage: Terra Portuguesa: Revista ilustrada de arqueologia artistica e 

etnografia
491

. Nas páginas deste Periódico, sobressaem na maior parte itens sobre Arte 

Popular
492

, estudados e apreciados numa ótica (de afirmação crescente a partir da I 

República), “que enaltece as qualidades estéticas (decoração e ornamentação) e de 

exaltação nacionalista dos objetos” (LEAL: 2007, 271). 

Neste âmbito, surgem no Periódico artigos de etnógrafos, por exemplo, Vergílio 

Correia, e de alguns amigos/colaboradores de Francisco Lage, como Sebastião Pessanha 

e M. Cardoso Marta, que se debruçam numa panóplia de Artefactos e temas demóticos, 

os quais, como veremos, irão enquadrar uma grande parte das escolhas de Lage, 

principal “realizador” de muitas das iniciativas sobre Arte Popular, organizadas pelo 

organismo onde trabalha (SPN/SNI). Neste envolvimento, tomemos a revista Terra 

Portuguesa a exemplo dos escritos de Vergílio Correia, quando privilegia, em 

sucessivos artigos, o estudo da Arte ornamental alentejana, por ele considerada a região 

por excelência dessa expressão popular. Neste panorama, e no conjunto de objetos de 

cultura material (enumerados por Correia)
493

, Lage vai desenvolvendo grande interesse 

                                                                                                                                                                          

populações, como é o caso do texto dado à estampa por Tude de Souza (1874-1951), Costumes e 

tradições agrícolas do Minho, I e I – Regimen pastoril dos Povos da Serra do Gerez (Tomo II, 1908).  
491

 Terra portuguesa: Revista ilustrada de arqueologia artística e etnografia. Lisboa: Oficinna do 

Anuário Comercial, 1916-1927, Vols. 1-5. Foi uma Revista com periodicidade irregular, tendo Sebastião 

Pessanha como editor e proprietário, Vergílio Correia, diretor literário e Alberto de Souza, diretor 

artístico. Contou com a colaboração de José Pessanha (1865-1939), Alfredo Guimarães (1882-1958), 
Alberto Sousa (1880-1961), Martinho da Fonseca (1880-1972), Simões de Castro (1845-1932), entre 

outros.  
492

 A Terra portuguesa apresentava, além do elevado número de artigos sobre Etnografia-Arte Popular, 

outros temas que preenchiam as suas páginas, tais como Arqueologia Monumental, Iconografia-

Antropologia, Arte Decorativa, Arte Antiga, Arte Pré-histórica. Atente-se que, na fase final da sua 

publicação, a partir de 1925, já na fronteira do seu fecho, as rubricas dedicadas à Etnografia-Arte Popular 

surgem com um número muito inferior ao que vinha sendo hábito, desde a sua criação.  
493

 Correia aborda, em sucessivos artigos, diferentes espécies de objetos de Arte pastoril, 

nomeadamente,Pintadeiras ou chavões; Rolhas de infusa; Colheres “bordadas”; Vasos de cortiça 

alentejanos; Saleiros “bordados”; Côchos alentejanos; “Tarros”. (cf. CORREIA: 1916, 23, 28, 79, 93, 

101, 156).  
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e apreço, ao ponto de preparar um artigo na Revista Panorama, e, com veemência 

“inscreve-os”, em exposições nacionais, no exterior e no MAP. Nas páginas da Terra 

Portuguesa, Correia explora o fascínio sentido pela Arte Popular, quando nos seus 

textos faz referência às chaminés do sul
494

, (em nítida conexão com as chaminés que 

foram expostas mais tarde, no MAP, na sala do Algarve), e a outros Artefactos sobre o 

quais tece minuciosas descrições. No entanto, acresce que tal como João Leal afirma, 

não podemos ignorar que o trabalho deste etnógrafo, no universo da cultura material, é 

caracterizado sobretudo pela “exaltação das virtualidades estéticas dos produtos 

populares, por um lado, e a sua apropriação nacionalista, por outro” (LEAL: 2000, 268). 

Neste encalço, frisemos que o nosso leitor bibliófilo se apropria destas conceções, 

claramente dominantes e enumeradas por Correia (ao longo dos seus artigos temáticos, 

além das adotadas pelo discurso folclorista do SPN/SNI. 

Ainda segundo João Leal, sendo Vergílio Correia o “ melhor intérprete da 

sensibilidade etnográfica dominante nos anos da I República” (LEAL: 2000, 270), a 

este notável etnógrafo se deve, igualmente, todo um trabalho de inventariação 

catalogada das diferentes espécies de Arte Popular, cuja “listagem” é, na sua essência, 

objeto de “plágio” e adoção no discurso e prática folcloristas, do SPN/SNI, e, em 

consequência, materializada nas suas ações, para consumo interno (MPP, MAP, textos 

etnográficos) e externo (exibições e mostras)
495

.  

Na centralidade que vinha sendo atribuída pelo periódico à Arte Popular, e 

ensaiada por Correia, destaque-se ainda outro colaborador da Terra Portuguesa, com 

importante peso substantivo, enquanto etnógrafo e como coadjuvante (em práticas 

etnográficas) e amigo de Francisco Lage: Sebastião Pessanha. Na edição de 1916, 

haviam comungado dos mesmos interesses, ao escreverem sobre Arte decorativa 

(tecidos, cobertas e paramentos), partilhado saberes, e informações; porém, revemos, 

                                                           

494
 Na Revista Terra portuguesa, Vergílio Correia escreveu um artigo intitulado Chaminés do Sul, 

suportado por uma iconografia das mesmas, da autoria de Ernesto Sousa, que decerto foi motivo de 

inspiração para as chaminés existentes na sala do Algarve, no MAP. Ainda neste artigo, a descrição de 

Correia das “ bonecas” de chaminé do Alentejo, “pregada na parede fundeira, velando o fogo”, encontra 

correspondência na projetada chaminé da cozinha,, da casa existente na sala da Estremadura e Alentejo, 

do MAP. (Cf. CORREIA: 1916, 21. Terra portuguesa: Revista ilustrada de arqueologia artistica e 

etnografia, Anno I, N.º 7, agosto – 1916, pp. 21-27). 
495

 Como foi referido, muitos dos objetos, escolhidos e apresentados na Revista Terra portuguesa, por V. 

Correia, encontram correspondência e analogia na sala de Trás-os-Montes do MAP, precisamente em 

conformidade com os estudos do autor, sobre Arrôchos de Larinho e Felgar (Moncorvo), Rocas 

enfeitadas, Margens do Douro, Alta e Beira Alta, Trás-os-Montes e Miranda. (cf. CORREIA: 1916, 92-

106, 112). 
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noutros artigos de Pessanha incluídos na Revista Terra Portuguesa, um manancial de 

informações, elementos e objetos deliberadamente apropriados por Lage, quando redige 

o plano de organização do Museu do Povo Português, em 1942, ou quando, mais tarde, 

lhes “dá voz” no MAP. É evidente que Lage recorre ao artigo de Pessanha sobre A 

fiação e a tecelagem manuaes em Portugal – O trabalho de seda em Trás-os-Montes496
, 

quando, e.g., plasma no seu projeto (LAGE: 1942, 18), a propósito do capítulo da 

Sericultura, igual terminologia e decifração de todo o processo envolvido na produção, 

tratamento e fiação da seda utilizável, na região de Trás-os-Montes.  

A partir do que trata e escreve Pessanha para a Terra Portuguesa, no campo da 

Arte Popular, podemos apurar uma nascente de Artefactos análogos, que encontramos 

por excelência no Museu de Arte, em Belém (MAP), como sejam os casos dos artigos 

inspiradores sobre Cobertas de Urros, e Bonecos de Extremoz497
.  

A Revista Terra Portuguesa, em análise, revela-se um importante veículo 

propulsor, bem como da afirmação que a Arte Popular vai alcançando em Portugal, no 

panorama da Etnografia, desde a I República; é igualmente considerável quando 

proporciona a Lage um saber “enciclopédico”/etnográfico, atuante e determinante, 

segundo vimos, em muitas das suas ações neste campo. 

Quando o saber escrito se organiza como na coleção de Imprensa Periódica, da 

biblioteca de Francisco Lage, verifica-se, sem dúvida, que funciona à semelhança de 

uma coleção de textos que, reorganizados temporal e espacialmente, numa outra 

narrativa fundada num saber temático multifacetado, deixam ver como Lage apreende e 

interioriza toda uma série de manifestações de conhecimentos, colocados à sua 

disposição. 

  

Marginália – marginar 

 

Podemos definir Marginália, do latim marginalia, como a palavra, expressão ou 

código, que muitos leitores escrevem na margem do texto (anotações marginais), 

destinadas a salientar certas passagens, supostas dúvidas, que a leitura pode suscitar. A 
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 Cf. PESSANHA: 1916, 143. 

497
 Cf. PESSANHA: 1916, 30, 109. 
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Marginália é passível ainda de sugerir esclarecimentos, pontos de interesse, ideias-

chave, ou ideias principais do documento, sem terem, por vezes, a consciência das 

razões pelas quais o fazem, ou como poderão elas vir a ajudar na construção de uma 

identidade pessoal. Este processo desencadeado pelo leitor/anotador pode ser traduzido, 

em tipologia e extensão, por marcas traduzidas em “pequenas notas, sinais gráficos, 

breves referências, ou ainda linhas verticais (||), ao longo da margem, e sublinhados em 

passagens do texto”
498

.  

Embora menos extensas, as linhas verticais (||) apostas à margem do texto, e em 

confronto com os excertos que se pretendem assinalar/referir, merecem especial 

atenção, por surgirem em maior número nos livros de Lage, e também pelo seu 

significado específico. Assim, na medida em que certo conteúdo foi alvo de especial 

atenção da parte do leitor/anotador, estas marcas, ao referirem parágrafos ou frases, 

facultam-nos informações sobre os interesses do lector e desenvolvem “uma espécie de 

[segunda voz] que articula os seus pensamentos com os do autor, a partir do estímulo 

provocado pelo ato da leitura” (ESTRIBEIRA: 2009, 8). 

 O fenómeno da Marginália, existente em alguns livros consultados na biblioteca 

de Francisco Lage
499

, pretende dar a conhecer o processo de leitura do nosso bibliófilo, 

mostrando, por via desse processo de anotações, verificadas em alguns exemplares, a 

construção de um valioso contributo, que permite aceder ao desenrolar do pensamento 

do leitor/anotador, e avaliar a interação com os autores de cada exemplar, lido e 

anotado. 

Testemunhos do pensamento do leitor, as notas de Marginália, retiradas do 

corpus do texto, reproduzem precisamente nas margens do texto, além dos extratos do 

que relatam, indicações preciosas para a pesquisa, suscetíveis de representar o modo 

como terão influenciado o saber e a ação do seu “progenitor”.  

Embora não tenha sido possível realizar uma análise abrangente dos títulos, 

pertencentes a Francisco Lage, face aos condicionalismos verificados para a sua 
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 ESTIBEIRA, Maria do Céu Lucas, A Marginália de Fernando Pessoa. Tese de Doutoramento, 

Estudos de Literatura e de Cultura (Estudos Comparatistas), Universidade de Lisboa, Faculdade de 

Letras, 2009, p. 8. Segundo a autora, entre os sinais gráficos encontrados nas margens dos textos, estes 

podem ainda ser representados, quer por sinais gráficos, (!), (?), quer por marcas especificas ( [] ), (X). 

Quanto às breves referências, estas poderão ser detetadas através de siglas, como N.B., N.. 
499

 Foram igualmente detetadas anotações em obras que, pertencendo à biblioteca de Francisco Lage, não 

constam do Catálogo da Biblioteca (fonte de pesquisa que vem sendo levada a cabo), pelo que se incluem 

neste estudo. 
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consulta
500

, o folhear de parcos exemplares marcados com Marginália, veio, no entanto, 

a revelar-se um auxiliar importante, para a reconstrução do percurso de leitura do 

pensamento e interesses de Lage, expressos nos volumes anotados. Simultaneamente, a 

Marginália permite reconstituir e registar, em termos de receção, o que “sensibilizava” o 

interlocutor, ao ler o texto (e.g. destacar os autores de quem terá recebido ensinamentos 

práticos), e, através do valor potencial das suas notas, avaliar de que forma estas viriam 

a influenciar algumas das suas experiências na profissão e na vida.  

Perante a possível e sucinta abordagem da Marginália, presente nos títulos que 

Lage consulta, preocupámo-nos em detetar, nas obras que sondámos, um corpus 

incidente que ilustrasse, de uma forma breve, a sua importância, e esclarecesse até que 

ponto as marcas (Marginália), detetadas no texto, refletiram a referida influência que 

terá recebido dos textos que leu, e para os quais chama a atenção, assim como alguns 

dos seus interesses particulares.  

Assim sendo, analisámos as obras de vertente etnográfica, de onde decorre o 

maior número de exemplares e de marcas; por analogia e em estrita ligação, detivemos 

igualmente registos e anotações sobre Culinária e Agricultura (com incidência nos usos 

e costumes do Alentejo). Na vertente etnográfica, apurámos qual o escritor que mais foi 

referenciado por Lage, e cedo chegámos à conclusão de que, no campo da Etnografia, o 

mais visível na Marginália, presente na sua biblioteca, é o autor de quem certamente 

“recebeu” melhores ensinamentos práticos: falamos de José Leite de Vasconcelos 

(JLV). 

Pela sua relevância, procurámos descrever também alguns aspetos e 

características da Marginália detetada, e auferir de que modo este processo de actus, do 

                                                           

500
 O processo de consulta (sistematicamente obstaculizado) de livros pertencentes a Francisco Lage, 

depositados no Museu de Arte Popular, teve início em 2012, sendo o seu acesso negado, em virtude da 

inexistência de condições próprias ao seu acesso. No entanto, passado um ano, foi feita nova tentativa de 

autorização/consulta junto da coordenadora do Museu, apresentando apenas uma escassa listagem de 
obras que poderiam ter Marginália (obras que abrangiam fundamentalmente o campo etnográfico, e cujos 

autores mantinham predominância no catálogo). Aceite o pedido (após muita insistência) foi dado acesso, 

durante três horas, à verificação das obras programadas. Acrescente-s-e que, no entanto, não nos foi 

permitido fotografar as obras em questão, o que iria decerto representar uma mais-valia para a abordagem 

em apreço. Resta salientar que a quantidade e diversidade de obras, existentes na sua biblioteca, poderá 

implicar que muitas contenham Marginália. Embora não tenha sido possível concretizar esta pretensão, 

torna-se pertinente o seu desenvolvimento em futuros estudos. Assinale-se ainda o estado caótico e 

lamentável em que se encontrava a Biblioteca, sem qualquer tipo de tratamento, espécie de “depósito” de 

livros deixados ao acaso, com aspeto desleixado, cobertos de pó, sem proteção alguma, o que constitui, a 

nosso ver, um inadmissível atentado ao Património do Museu, cuja responsabilidade cabe por inteiro à ex-

coordenadora do MAP. 
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leitor/anotador Lage, pode ser uma mais-valia para o conhecimento do seu pensamento, 

da sua influência e ação. Neste pressuposto, e mediante o exame da Marginália em 

alguns questionámos: quais terão sido os instrumentos de anotação/escrita de Lage? 

Verificámos que, neste campo, Lage faz uso permanente de lápis de carvão, o que 

indicia o cuidado extremo dispensado aos seus livros
501

. Inquirimos, ainda, sobre a de 

datação possível das anotações de Lage, mas essa tarefa tornou-se impraticável; 

eventualmente, através de uma análise comparativa, talvez possamos prever uma mera 

aproximação da data, com base na materialização das leituras, detetáveis na ação de 

Lage.  

Deste modo, há uma aproximação hipotética mas decerto não segura, sobre o 

momento em que terá deixado Marginália nas obras que consultou. No que diz respeito 

à tipologia das anotações assinaladas, verificámos que se distribuem pelo uso de 

sublinhados, marcas laterais, aspas, X, (||) (marcadores), e uma sinalética com as 

palavras Cul, e Cont.f., a assinalar o parágrafo que, na sua ótica, devia ser identificado 

como importante. Face a estas observações de Lage quanto às leituras realizadas, 

constatamos que as mesmas, se centram na identificação de partes fulcrais das matérias 

que põe em evidência, e das quais se apropria, reinterpretando-as, como fonte de 

inspiração para a sua ação e pensamento. Em função desta perspetiva de “apropriação” 

de passagens e escritos dos vários autores, nas obras “escolhidas” por Lage, analisámos, 

e tentámos encontrar a correspondência com a sua praxis. Por economia discursiva e 

espacial, optámos por fazer uma breve referência às passagens suscetíveis de possuírem 

Marginália, remetendo para anexos as passagens de maior extensão, assinaladas por 

Lage na sua totalidade.  

Antes disso, analisámos sinalização e abreviaturas (/, Cul.), assim como as 

marcas laterais a lápis, e, por fim, as anotações de Lage na margem esquerda da folha, 

que “polvilham” as páginas da obra Linguagem rústica no concelho de Elvas, de Silva 

Capelo
502

. Este título caracteriza-se em especial pela “captação” de assuntos 

relacionados, e que na maior parte referem, no âmbito da Culinária, a sua terminologia 

em uso, no Alentejo. Assim, destacamos, em primeiro lugar, a marcação de um 

parágrafo (/, Cul.) sobre hortas para os hortelões, seguido da enumeração de tempêros 
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 No entanto, acrescente-se que, sendo deterioráveis com o passar do tempo, muitas destas marcas 

poderão ter desaparecido. 
502

 CAPELO, J. A. Silva, Linguagem rústica no concelho de Elvas. Lisboa: Ed. da Revista de Portugal, 

1947. 
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produzidos nesses lugares (salsa, coentros e hortelã) e, mais tarde, a significação de 

Almece ou Almeice (soro resultante do fabrico do queijo), que procede, à semelhança de 

outras sobre a mesma temática, como amassilhos (amassaduras de pão e de bolos); 

atabefe (rescaldão com requeijão); ôlha (de olho, (cozido com muita gordura); lampo 

(figos da primeira camada); migas (pão refogado com gordura). (cf., neste capítulo, 

Anexo A). Unicamente com a marca lateral (/) são assinaladas por Lage, na obra 

supracitada, as palavras que versam costumes e objetos alentejanos, como seja o caso de 

arreguelhos (carteira em forma de alforge); azeiteiro (em chifre de bovino com torneira 

de madeira); bornil (espécie de coelheira para gado equestre); caçapo (espécie de corna 

da extremidade do chifre do boi); pelangana (pequenos alguidares de barro vidrado). 

Por último, é ainda utilizada, na obra Linguagem rústica no concelho de Elvas, a marca 

lateral ([]), com a qual Lage “traça” os Bonecos de Santo. Aleixo
503

, o que demonstra o 

seu interesse por uma forma de teatro ligada aos costumes populares locais (sob formas 

textuais e cénicas breves, com base em diálogos) e ao entretenimento com 

marionetas
504

. 

A marcação regular no campo da Culinária e dos objetos de cultura material 

revela-nos, em particular, o especial cuidado que Lage dedicava a estes temas. 

Concomitantemente, deve este processo de anotação na obra Linguagem rústica ser 

olhado, por um lado, como o expresso desejo de Lage em documentar-se, com base na 
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 Os Bonecos de Santo Aleixo, estes títeres tradicionais do Alentejo terão tido origem, segundo se julga, 

na aldeia que lhes deu o nome: “São títeres de varão, manipulados por cima, à semelhança das grandes 

marionetas do sul de Itália e do Norte da Europa […] de vinte a quarenta centímetros”. O conjunto de 

bonecos mais antigos, e os textos que os acompanhavam, somente transmitidos por via oral, foram 

herdados através de sua mulher, por Ti’Manel Jaleca, naturais de Santo Aleixo, e posteriormente pertença 

da família Palhinhas; em 1967, foram [“dados a conhecer ao mundo culto”], por Michel Giacometti e 

Henrique Delgado. Em 1978, toda a coleção foi adquirida, pelo Centro Cultural de Évora, à família 

Palhinhas, constituída por atores profissionais, que dão continuidade, através de espetáculos regulares, a 

esta singular expressão artística alentejana (cf. http://www.santoaleixo.com/bonecos/). No espetáculo é 

utilizado um pequeno palco de madeira, chamado retábulo, feito artesanalmente e forrado a tecidos 

floridos, com cenários em papelão, pintados. A iluminação ténue é feita por uma candeia de azeite. Os 

bonecos de madeira são vestidos com um guarda-roupa que permite identificar as personagens. Os textos 

resultam de uma fusão entre cultura popular e erudita, em que as cantigas executadas ao vivo utilizam o 
som da guitarra portuguesa. Quanto ao seu reportório, destacamos «Baile dos Anjinhos»; «Disputa entre o 

Sol e a Lua»; «Auto da Criação do Mundo»; «Auto do Nascimento do Menino»; «Passo do Barbeiro»; 

«Baile dos Cágados»; «Baile das Cantarinhas» (cf. http://dnn.cm-

evora.pt/oralities/Portals/0/Grupos/BonecosSAleixo.pdf).  
504

 Como referimos, no trecho supracitado o interesse de Francisco Lage, pelo Teatro, é igualmente bem 

visível, quando organiza o plano para o Museu do Povo Português, de 1942. Assim, na secção do futuro 

Museu, deveria constar um espaço dedicado ao Teatro, onde teriam lugar encontros que Lage apelida 

como “Realizações naturais”, “Fantoches e Títeres”. As marcas deixadas por Lage, sobre os Bonecos de 

Santo Aleixo, decerto correspondem a uma fonte de inspiração, no que diz respeito ao espólio do MPP (cf. 

LAGE, Francisco, Museu do Povo Português /Etnografia e Folclore. Plano de Organização. Lisboa: SPN, 

p. 33. 

http://www.santoaleixo.com/bonecos/
http://dnn.cm-evora.pt/oralities/Portals/0/Grupos/BonecosSAleixo.pdf
http://dnn.cm-evora.pt/oralities/Portals/0/Grupos/BonecosSAleixo.pdf
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recolha de informações credíveis e verosímeis, e, por outro, como fonte de inspiração, 

quando procede à listagem dos objetos a figurarem no futuro MAP, mormente na sala 

da Estremadura e Alentejo, onde todos os objetos referidos estão presentes. 

Aliada ao seu interesse pela Etnografia (Culinária), no realce dado à gastronomia 

dita regional, existe ainda a conceção das ementas para as Pousadas regionais, em 

consonância perfeita com as suas várias competências, ao serviço do SPN. Perante estas 

constatações, e a marcação de parágrafos/frases com objetivos delineados, não podemos 

descartar a probabilidade de as mesmas terem sido feitas, unicamente, sob um impulso 

de curiosidade, sem repercussões visíveis. No entanto, dada a reflexão da sua prática já 

aflorada, a Marginália lageana assume, nesta análise, contornos gratificantes sobre o 

pensamento e o percurso de Francisco Lage. 

Numa segunda obra consultada, Alentejo cem por cento505, de Joaquim Roque, 

as marcas laterais acerca da “fartura que a matança do porco traz a uma casa” (cf., neste 

capítulo, Anexo B) incidem e multiplicam o interesse de Lage por aprestos ligados à 

Agricultura, e indústrias conexas, particularmente à Culinária. Assim, o referido trecho 

que Lage demarca resume os benefícios advindos da matança do porco, e os 

consequentes efeitos culinários enquanto sinal de fartura numa casa. Tais informações, 

sobre o saber alentejano, poderão ter despertado o interesse de Lage, ou mesmo 

contribuído para a organização do seu almejado MPP. Recorde-se que neste projeto está 

inscrita a presença específica de “fotografias da matança do porco e da preparação e 

conservação dos seus produtos”
506

. Na mesma linha inspiradora, face aos usos e 

costumes do povo alentejano, é igualmente assinalado, com marcas laterais a lápis na 

mesma obra, o trecho referente “ao casamento de camponeses”: este poderá ter sido 

“ressalvado” pelo nosso bibliófilo, nas páginas de Alentejo cem por cento, em 

consequência da importância que é conferida ao ato, na sua futura representação nas 

salas do MPP. É portanto natural que aqui se detete um padrão, a integrar no seu 

programa do MPP, uma vez que neste também deveria ser enquadrado este sacramento, 
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 ROQUE, Joaquim, Alentejo cem por cento. [S.l.: s.n.], imp. 1940 (Beja: Minerva Comercial). 

506
 Cf. LAGE, Francisco, Museu do Povo Português /Etnografia e Folclore. Plano de Organização. 

Lisboa: SPN, p. 16. 



 

 256 

o casamento, com fotografias e demonstrações afins, na secção dedicada às 

manifestações sociais do MPP
507

. 

Contudo, nestas passagens destacadas, podem estar ainda implícitas algumas 

razões que terão levado Lage a inteirar-se, amiúde, de alguns usos e costumes de certas 

regiões do país. Como complemento desta afirmação, sugerimos que Lage terá, 

eventualmente, encontrado as informações necessárias ao seu projeto de 1942 (MPP), 

na reapreciação de alguns dos capítulos de Alentejo cem por cento, onde constam dados 

fornecidos a partir do preenchimento do questionário, subjacente ao concurso da Aldeia 

Mais Portuguesa de Portugal, face ao qual a presente obra constitui uma ampliação. 

Em outro exemplar, presente na biblioteca de Lage, Etnografia portuguesa: 

Introdução – III Fontes de investigação etnográfica, de José Leite de Vasconcelos, 

detetámos, através da Marginália assinalada na obra, quais os títulos e temáticas 

selecionadas pelo nosso leitor/bibliófilo, a ter incidência futura no seu raio de ação, e 

nos projetos desenvolvidos ou a desenvolver. Por via da consulta de fontes levantadas 

por JLV, ao longo da obra Etnografia portuguesa: Introdução – III Fontes de 

investigação etnográfica, Lage vai referenciando, usando sempre a mesma marca 

lateral, os parágrafos que mencionam diversas obras, entre elas, a que trata agora de 

outra temática específica: Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso 

Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que 

contem; varões illustres, genealogias das familias nobres, fundações de conventos, 

catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras 

curiosas observaçoens508
.  

A Corografia, enquanto especialidade da Geografia, dedica-se ao estudo 

geográfico do país, das suas regiões, incluindo uma referência geral, mais ou menos 

circunstanciada, à historiografia local, ao estudo demográfico e antropológico das 

povoações descritas. Muito em voga na segunda metade do século XIX, princípios do 

século XX, a Corografia será substituída pela geografia regional, à medida que a 

descrição dos lugares se vai integrando no contexto mais vasto, implicando outras 
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questões, históricas, etnográficas, económicas e sociais, que vão sendo relegadas para 

outros âmbitos disciplinares. Este título, que espelha todo o saber oitocentista sobre a 

matéria, enquadra-se e motiva certamente Lage, na busca do conhecimento 

pluridisciplinar do seu país.  

A análise da Marginália, detetada no livro supracitado, acrescenta ainda um 

outro dado importante que se prende, por parte de Lage, com o registo de obras que irão 

integrar a sua curiosa coleção de Brevetes. Através destes, constatamos como Lage 

indica as páginas dos títulos que lhe interessam em particular, e a forma de organizar 

criteriosamente as suas leituras, ou seja, como cria em paralelo uma Biblioteca de 

rememorização. 

À luz da consulta de diversas fontes na Etnografia portuguesa: Introdução – III 

Fontes de investigação etnográfica, Lage acentua, com enfáticas linhas paralelas na 

margem esquerda da folha, seguidas das abreviaturas Cont.f., a bibliografia dedicada à 

“Literatura Amena” e à “Poesia Lírica”. A sua “escolha” recai, nomeadamente, sobre o 

título Cancioneiro Geral de Garcia Resende
509

, uma coleção de poesias que ilustram “o 

viver íntimo da sociedade portuguesa do século XV e começos do século XVI”, 

entendida por Leite de Vasconcelos como obra de “valor etnográfico” em função da 

leitura que apresenta face à vida material e à religião, às superstições e aos passatempos 

da corte (VASCONCELOS: 1933, 140). 

Este desejo de conhecer a sociedade através dos tempos (recorde-se igualmente a 

apetência de Lage pelo estudo das sociedades oitocentistas) terá decerto levado Lage a 

marcar esta obra. Na realidade ao confrontarmos a anotação Cont.f. (já detável em 

outras obras), cremos que o seu significado poderá resultar de uma chamada de atenção 

para a folha seguinte, ou seja, para a página imediata. De facto, esta alegação é lógica, 

uma vez que a temática da folha, procedente à marcação, aborda o mesmo tema: a 

poesia. O interesse de Lage por este género literário, decerto em consonância com os 

propósitos etnográficos que eventualmente fornece, levam-no assim a consultar 

semelhante bibliografia. 

Além desta marcação (Cont.f.), encontramos, nas páginas seguintes da obra de 

JLV, Etnografia portuguesa: Introdução-III. Fontes de investigação etnográfica, a 
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utilização de aspas, que realçam outras fontes; segue-se deste modo o levantamento de 

Lage quanto a outros autores, nomeadamente de Thomas Pinto Brandão: o autor, na sua 

obra Pinto renascido, empennado e desempennado: primeiro voo, dedicado, e 

offerecido ao Senhor Capitam Jozé da Costa Pereyra Cavaleyro Professor da Ordem 

de Christo, e Familiar do S. Officio da Inquisiçaõ deste Reyno510
, aborda os 

“espetáculos públicos, bobos e procissões”, adotando na escrita um estilo gongórico, 

expresso em “trocadilhos, aliterações, simetrias de frases” (VASCONCELOS: 1933, 

144). 

Por sua vez, no uso continuado das aspas na obra em apreço, Lage assoma, 

como objeto da “apropriação”, a referência ao título Almanak das Musas: Offerecido ao 

génio portuguez511
, em que, a par de poemas dedicados a pessoas reais e a casamentos 

de fidalgos, surgem algumas “curiosidades […], feira, de uma caçada real e alusão a 

festejos e comidas” (VASCONCELOS: 1933, 145). 

Não deixa de ser curioso observar o “intento” de Lage, ainda ao longo da 

Etnografia portuguesa. Introdução – III Fontes de investigação etnográfica, ao marcar 

obras de caráter didático. Assim, num conjunto de livros impressos “aconselhados” por 

JLV, Lage destaca Divertimento erudito para os curiosos de notícias históricas, 

escolásticas, politícas, e naturaes, sagradas, e profanas; descobertas em todas as 

idades, e estados do mundo até o presente e extrahida de varios authores512
, como fonte 

da ideia de que “alguma cousa proveitosa devia haver e há para o etnógrafo”. Este 

exemplar aborda uma variedade de matérias, desde as idades do homem (infância, por 

exemplo), jogos, danças e sobretudo “termos técnicos de pastoreio, agricultura, 

moagens”, tal como “descrições de instrumentos musicais, adufe, rabel […], realejo, 

sanfona”, instrumentos estes que, como veremos, são “encomendados” por Lage para 

figurarem em futuras representações teatrais. (VASCONCELOS: 1933, 188). 
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Como término das obras que preenchem a página “marginalizada” por Lage, 

igualmente com a abreviatura Cont.f., ainda outros títulos serão “grafados” pela sua 

marcação “cerrada”. Logo, as obras Summario de varia historia: narrativas, lendas, 

biographias, descripções de templos e monumentos
513

, de Ribeiro Guimarães, e Notas 

sobre Portugal, exposição nacional do Rio de Janeiro: Secção portuguesa514, 

preenchem o imaginário de Lage, quer com “notícias etnográficas” dedicadas aos 

“costumes e modas velhas”, quer pela compilação de artigos com fotogravuras 

ilustrativas sobre temática diversa: geografia geral panorâmica, praias, termas, pesca, 

tipos de habitação. (VASCONCELOS: 1933, 188). 

Adotando, de novo, o registo lateral a lápis, Lage marca “obras de caráter 

sentimental”, nomeadamente o título Flores de Espanã, excelencias de Portugal: En 

que brevemente se trata lo mejor de sus historias y de Todas las del mundo desde su 

principio hasta nuestros tempos, y se descubren muchas cosas de provecho, y 

curiosidad: Primeira parte515
, de A. de Sousa de Macedo. Ao consultar a referida obra, 

Lage certamente subscreve o pensamento do etnógrafo JLV, que classifica o seu 

conteúdo como “muito aproveitável em estudos etnográficos”. O gosto pelos diálogos, 

configuração literária advinda já da época medieval, instiga Lage a evidenciar, com 

linhas paralelas marginais, obras e autores que, cultivando esta forma, escrevem acerca 

de assuntos vários. Como dramaturgo, Lage privilegia este formato de intercâmbio 

discursivo, próprio de toda uma vivência do drama no Teatro, em que as personagens 

utilizam maioritariamente discurso direto, ou citado na cena, além de ser utilizado por 

sucessivos interlocutores, que informam sobre terras (à semelhança de uma monografia 

local) e figuras típicas da sociedade portuguesa do século XVI. 

O nosso bibliófilo não se abstém de marcar títulos integralmente escritos em 

diálogo, quer pertençam, ou não, à sua biblioteca; disso são exemplo as obras, 
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Miscellanea516
, de Miguel Leitão de Andrada, e Apologos Dialogais, de D. Francisco 

Manoel de Mello
517

. 

Como se verifica, Lage continua a utilizar a marca (Cont.f.) na margem 

esquerda da folha, que nos remete agora para a página onde, com a marcação ( ||), faz 

referência à obra Anatomico jocoso, que em diversas operaçoens manifesta a ruindade 

do corpo humano para emenda do vicioso: Consta de varias obras em proza518
, com 

colaboração de diversos autores, e especial individualização para as peças do Fr. Lucas 

Catarino. A descrição do conteúdo deste título tem seguimento na página seguinte (o 

que de certo modo valida a veracidade da marca apresentada (Cont.f.), e certamente se 

revela, à semelhança de outros já enunciados (e.g. Apologos Dialogais), de especial 

interesse para Lage. Ao representar “um riquíssimo repositório de notícias respeitantes à 

vida familiar e costumes” do século XVIII (VASCONCELOS: 1933, 192), este título 

prende pelo afeto que o nosso bibliófilo tem à Arte de representar (com o desfile de 

personagens familiares a Lage), e acompanha, igualmente, um dos proveitos que 

“recheiam” a obra, o seu assinalável sentido sarcástico e parodizante (personificado pelo 

sentido de humor) de algumas passagens e diálogos vivos, espelho de uma “boa chalaça 

nacional” (VASCONCELOS: 1933, 193). 

Entre as obras assinaladas por Lage, importa destacar as que, tendo sido 

analisadas, constam da sua biblioteca, além das referenciadas que, no entanto, não 

preenchem as estantes do nosso etnógrafo. Quando Lage consulta a referida Etnografia 

portuguesa. Introdução-III. Fontes de investigação etnográfica, de JLV, interpõe livros 

que, embora citados por autor, não fazem parte da sua Coleção, e assinala com marca 

horizontal, (sublinhado) a lápis, exemplares sobre Botânica e Agricultura. 

Assim, são por ele salientadas várias obras, entre as quais Historia das plantas 

da Europa, e das mais uzadas que vem de Asia, de Africa, & da America onde ve se 

suas figuras, seus nomes, em que o tempo florecem e o lugar onde nacem. com hum 

breve discurso de suas qualidades e virtudes especificas519
, de João Vigier e Gaspard 
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Bauhin; Quadro elementar da história natural dos animaes520
, de Georges Cuvier (com 

nomenclatura portuguesa); e Thesouro de lavradores, e nova alveitaria do gado vacum, 

illuftrada com varias authoridades: Dividido em quatro livro 
521

, de Alexandre Dias 

Ramos, Joaquim Rodrigues de Carvalho e Miguel Manescal da Costa. Lage grafa 

também os títulos Agricultor instruido com as prevençoens necessarias para os annos 

futuros, recupilado [sic] de graves autores, e dividido em tres partes; na primeira se 

trata das sementeiras, virtudes das sementes, e de como se prezervaraõ da corrupçaõ; 

na segunda dos arvoredos, e vinhas; Breve tratado da cultura dos jardins; na terceira 

de todo o gado maior, e menor, e mais animais domesticos, suas virtudes, e cura de 

suas infirmidades, e das colmeas. & C522
, de Fr. Theobaldo Jesus Maria; Tratado 

historico, e fysico das abelhas523
, de Francisco de Faria e Aragão, pelo Fr. José Mariano 

da Conceição Veloso. Neste âmbito, Lage “escolhe” ainda, a “conselho” de JLV, A 

jardinagem em Portugal: Apontamentos para a sua historia524
, de Sousa Viterbo, e 

Collecção de instrucções sobre a agricultura, artes e industria525
, de Alexandre 

António Vandelli. Sobre temática diversa, nomeadamente botânica, apicultura, 

tecnologia rural, mas, sobretudo, Agricultura, deparamos com a marca de Lage, 

prolongada por dois parágrafos inteiros, pondo em destaque diversas obras, nacionais e 

estrangeiras (séculos XVIII e XIX), relevantes para o conhecimento de eventuais 

técnicas tradicionais. 
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Da autoria do P
e
 António dos Reys, notável poeta e historiador do século XVIII, 

Lage grafa o volume pertencente aos Epigramas Latinos, intitulado Epigramata, sobre 

história e literatura portuguesas, bem representativa da poesia latina.  

Na perspetiva sequencial das obras marcadas por Lage, e ainda fora do seu 

espaço de biblioteca, assinalamos o Compendio de observaçoens, que fórmão o plano 

da viagem política, e filosofica, que se deve fazer dentro da patria526
, de J. A. de Sá, 

mormente uma obra geográfica, com a particularidade de informar acerca das sedas de 

Trás-os-Montes, que, como referimos, é assunto de interesse para Lage. Estrangeiros no 

Lima: Ou conversaçoens eruditas sobre varios pontos de historia, de Manoel Gomes de 

Lima Bezerra, é outra obra assinalada pelo nosso leitor/bibliófilo, pródiga em notícias 

(históricas, económicas e outras)
527

. 

Acentuemos ainda as obras marcadas por Lage, referentes aos títulos, Dialogos 

de Francisco de Moraes, autor de Palmeirim de Inglaterra: Com hum desengano de 

amor, sobre certos amores, que o autor teve em França com hu[m]a dama francesa da 

Raynha Dona Leanor, offerecidos a Gaspar de Faria Severim Executor môr do Reyno, 

& C.528
, de Francisco de Moraes, e, por fim, Miscellania Curiosa529

. 

Podemos deduzir que obras raras, como estas, serão provavelmente fruto de 

consulta em bibliotecas públicas, uma vez que não detetamos nenhum dos exemplares 

sugeridos na sua própria biblioteca. Atento às obras que lhe interessam, e uma vez que 

as não possui, opta por marcá-las, num exercício de rememorização, para colher as 

informações de que necessita. Leitor da Biblioteca Nacional, (BN) quando procura 

títulos raros, Lage não hesita em orientar presumíveis “investigadores” na procura de 

obras naquele organismo (BN) e em alfarrabistas
530

. 
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Em jeito de conclusão, e após uma leitura pormenorizada do volume Etnografia 

portuguesa: Introdução – III Fontes de investigação etnográfica, do espólio de 

Marginália, e dos títulos referenciados correspondentes, deparamos com a seleção e 

identificação de obras certamente utilizadas por Lage em futuras leituras. A nosso ver, a 

partir desta multiplicidade de ingredientes, e perante a diversidade das temáticas 

presentes nas obras grafadas, é no entanto possível obter também algumas das facetas 

do perfil de Lage; pelo menos, é plausível considerar que essa diversidade pode ser 

configurada. Em certo sentido, face à multidisciplinaridade dos títulos referenciais de 

Lage, que apresentam Marginália, podemos construir o perfil de um autodidata, por 

excelência. À luz desta observação, ergue-se, em paralelo, um homem possuidor de 

erudição e de um sentido crítico, etnográfico, jocoso, de autor/dramaturgo com um certo 

deleite, uma certa fruição e curiosidade pela sociedade portuguesa, face ao periodo que 

vai do século XVI ao século XVIII. 

Nas leituras que efetua, Lage colhe o seu alimento espiritual, fonte de inspiração 

que consolidará projetos a executar, efetivando-se no tempo em que “escreve” e 

inscreve a sua prática. Nesta interpretação, somos ainda levados a questionar se esta 

análise de fontes/títulos, que temos vindo a analisar, a partir da obra de JLV consultada 

por Lage, nos permitirá estabelecer e reconhecer influências/sugestões, em alguns dos 

projetos e pensamento do nosso bibliófilo.  

Deste modo, além das já propagadas inspirações e constatações assinaladas no 

decorrer do presente texto, sobre a influência direta de algumas fontes no projeto do 

MPP, surge a peça de teatro Arremedilho de Guimarães. Quando Lage marca, entre 

outras, a obra Cancioneiro Geral, de Garcia de Resende, depreende-se que este título o 

“encoraja” na apreensão dos costumes e de instrumentos musicais da época, que 

“polvilham” o auto em referência.  

A par desta apreciação do uso da Marginália, outra questão se prende com a 

procura de obras que, na sua maioria, interessam ao etnógrafo. Neste campo, Lage 

assume-se, de facto, como o etnógrafo que vai beber nas mesmas fontes, segue o 

conselho e colhe as influências de um dos maiores etnógrafos dos séculos XIX e XX, o 

Mestre, José Leite de Vasconcelos. “Guiado” pelas sugestões bibliográficas leiteanas, 

Lage comunga dos mesmos interesses na procura de uma fonte dita “util na estante do 

etnógrafo” (VASCONCELOS: 1933, 193), suscetível de facultar, simultaneamente, o 

conhecimento de usos e costumes antiquus, garante de uma certa veracidade. 
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O interesse de Francisco Lage, pela identidade/autenticidade de usanças e 

artefactos, irá sempre marcar e acompanhar o seu trabalho e desempenho, quer se ocupe 

de assuntos de cariz folclórico, na seleção dos materiais de cultura popular, quer, como 

veremos, nas críticas, restrições e escolhas criteriosas de grupos folclóricos. 

Para fechar a análise destes parágrafos “marginalizados”, em particular, retemos 

e tornamos a sublinhar a frase escrita por JLV, na sua obra acerca do facto de ser 

“grandemente proveitosa ao etnógrafo” (VASCONCELOS: 1933, 62). Estamos perante 

um livro aberto, onde se encontra um manancial de fontes, indiciando que, em JLV, 

Lage procura a raiz para construir o pensamento e a ação. 

Afigura-se importante identificar, como tem vindo a acontecer, autores 

reconhecíveis como influentes na práxis de Lage; por outro lado, não deixa de ser 

fundamental perceber a presença de determinados tópicos, circunscritos nas obras 

referenciadas, que, pelas suas características e temas abordados, ajudaram a construir as 

bases e outros aspetos, relativos à construção formal (forma e conteúdo) do programa de 

Arte Popular do MAP. 

Neste quadro, podemos afirmar que a obra Etnografia artística portuguesa, de 

Vergílio Correia
531

, tem repercussões específicas no trabalho de Lage, no que respeito à 

organização do espólio do MAP. Neste título, o nosso bibliófilo dispensa-lhe alguma 

atenção, marcando determinados capítulos a lápis de carvão, com certa regularidade, 

embora, à semelhança de outros casos já revistos, não escreva quaisquer comentários na 

margem. Logo ao início da obra, utilizando a sinalética (X), precedida da abreviatura 

(Benj.759), Lage salienta o item do capítulo Os pesos de tear (CORREIA: 1937, 53). 

Incapazes, por impossibilidade lógica, de decifrar a abreviatura, damos ênfase ao título 

selecionado por Lage, conquanto incluísse a seguinte informação: “os pesos em que se 

manifestam maiores tendências artísticas são os do centro do País, de Coimbra e do 

Juncal” (CORREIA: 1937, 53). Nesta perspetiva, deparamos mais tarde com desenhos e 

referências aos pesos de Amalaguez, de Coimbra, os quais se encontram por analogia 

em peças semelhantes, na sala das Beiras, do MAP. Segundo Correia, a própria escolha 

destes artefactos de cultura material pode ter recaído no seu valor artístico, o que nos 

indicia quanto às intenções de Lage na organização do espólio, que deveria ser exposto 

no Museu: o caráter artístico do nosso povo. 
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Além destas marcas iniciais feitas pelo nosso bibliófilo, é-nos dado observar, na 

Etnografia artística portuguesa, outras que, eventualmente, provam como a marcação, 

em diversas páginas, tem repercussões no seu trabalho de organização do referido 

espólio. Neste entendimento, seguimos as notações de Lage com a marca (X), e 

validamos os títulos assinalados, numa abordagem, respetivamente, à Arte no sal, que 

trata de formas do sal,  colheres “bordadas”, “Pintadeiras” ou “chavões alentejanos”, 

chaminés do Sul, chaminés de Évora, “Rocas enfeitadas”, património cultural das 

margens do Douro, da Beira Alta, de Trás-os-Montes, de Miranda, consolidando a 

hipótese, já referida, da relação existente entre as peças descritas por Correia e o mesmo 

núcleo expositivo, patente nas salas do MAP (CORREIA: 1937, 87, 123, 139, 145)
532

. 

Num diferente registo, e relativo a um outro autor, atrai a atenção de Lage o 

estudo das populações serranas, no título Gerez: Notas etnográficas arqueológicas e 

históricas533
, de Tude de Sousa. Entre sublinhados, Lage retém nesta obra a notícia 

sobre “populações serranas”, em pleno século XX, junto da estância termal do Gerez, 

“cuja existência se subordina ainda, em grande parte, às normas [pelas quais] se regiam 

as antigas sociedades patriarcais”. O “estádio comunalista das organizações sociais 

primitivas, sobre o pastor e agricultor e montanhês gereziano e sobre a propriedade das 

terras” (SOUSA: 1927, XI), retomam o grafado de Lage. Ainda com a marcação (||), 

Lage regista, no mesmo título – Gerez: Notas etnográficas…–, um curioso programa, 

por via de uma carta, datada de 10-XII907, de Rocha Peixoto a Tude de Sousa, autor da 

obra, em que Peixoto aconselha o destinatário a “progredir nas suas investigações” 

(SOUSA: 1927, XXII), relembrando-lhe que não esquecesse o que “diz respeito à 

habitação, com todos os detalhes e pormenores, ao vestuário, à alimentação, ao 

mobiliário caseiro, à alfaia agrícola, e pastoril, aos costumes (casamentos, batizados, 

enterros) à religiosidade, romarias, devoções, clamores, cercos, amuletos, promessas, às 

superstições, às trovas populares […] que traduza o viver familiar social económico e 

especulativo da população serrana” (SOUSA: 1927, XXI). Ou seja, o que 

simultaneamente Lage considera relevante, quando planeia o seu Museu do Povo 

Português, em 1942, no que concerne à vivência, aos usos e costumes do povo 
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 Os objetos que encontram correspondência no MAP estavam distribuídos pelas salas da Estremadura, 

Alentejo e Beiras. O desenho da chaminé Alentejana encontra a sua cópia fiel na fachada da casa 

Alentejana, na dita sala. 
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 SOUSA, Tude Martins de, Gerez: Notas etnográficas, arqueológicas e históricas. Coimbra: Imp. da 

Universidade, 1927. 
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português. Nesta obra, os estudos sobre o regímen pastoril dos povos da serra do Gerez, 

o usufruto em comum do regime da criação de gados, utilizando o método dos 

“rebanhos pastoreados” (SOUSA: 1927, 13), são igualmente “notados” por Lage.  

O nosso leitor/bibliófilo não descura, por completo, o interesse pela Organização 

“jurídica”, supervisionada pela Junta, pelo Juiz, Procurador ou por Acordo, nos aspetos 

da vida social desta população autóctone. Retém as palavras de Sousa, respeitantes ao 

“princípio dos usos do lagar” (SOUSA: 1927, 19), pela comunidade, e “observa” 

determinados procedimentos (e.g. limpeza do mesmo), que envolvem toda a 

coletividade. Neste âmbito, os interesses múltiplos de Lage, pelo conhecimento da vida 

particular destas populações serranas, poderão, como já referimos, ter estado na origem 

da preparação do seu programa para o Museu do Povo Português, onde se realizam 

todos os itens abordados. Neste fica plasmado o manifesto interesse suplementar de 

Lage em desenvolver, nas suas diversas vertentes, embora assente numa diversidade 

existente no país, os estudos sobre o povo português. Além dos elementos fornecidos 

por Tude de Sousa, quanto ao regime de comunalidade (capítulos da Etnografia 

nacional, XV), a obra retém, grafadas por Lage, “preciosas revelações”, “de não menos 

interesse etnográfico” (SOUSA: 1927, 104) acerca da religiosidade do gereziano, 

pautada pelos usos e costumes, dos quais sobressai a “atenção” de Lage, que marca, no 

título, as alminhas e os cruzeiros, elementos venerados pelos homens do norte, e com 

representatividade acentuada, seja no programa do MPP, seja nos expostos fisicamente, 

mais tarde, no MAP. 

Um outro título conceituado, Estudos etnográficos filológicos e históricos534, de 

Augusto César Pires de Lima, é igualmente assinalado por Lage. Abrangendo “um 

género muito diversificado no campo da Etnografia, no tocante à literatura 

oral/linguagem popular”, “na sua grande maioria [as] cantigas […] selecionadas […] 

populares”, este exemplar cumpre o objetivo do autor, ao “reunir todos os elementos 

colhidos na minha terra e salvá-los de um perigo iminente” (LIMA: 1948, 2). O 

conteúdo do livro refere, no essencial, as diversas canções populares. Ao longo de 

páginas sucessivas, aparecem sublinhadas na obra as tradições populares do povo, 

coletadas pelo autor, e que versam fundamentalmente o amor, a saudade, as rezas e as 

cantigas, embora muitas delas já tenham surgido anteriormente, em obras de Teófilo 
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 LIMA, Augusto César Pires de, Estudos etnográficos, filológicos e históricos. Porto: Junta da 

Província do Douro Litoral, 1948. 
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Braga, Tomás Pires e Leite de Vasconcelos. Neste exemplar, no processo de Marginália 

de Lage, voltamos a encontrar sublinhadas as cantigas populares de elogio a Paiva 

Couceiro, Afonso Costa e Sidónio Pais, figuras de quadrantes políticos diferentes, pelos 

quais se poderá prognosticar a admiração de Lage. Pela particularidade dos sublinhados, 

parece que o nosso bibliófilo “estima” provérbios rimados, estruturas fraseológicas, 

caracterizados por uma rima melódica determinante, que atua como sentença. São em 

número significativo, os provérbios que Lage “enaltece”; na certeza de que, enquanto 

fontes credíveis para o povo, transmitidos de geração em geração, encantam pela 

sonoridade agradável, tão essencial à sua memorização. Perante os sublinhados de Lage, 

poderemos nós traduzir o seu interesse em demonstrar o gosto pelas cantigas populares, 

e em tornar legítima a boa sabedoria popular, inócua mas verdadeira, como registo da 

nossa identidade? 

Em resposta a esta questão, entendemos que de facto Lage capta, nesta obra, a 

sabedoria do povo, como parte integrante da atenção que manifesta pela literatura e face 

ás tradições populares. Fá-lo num claro propósito de estabelecer e de afirmar a literatura 

oral popular, enquanto instrumento de defesa da identidade nacional, sistematização da 

riqueza e diversidade culturais do país, ao mesmo tempo envolvendo a sua utilização, 

como sustentáculo ao fulgor e à atuação dos ranchos folclóricos. Nesta últ ima 

perspetiva, iremos mais tarde analisar, como anteriormente referido, a postura, o 

comprometimento e a ação de Lage, bem como a sua dúplice atitude face a uma política 

folclórica dirigida aos ranchos. Esta disposição está marcada por uma “retórica” em prol 

de um discurso de autenticidade, que deve enformar o trabalho de um rancho, e, em 

conjunto, a sua submissão ao programa de esteticização e política do folclore, 

consonante com as necessidades e práticas de uma propaganda turística (SPN). 

Francisco Lage traz novamente a cotejo JLV e a obra De terra em terra: 

Excursões arqueológicas-etnográficas, na qual, em primeira instância, sublinha um 

conjunto de objetos de cultura material, doados a Vasconcelos, que os retém e vai expor 

mais tarde aos seus homólogos no MAP. O maior número de sublinhados nesta obra, e 

consequente relevância atribuída por Lage, diz respeito à descrição de uma cozinha 

alentejana, observada por JLV na sua visita à Aldeia do Rosário, onde “parámos à 

procura de objetos, que pudessem servir para o Museu” (VASCONCELOS: 1917, 154). 

A cozinha definida por JLV, como “um Museu de Etnografia” (VASCONCELOS:1917, 

154), expõe com minúcia a sua decoração interior, objetos, estruturas de suporte dos 
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mesmos, ou seja, todo um “alinhamento […] de acordo com o caráter dos Alentejanos 

de ordinário pautados e sinceros no que dizem e fazem” (VASCONCELOS: 1917, 154). 

É este “quadro cenográfico”, de uma cozinha alentejana do início de século, que terá 

impressionado JLV. Tudo nela é descrito pelo etnógrafo, a par e passo, sem faltar os 

tradicionais objetos alentejanos, como a cantareira, a estanheira, o copeiro recortado, 

os tropeços, uma panóplia de objetos, que, no seu conjunto, irão figurar no espaço 

construído e recriado na sala da Estremadura e Alentejo, no MAP, tendo presente a 

mesma disposição desta cozinha. Assim, verificamos que algumas das características, 

que inundam o espaço em questão (cozinha alentejana), são sublinhadas por Lage. Fá-

lo, supostamente, com a intenção clara de servirem de suporte ao exercício de 

reconstrução de um programa, que veio a materializar-se na sala do MAP. 

Como podemos constatar, Lage terá colhido deste livro (De terra em terra: 

Excursões arqueológicas-etnográficas), e no autor (JLV), uma certa inspiração, quando 

põe em prática toda uma teoria apreendida, ou seja, quando pratica teorizando. Ao 

referenciarmos a Marginália presente nesta obra, colhemos, nós também, as reflexões de 

Lage, que teriam orientado o modo como programou a seleção de objetos, para o futuro 

Museu. Acrescentamos um pequeno reparo que nos parece pertinente, quando nos 

confrontamos com a preocupação do nosso leitor bibliófilo, em conferir uma certa 

autenticidade e cientificidade na organização do Museu, ao consultar, neste espaço 

concreto (cozinha alentejana a recriar no MAP), os escritos de JLV. 

Integrado no capítulo Arte Popular e Infantil, Francisco Lage seleciona, 

sublinhando alguns aspetos figurativos/ornamentais (desenhos geométricos simples, 

naturalistas), em determinados exemplares de rocas rionoresas, apresentadas por Jorge 

Dias na sua obra Rio de Onor: Comunitarismo agropastoril535. Neste volume, datado de 

1953, são revistos, com descrições minuciosas, “autênticos álbuns de desenhos gravados 

à navalha” (DIAS:1953, 470), avaliados pelo autor como simples e ingénuos, 

visualizados nas páginas marcadas por Lage, com ilustrativos desenhos de Fernando 

Galhano. Segundo o autor, o valor estético indiscutível, de tais objetos, “muitas vezes, 

só é apreendido por espíritos requintados por uma educação superior, e não por aqueles 

que os fazem e utilizam” (DIAS: 1953, 467), sendo que os mesmos vão ao encontro dos 
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interesses do nosso bibliófilo, enquanto espírito culto, e apreciador da verdadeira 

capacidade criadora e sensibilidade estética do povo português. 

Procurámos mostrar de que modo o percurso pelo caminho da Etnografia foi 

feito nas obras consultadas, e apurar até que ponto era importante para Lage a consulta e 

“memorização” de fontes “que interessam ao etnógrafo”, além de leituras literárias que 

realizou, e com as quais se familiarizou, vertentes que estiveram presentes na sua vida e 

naquilo que produziu. Dos tópicos tratados, das obras que Lage “explora” e marca 

(tanto quanto foi possível constatar), dos autores e dos pensamentos que os delimitam, 

foi ainda possível apurar testemunhos, em termos estéticos e literários – demonstrando o 

seu cuidado em obter um conhecimento baseado na autenticidade de certos factos 

(costumes e tradições populares) – e em títulos que serviram de ponto de apoio ao 

desenvolvimento das suas ideias e ações. Assim, o estudo da Marginália de Francisco 

Lage é relevante para a análise do seu pensamento e produção/ação, uma vez que reflete 

os seus interesses, as suas escolhas, e constitui uma posição crítica, a fim de entender 

muitas das suas atitudes/ações, perpetuadoras do seu trabalho ao serviço do SPN/SNI. 

Nos parcos livros por nós consultados, foi possível esboçar o homem que, do 

monólogo interminável com as obras (o leitor bibliófilo), parava para se comprometer e 

dialogar com os textos, sublinhando palavras, frases, grafando passagens, suportadas 

por enfáticas linhas paralelas na margem de trechos importantes. Estas suas noções 

permitiram-nos traçar o seu itinerário, a sua incursão, embora não o seu total intento, no 

sentido de registar o que captou a atenção de Lage, onde se demorou ela, o que terá 

absorvido com resultados práticos. Neste âmbito, salientamos que esta pesquisa se 

impunha no estudo da biblioteca de Lage, o qual se encontra, como referido, apenas 

tenuemente abordado. Muitos mais livros poderiam e deveriam ter sido examinados, 

explorados. Uma vez que nos foi impossível analisar, pelas razões já apresentadas, 

todos os volumes que conteriam Marginália, fica em aberto este nosso trabalho (a 

merecer continuação), o qual se afigura de extrema importância para o estudo do 

homem e do legado que nos deixou.  

 

Anexos 
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Metodologia de identificação: além do título da obra, do autor e da sinalética 

utilizada, recorremos em cada citação, antecedida do respetivo número de página, às 

primeiras e últimas palavras. 

 

Anexo A 

Linguagem rústica no Concelho de Elvas 

J.A. Silva Capelo 

Sinalética (/, Cul.), utilizada nas seguintes páginas:  

P. 15 – “Ou as hortas […] para os hortelões”. 

P. 15 – “ALMECE – […] lhe tirar o requeijão”. 

P. 17 – “AMASSILHOS – […] e de bolos”. 

P. 29 – “ATABEFE – […] com sopas de pão”. 

P. 109 – “LAMPO – […] da primeira camada”. 

P. 122 – “MIGAS – […] a gordura para o cozinhado”. 

P. 127 – “MUSGAR – […] quando da matança”. 

P. 129 – “ÔLHA (DE ÔLHO) – […] olho de gordura”. 

Sinalética (/) utilizada nas seguintes páginas: 

P. 25 – “ARRANGUELHOS – (de arranjos?) – […] sobretudo pelos 

ganadeiros”. 

P. 31 – “AZEITEIRO – […] rurais têm o azeite”. 

P. 38 – “BONECOS DE SANTO ALEIXO – […] no concelho de Elvas”. 

P. 39 – “BORNIL – […] trabalho do gado equino”. 

P. 42 – “CAÇAPO – […] darem um sarafio à gadanha”. 

P. 138 – “PELANGANA […] de barro vidrado”. 

 

Anexo B 
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Alentejo cem por cento. Subsídios para o estudo dos costumes, tradições, 

etnografia, e folclore regionais. 

Joaquim Roque 

Sinalética: marcas laterais (||), utilizadas nas seguintes páginas: 

P. 96 – 7.º “Casamento de camponeses: – […] o respetivo registo”. 

P. 100 – “A fartura […] são bom conduto”. 

 

Dedicatórias Autografadas
536

 

 

Numa breve aproximação, pode dizer-se que a dedicatória autografada é 

entendida como a “nota do autor que precede o texto de um livro, na qual ele o oferece a 

um amigo como sinal de estima, homenagem, amizade ou gratidão”
537

. Apesar dos 

obstáculos, a limitada amostragem a que tivemos acesso
538

 , respeitante aos livros que 

Lage possui na sua biblioteca, com dedicatórias autografadas, (quer estas sejam longas e 

explicativas, quer sejam curtas), permitiu evidenciar quais os autores que deixam 

marcas personalizadas nas suas obras, de que falam, com quem falam, e sobretudo 

ajudaram-nos a compreender o autor/homenageado. 

A envolvência de Lage com o destinatário reflete ainda, mediante o teor das 

dedicatórias, todo um modelo emotivo e afetivo, intelectual e íntimo, prova das relações 

amistosas vulgarmente existentes, e patentes, entre o emissor e o recetor em questão. 

Neste caso, interessa individualizar, face à pesquisa que nos propomos estabelecer no 

trabalho realizado, a eventual rede de etnógrafos à época (dos Anos 30 aos Anos 50), 

que Lage integrava, e no seio da qual se movia, e auscultar quais as obras autografadas, 

as suas temáticas e os seus autores. Assim, é possível avaliar o grau de apreço de que o 

nosso bibliófilo gozava, entre os demais etnógrafos, e, ao mesmo tempo, refletir sobre a 

sua relevância no panorama etnográfico desse tempo, e o lugar que Lage nele ocupa. 
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 A lista de obras com dedicatórias autografadas foi construída mediante a análise do CATÁLOGO da 

Curiosíssima Biblioteca formada pelo Ilustre Escritor, Dramaturgo e Etnólogo FRANCISCO LAGE (cf. 

OLIVEIRA (org.): 1959, 1-247).  
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 FARIA, Maria Isabel Ribeiro de; PERICÃO, Maria da Graça, Dicionário do livro: Da escrita ao livro 

eletrónico. Coimbra: Almedina, 2008, p. 356. 
538

 Uma vez que apenas tivemos acesso restrito a alguns exemplares autografados, só nos é possível 

apresentar uma amostragem limitada. 
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Deste modo, através do conteúdo dessas autênticas “notas de rodapé” explicativas, 

escritas a caneta, complementando o texto, poderemos traçar o perfil da personalidade 

de Lage, os seus principais interesses, e o homem de ação que era, aos olhos dos 

diversos autores. 

Apesar de a listagem referir um conjunto de obras, com dedicatórias, que 

escrutinámos na biblioteca de Lage, apenas observámos alguns exemplares autografados 

sobre Etnografia, apresentando dedicatória na segunda página, e, mediante análise, 

tentámos extrair certas considerações pertinentes. Questionemo, no panorama da 

Etnografia à época (sensivelmente desde os Anos 30 até aos Anos 50, tal como ficou 

dito atrás), sobre a identidade dos etnógrafos que “estimam” Lage, a fim de estabelecer, 

se possível, o grau de amizade e apreço, bem como a avaliação do homem e da obra. 

Impõem-se igualmente tentar perceber como, através de várias dedicatórias feitas pelo 

mesmo autor, ou outros, qual era a denominação de Lage no correr dos tempos, no 

período em causa, ou seja, de que modo era apelidado, qual o conceito “profissional” 

em que se integrava, e, por fim, avaliar a posição ocupada por Lage na rede existente de 

etnógrafos do século XX.  

Em primeiro lugar, a partir das transcrições de dedicatórias apuradas, 

começamos por fazer o levantamento das obras, dos etnógrafos presentes e das datas 

inclusas
539

. Vale assinalar que os autores autografam as suas obras, sobre assuntos 

etnográficos (Poesia Popular, Música Popular, Arte Popular, Linguagem Popular), com 

esmeradas dedicatórias a Lage. São eles: Luís Chaves (1888-1975), Armando Leça 

(1893-1977), Guilherme Felgueiras (1890-1999), Jaime Lopes Dias (1890-1977), 

Joaquim Roque (1913-1995), Mariza Lira (1899-1971), A. Santos Júnior (1901-1990), 

Sebastião Pessanha (1892-1975). 

Com exceção de Mariza Lira, etnógrafa/musicóloga brasileira, apurámos que 

todos os restantes étnografos colaboraram com Lage, uns mais do que outros, em 

diversas ocasiões, em exposições, concursos, publicações. Quando é oportuno, Lage 

contacta, “contrata”, pede opiniões e escuta estes homens ilustres, que se vão 
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 Uma vez que existem alguns escritores com destaque na biblioteca de Lage, traduzido por um número 

de exemplares bem maior do que outros, e cuja grande parte dos títulos, como é natural, possui 

dedicatória, nomeadamente Luís Chaves, o volume de autógrafos pode não ser, por si só, suficiente para 

tirar ilações. 
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constituindo no chamado “núcleo” de entourage do nosso bibliófilo, por mais de vinte 

anos.  

Pelas datas presentes nas dedicatórias, que se estendem de 1935 a 1957, 

representando um período substancialmente longo de efetivação e consagração da sua 

carreira dedicada à Etnografia, é possível conhecer os “camaradas /colaboradores” da 

mesma área, com os quais privou durante este tempo. A “cadeia” de dedicatórias tem 

início em 1935, cabendo a Luís Chaves o maior número de exemplares autografados, o 

que permite analisar também, através das sucessivas dedicatórias, uma evolução nos 

conceitos emotivos (com que irá apelidar Lage), neles deixando transparecer toda a 

estima e apreço pelo bibliófilo. Deste modo, no começo da profícua amizade entre 

ambos (1935), Chaves é contido nas suas apreciações, limitando as palavras de oferenda 

da obra à estima que sente pelo destinatário/ofertado. Com o decorrer dos anos, e 

certamente sedimentada a relação entre os dois, face à cooperação desenvolvida em 

ações de cariz etnográfico, as dedicatórias de Luís Chaves não só relevam uma firmada 

amizade, como acrescentam e denominam Lage com atributos de forma particular. 

Salientamos a expressividade com que Chaves caracteriza Lage, ao referir-se-lhe como 

“substancialmente português”. De facto, pode dizer-se que Chaves traça aqui o retrato 

biográfico de Lage: um homem do seu tempo, com interesses substantivos em tudo o 

que é português, decerto referenciado pela ação como cultor da autenticidade, 

valorização e defesa das tradições etnográficas e folclóricas. 

Ainda no mesmo ano (1935), através da sua dedicatória, Guilherme Felgueiras 

“apresenta-nos” o homem que Lage na verdade figurava, não hesitando já em relacioná-

lo com o seu interesse pelo folclore. A curiosa associação feita por Felgueiras, entre o 

homem de espírito artístico e a “elevada” conceção, com que Lage enaltece o folclore e 

o pitoresco, concorrem igualmente, nestes primeiros anos, para o definir como 

dramaturgo, o artista, simultaneamente interessado pelo pitoresco. Apesar de manter a 

mesma definição de Lage enquanto dramaturgo, cerca de trinta anos mais tarde deixa 

cair a conceção do binómio artista/pitoresco, para avançar com nova “conceção 

antropomórfica” em relação a Lage, ao relevar a sua “notável” ação no campo da 

Etnografia. Será que esta dedicatória exprime o lugar preponderante que Lage ocupa no 

campo da Etnografia, à época? Uma reflexão mais aprofundada sobre esta questão 

poderá eventualmente ser conclusiva, mais adiante. 
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A dedicatória simples e concisa, de Joaquim Roque, é reveladora de uma 

amizade recente
540

, em 1940; a de A. Santos Graça, em 1942, é caracterizadora da 

faceta de Lage, enquanto etnógrafo; no entanto, é com Armando Leça, em 1947, que 

este musicólogo nos faz descobrir o bibliófilo-escritor-esteta, e, simultaneamente, com 

lugar de destaque, pelo seu trabalho em prol da divulgação da Música Popular 

portuguesa. 

As dedicatórias coevas a Lage no campo da Etnografia, nos ilustrativos finais 

dos Anos 40 e princípios dos Anos 50, refletem o apreço, a admiração e afeto que Lage 

granjeia entre a “intelectualidade” etnográfica de então. Neste contexto, situamos, com 

especial deferência pelo seu contributo para esta ciência, Jaime Lopes Dias, Mariza Lira 

e Sebastião Pessanha. A partir das suas dedicatórias de camaradagem, gratidão e longo 

afeto, expressas pelos três etnógrafos, é assim possível avaliar o homem, a ação e, em 

paralelo, o seu enquadramento nos etnógrafos de meados do século XX. 

À luz deste tipo de testemunhos, fornecido pelas dedicatórias, poderá concluir-se 

que toda esta “retórica”, animada pelos etnógrafos supracitados, por simpatia ou por 

mero pragmatismo, concorre para a construção biográfica de Francisco Lage, homem 

multifacetado, dono de um saber etnográfico granjeador de um lugar meritório, entre os 

demais ilustres etnógrafos, seus coetâneos.  

  

Etnografia Portuguesa  

“A Francisco Lage com apreço” 

Luís Chaves, 1935 

                                                           

540
 Joaquim Roque terá tido uma participação direta no Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal, 

a nível da promoção da Aldeia de Peroguarda. 
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Espadelas e Esfolhadas 

(Notas Etnográficas) 

“A Francisco Lage consagrado dramaturgo e subtil espirito de artista que forma 

do folclore e do pitoresco popular uma conceção elevada.”  

Oferece 

Guilherme Felgueiras, 

Natal, 1935 

 

 

 

 

 

Arte Popular em Portugal 

“Ao Francisco Lage oferece com estima”  

Luís Chaves 

Lisboa, 1936 

 

Alentejo cem por cento. Subsídios para o estudo dos costumes, tradições, 

Etnografia, e folclore regionais 

“Ao meu Exmo. amigo Sr. Francisco Lage”  
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Joaquim Roque 

Beja, 15/VIII/1940 

 

Inscrições tumulares por siglas. Regras usadas para individualizar as siglas. 

“Ao ilustre escritor e etnógrafo Francisco Lage com um grande abraço do seu 

amigo e admirador” 

A. Santos Graça,  

Junho, 1942 

 

 

 

 

 

 

Duas notas de Etnografia 

“Ao prezado amigo Francisco Lage oferece estas pequenas notas de Etnografia 

com um grande abraço”  

Santos Júnior,  

8-VIII1942 

 

Páginas Folclóricas: A Canção do Trabalho- A Sinfonia das côres. 

Pantomimas, Canções & Bailados. Folclore dos Monumentos pré-históricos. 

“A Francisco Lage sem adjetivos porque todo ele é substantivo e 

substancialmente Português”. 

Oferece com estima especial  

Luís Chaves,  

Lisboa 8-9 1942 
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Danças religiosas  

“Ao Francisco Lage lembrança amiga”. 

Luís Chaves 

1942 

 

A Arte Popular. Aspetos do problema. 

“A Francisco Lage com o abraço amigo” 

Luís Chaves  

1942 

 

Estudos de Poesia Popular 

“A Francisco Lage com um abraço folcloricamente português”. 

Luís Chaves  

13-VII1943  

 

O Pôrto na Poesia Popular do Norte e do Sul 

do Douro 

“A Francisco Lage com o abraço que é de 

sempre” 

Luís Chaves  

Agosto, 45 

 

Música Popular Portuguesa (Coleção Folclore e pedagogia) 

“A Francisco Lage ao escritor da nossa profunda cultura, ao esteta impecável 

amigo de sempre e animador para a realização destas páginas, há longos anos por editar 

a homenagem e admiração inalterável” 
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Armando Leça  

3-3-1947 

 

A Linguagem rústica do Concelho de Elvas 

“A Exmo. Senhor Francisco Lage, ilustre chefe da 3ª repartição do Secretariado 

Nacional de Informação, alta mentalidade de Português de Lei, requintado espírito e 

primorosas qualidades morais, ao seu fulgurento talento oferece respeitoso e 

afetuosamente o autor”  

J. A. Capela e Silva 

Vila Fernando 

Janeiro, 1948 

 

 

 

 

 

 

 

Cantigas Populares da Beira Baixa lidas e ouvidas por um médico 

“Ao meu amigo e camarada Francisco Lage, com muita estima” 

Jaime Lopes Dias 

Lisboa, 1950 

 

Temas Etnográficos e Folclóricos 

“Ao estimado amigo e ilustre dramaturgo Francisco Lage, proficiente Diretor do 

Museu de Arte Popular, com a consideração que lhe merecem os seus dotes intelectuais 

e notável ação no campo da Etnografia”. 
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Guilherme Felgueiras  

St. Amaro de Oeiras,  

Novembro, 1956 

 

 

Migalhas Folclóricas 

 “Ao meu prezado amigo Francisco Lage com a gratidão e estima” 

Marisa Lira  

Rio, 1957 

 

Defesa das paisagens e das Aldeias Portuguesas 

“Para o velho amigo Francisco Lage com um abraço” 

Sebastião Pessanha  

25/5/1957 

 

Verbetes/Brevetes 
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“…mostrava-me as suas gavetas cheias de fichas de apontamentos”
541

. 

Na sua forma atualizada, o Verbete é associado a Brevete, vocábulo utilizado por 

Lage, quando o emprega para registo sumário das leituras que lhe interessam. Deriva da 

palavra latina breviarius, que “etimologicamente significa resumido, sumariado”
542

. 

Segundo alguns autores, o Verbete é ainda, por definição, “um papel avulso, em que se 

regista um apontamento, um registo escrito de termo, ou nomes que se devem dispor 

alfabeticamente”
543

, ou mesmo um “Ensemble de deux pages, reto et verso, 

généralement destiné à être encarté dans un cahier ou assemblé avec les autres cahiers 

d'un livre”
544

. 

Os Verbetes/Brevetes545
, criados por Lage, evidenciam, como o etnógrafo 

organizado, todo um rigor metodológico assente na sistematização das obras e nas suas 

leituras. 

Nestes “apontamentos”, podemos detetar os elementos constituintes da nomeada 

ficha de leitura, que se inicia pela menção ao título selecionado, permitindo ao autor 

localizar a obra, o texto em causa, a partir desses elementos inscritos, e colocar a 

referência, do seu interesse, entre uma bibliografia temática selecionada. 

Fundamentalmente, a estrutura de apoio que o Verbete/Brevete proporciona, a cada 

leitor, permite voltar à obra sempre que aquele tenha um assunto referente a tratar. É por 

isso imprescindível. Notamos que Lage teve esse cuidado. Nos Verbetes/Brevetes, a 

importância da referência às páginas da obra em questão, assim como as ideias de um 

certo autor (dados referenciados), terão que ser corretas, para a rápida localização da 

obra/ideia. Nessa informação que o Verbete/Brevete faculta, enquanto “ficha de 

leitura”, há que ter o número exato da página (pág.) do texto original consultado, e, no 

                                                           

541
 MACHADO, A. Pinto, Diário do Norte, 18 julho de 1957, p. 5. No seu artigo, Machado relata, em 

conversa com Lage, que este chega à conclusão de que, perante o trabalho desenvolvido (depois de lhe 

mostrar as fichas), “ninguém pode assacar-nos que somos simples mangas de alpaca”. 
542

 FARIA, Maria Isabel Ribeiro de; PERICÃO, Maria da Graça, Dicionário do livro: Da escrita ao livro 

eletrónico. Lisboa: Edições Almedina, 2008. 
543

 Dicionário editora de língua portuguesa, acordo ortográfico. Porto Editora, 2014. 
544

 Dicionário Français Larousse.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/rechercher?q=verbet&l=francais&culture 
545

 Brevete segundo o Dictionnaire  de L´Académie Française- Atilf, neuvième édition, version 

informatisée, significa, “etymologie, diminutif de Bref., subst. Masculin”. atilf.atilf.fr/academie9.htm; 

http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique82 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/rechercher?q=verbet&l=francais&culture
http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique82
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caso de se desmultiplicar por várias páginas, a referência em causa deve ser precedida 

de páginas (págs.)
546

. 

O que vulgarmente pode ser interpretado como Verbete remissivo de obras, com 

evidente interatividade e dinamicidade, possibilita ao usuário, por um lado, o acesso 

rápido aos textos consultados ou a reconsultar; por outro, através da análise aprofundada 

das obras e páginas referidas pelo anotador, pode facultar matéria para se apurar o que 

terá motivado a sua anotação, e redescobrir possíveis implicações diretas na sua 

ação/práxis. Por outras palavras, e refletindo sobre os Verbetes/Brevetes, o que terá 

levado Lage a anotar, a referenciar especificamente determinadas obras e consequentes 

páginas? Mediante a sua análise (Brevetes), será possível estabelecer uma relação 

causa/efeito entre publicações/estudo/projetos do nosso bibliófilo? Embora pelas razões 

já enumeradas, que restringiram o acesso às fontes, foi possível detetar, e.g., quatro 

Brevetes organizados por Lage. Neste contexto, a minimus amostragem de 

Verbetes/Brevetes, em análise, permitiu avaliar o trabalho organizativo e sistemático 

das leituras de Lage, e equacionar, em resposta às questões acima solicitadas, a possível 

existência de uma correlação direta entre o que lê/relê e algumas das suas 

ações/projetos. 

Nesta perspetiva, detenhamo-nos no levantamento possível dos quatro 

Brevetes547
, registados por Lage, e procuremos “extrair” razões que o terão levado a 

selecionar temáticas/conteúdos, com numeração precisa de página. Deste modo, 

ponderámos que os interesses de Lage, quando constrói os seus Brevetes, podem estar 

associados ao desejo de estudo/aprofundamento de determinados temas, e estes servir 

também de eventual inspiração/modelo, a utilizar em futuros projetos.  

Detenhamo-nos no Brevete 1
548

, que transcreve o título da obra, Côro das Musas 

junto por Vénus na casa do Sol, em obsequio dos Reis Fidelissimos, e de todos os 

                                                           

546
 Optámos por designar a(s) página(s) com as abreviaturas (pág. / págs.), em função das usadas por Lage 

nos seus brevetes.  
547

 Os brevetes, manuscritos em pequenas tiras de papel branco, foram detetados ao folhear a obra 

Etnografia portuguesa, Vol. III, de José Leite de Vasconcelos, à guarda do Museu de Arte Popular. Todos 

se encontravam inseridos na página 473, da obra citada. À semelhança dos que foram encontrados, 

cremos, aliás, que deveriam ser centenas, em conformidade com o que o próprio afirma. Esta frustrante 

impossibilidade quanto ao total acesso à biblioteca de Francisco Lage, como seria assegurado em 

qualquer arquivo de consulta pública, deve-se a uma investigação feita numa espécie de 

“semiclandestinidade”, face a um ambiente estranhamente insólito, criado pela ex-coordenadora do 

Museu em torno da nossa investigação, no espaço da referida Biblioteca. 
548
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demais famosos lusitanos antigos e modernos549
, de F do Nascimento Silveira, 1792, 

pág 8.  

Na obra em apreço (Côro das Musas), a página 8, assinalada por Lage, cuja 

temática se estende por mais trinta e duas páginas, diz respeito ao Minho Provincial, 

quanto a corografia, divisão eclesiástica, portos de mar, rios caudalosos, fontes, 

comarcas e homens capazes de pegarem em armas. Poderá este interesse pelo Minho, a 

sua região por excelência, enquanto natural de Braga, representar para Lage um retorno 

à terra natal, uma viagem rumo a “si mesmo”? Este “desejo” de rever a terra física 

significará uma revisão da terra interior, o entendimento da correlação entre a volta à 

terra natal e o despertar do autoconhecimento? Estas questões poderão ter sentido se 

refletirmos, por um lado, no volume de obras que Lage detém na sua biblioteca, sobre 

esta região (considerada, no século XIX, ex-libris de Portugal e berço da nacionalidade), 

e, por outro, se tivermos presente o brilhantismo com que é criada a sala de Entre Douro 

e Minho, no MAP.  

 

                                                                                                                                                                          

 
549

 OLIVEIRA, P
e
 Francisco de Nascimento, Côro das musas junto por Venus na casa do sol, em 

obsequio dos reis fidelissimos, e de todos os demais famosos lusitanos antigos e modernos, Lisboa: Off. 

Simão Thaddeo Ferreira, 1792-1796, 3 Vols.. 



 

 283 

Outra referência de Lage, reproduzida na obra supracitada (I-II, p. 188), faz 

alusão a elementos de geografia física de Portugal, nomeadamente à serra de Arga e a 

algumas das suas particularidades: localização, denominação antiga e vestígios 

arqueológicos e históricos (restos de um castelo, sepulturas, altar cristão). Poderá este 

usufruto de Lage, face ao pleno conhecimento da sua região natal, estar associado a um 

reconhecimento das suas origens, do homem arreigado à sua terra? De novo cremos que 

tal reflexão vem justificar o seu ensejo e curiosidade pela Província.  

Seguindo a mesma ordem organizacional dos Brevetes estabelecida por Lage, 

deparamos com o Brevete 2
550

, respeitante à obra Corografia Portugueza, e descriçam 

topografica do famoso reyno de Portugal. Diccionario geográfico, ou notícia histórica 

de todas as cidades, vilas lugares e aldeias rios ribeiras e serras dos reynos de 

Portugal e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontrão assim antias 

como modernas/que escreve e oferece ao muy alto Rey D. João V Nosso Senhor551
, do 

Padre António de Carvalho Costa, pág. 12
552

. A página referenciada trata de notícias 

históricas, sobre o imperador Afonso VI de Castela e sua mulher. Neste caso específico, 

comprova-se o interesse de Lage pela História, já largamente testemunhada pelo grande 

número de obras existente na sua biblioteca dedicado ao tema em questão.  

                                                           

550
  

 
551

 CARDOSO, Luís, Diccionário geográfico, ou notícia histórica de todas as cidades, vilas lugares e 

aldeias rios ribeiras e serras dos reynos de Portugal e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se 

encontrão assim antias como modernas/que escreve e oferece ao muy alto …Rey D. Joao V Nosso 

senhor, Lisboa: na Regia Officina Sulviana e da Academia Real, 1747-1751, 2 Tomos, em 2 Vol.. 
552

 COSTA, P. António de Carvalho, Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno 

de Portugal, com as notícias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, 

gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos bispos, antiguidades, maravilhas 

da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens. Braga: Typ. de Domingos Gonçalves Gouveia, 

1868-1869, 2.ª ed., 3 Vols.. 
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O Brevete 3
553

 (pág. 73) espelha a importância que a recolha de informações, 

sobre aldeias e vilas, desperta em Lage. Neste particular ensejo, o nosso bibliófilo 

destaca a obra Diccionário geográfico, ou notícia histórica de todas as cidades, vilas 

lugares e aldeias rios ribeiras e serras dos reynos de Portugal e Algarve, com todas as 

cousas raras, que nelles se encontrão assim antigas como modernas/que escreve e 

oferece ao muy alto Rey D. Joao V Nosso Senhor, da autoria de P
e
 Luís Cardoso, 

diligente exemplo descritivo e panorâmico do Portugal geográfico, em meados do 

século XVIII. 

Na página 73 da obra, que Lage assinala no Brevete, o vocábulo AGROS, 

enquanto designação e localização da aldeia existente na província do Minho, ou 

mesmo da Província da Beira, retém a sua atenção. Será que este levantamento do 

título/conteúdo, entendido como objeto de preferência de Lage, operaria como um 

acrescento aos seus estudos dedicados ao Minho, a Província natal? Admitimos que 

possa ser esta a intenção, uma possibilidade a explorar, tendo em conta o homem que 

procura firmar a sua ascendência na terra onde nasceu: Braga. 

Os Brevetes
554

, referidos por Lage através da designação 4/5- págs. 54/55, 

apresentam as seguintes palavras / nome do autor [“Flora”- Coutinho “Botanica”]: a 

                                                           

553
  

 
554
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avaliar pelo número de livros na sua biblioteca, acerca do tema, registam duas obras do 

mesmo escritor e confirmam o merecimento que Lage reserva ao estudo e 

desenvolvimento destas matérias (Flora e Botânica). 

O autor António Xavier Pereira Coutinho, na sua obra Flora de Portugal – 

(Plantas Vasculares) Disposta em Chaves Dicotómicas555
, revela e descreve com 

pormenor todas as plantas e árvores do Continente. Se tivermos em consideração as 

referências às páginas assinaladas por Lage, notamos que nelas são descritas Pinaceas e 

Pineas (infrutescência em uma pinha), que encontram a sua representação gráfica, 

através de minuciosos desenhos coloridos, precisamente na segunda obra que Lage tem 

em apreço: Atlas de Botânica556
. 

A marcação destes dois volumes e, consequentemente, o assinalar dos seus 

conteúdos específicos, pode ainda estar relacionada com os estudos a efetuar para o 

Museu do Povo Português, em 1946, destinados ao que mais tarde seria o MAP. Neste 

contexto, em ofício a Tomaz de Mello (Tom), Lage prevê enviar-lhe “brevemente os 

desdobramentos previstos em referência à flora […], dentro do critério estabelecido na 

última conferência do serviço”
557

. Este Brevete/Verbete pode, assim, denunciar duas 

vertentes, que explanam duas orientações “sentidas” pelo bibliófilo. Se, por um lado, o 

move o interesse pelo estudo das diferentes espécies botânicas, por outro, irá desfrutar 

desses conhecimentos e aplicá-los posteriormente nos seus projetos. É legítimo que 

                                                                                                                                                                          

 
555

 COUTINHO, António Xavier Pereira, Flora de Portugal – (Plantas Vasculares) Disposta em Chaves 

Dicotómicas”. Lisboa: Bertrand Irmãos, 2 ª edição, 1939. 
556

 COUTINHO, António Xavier Pereira, Atlas de botânica, Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1898. 
557

 Arquivo Histórico do MOPTC: C.A.P.O.P.I., Proc. de Secretaria N.º 134, Ofício N.º 1532-323 de 

Francisco Lage a Tomás de Mello (Tom), SNI, 14 de outubro de 1946.  
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possamos validar assim a correspondência entre as marcações existentes nas obras e a 

atividade de Lage. 

No último Brevete 6
558

, a que tivemos acesso, Lage associa, ainda, uma 

referência aos anteriores títulos, cuja temática em causa é a botânica, a relembrar a 

eventual existência de uma importante conexão, entre estas duas obras. No entanto, o 

segundo título aludido, Origine des plantes cultivées, da autoria do botânico francês 

Condelle
559

, remete para um exemplar considerado uma das principais obras de 

botânica, dos finais do século XIX. O título revela o superior cuidado, por parte do 

autor, em extrair conclusões rigorosas acerca das origens das plantas, desenvolvendo 

um estudo linguístico, histórico e paleontológico, aliado a uma construção de base de 

dados arqueológicos e genéticos, sobre uma imensidão de plantas. Lage marca a página 

dedicada a plantas cultivadas, relativa a duas ervas aromáticas específicas, de uso 

culinário: a salsa, Persil, e a salsa da Macedónia, Ache ou Maceron, cujos antecedentes 

históricos são revistos pelo autor Condelle. Talvez esta obra nos ajude a comprovar o 

gosto e interesse de Lage por obras de cariz culinário, integrando-a no manancial de 

relevo que é a sua biblioteca.  

Em jeito de conclusão, a análise dos Brevetes/Verbetes, realizados por Lage e 

caracterizados, essencialmente, como material adequado para uma avaliação prática das 

suas leituras/obras, vale ainda, de forma substantiva, pelas informações dinâmicas que 

deles advêm. Assim, a leitura dos Brevetes/Verbetes, após um primeiro “confronto” 

com o título, decerto tornou flexível ao seu organizador/usuário, Francisco Lage, o novo 
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559

 CONDELLE, Alphonse de, Origine des plantes cultivées. Paris : G. Baillière et Cie, 1883. 
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acesso à sua consulta, além de nos permitir também extrair algumas conclusões sobre 

um conhecimento sistematizado, pela seleção das áreas do conhecimento que 

representam o conteúdo/interesse de Lage, e a sua inevitável aplicabilidade em alguns 

dos projetos da sua autoria. Faça-se ainda uma ressalva quanto à eventual interatividade 

entre os conteúdos sugeridos nesta série de Brevetes/Verbetes, que contingentemente se 

materializam nos diversos interesses e atividades de Francisco Lage. 

 

Considerações finais sobre a biblioteca de Francisco Lage 

 

“Alguns livros devem ser provados, outros engolidos  

e muito poucos devem ser mastigados e digeridos”  

(Francis Bacon
560

) 

 

Após esta deambulação pela biblioteca de Francisco Lage, e pelas áreas de saber 

que admite, é o momento de nos perguntarmos: que resultados deste conjunto de 

saberes se refletem na ação do nosso bibliófilo? A resposta, não sendo linear, revela a 

influência considerável em todas as atividades a que Lage se entregou de forma 

empenhada. Se não, revisitem-se, a título de exemplo, as exposições que organizou, as 

iniciativas que adotou, a escrita do jornalista, que publicitou, e aí encontraremos 

razoáveis indicações para a nossa questão, ou seja, para a resposta face a um mundo de 

assuntos cruzados, em que a multidisciplinaridade das respetivas áreas do saber é um 

facto iniludível, como temos vindo, e continuaremos, a demonstrar. A nosso ver, Lage é 

o resultado de um diálogo pluridisciplinar destes encaminhamentos, de autores vários 

que não escaparam à sua leitura, e consequente apropriação. No labirinto em que se 

institui a biblioteca, o nosso bibliófilo é, através da sua ação, o fio de Ariadne que nos 

conduz pelo emaranhado das várias áreas do saber. 

A revisitação da biblioteca de Francisco Lage, enquanto espaço privado, é capaz, 

pela “voz” dos seus livros, de contar uma vida e traçar o perfil de leitor/bibliófilo. 

Mediante os seus livros, autênticos escaparates que nos oferecem uma visão especial do 
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mundo intelectual, em que Lage se movia, e a sua evolução/pessoal, pudemos, até certo 

ponto, indagar o tipo de pensamento do ilustrado etnógrafo, em suma, do nosso 

bibliobiografado, Francisco Lage.  

Tendo presente o pensamento de Marcel Proust e o seu ensaio sobre a psicologia 

da leitura, na qual o filósofo a considera um ato psicológico, um “exercício individual 

[…] de distração, gosto, viagem, terapêutica, divertimento, e ainda um estímulo 

prepotente à criatividade”
561

, que implicações a leitura das obras, tão criteriosamente 

selecionadas na sua biblioteca, poderiam ter suscitado em Lage? De modo a 

percebermos os efeitos mencionados pelo filósofo, que poderá Lage ter sentido, 

vivenciado, experimentado, ao consultar os seus livros? Recorrendo de novo a Proust, 

sobre um outro aspeto consequencial em que ler é, subtilmente, “uma forma de 

conversar com os melhores e mais sábios”, e onde, decerto, se enfatiza o efeito estético, 

passível de ser interiorizado/produzido pelo leitor. Ao inferir experiências, momentos e 

impressões pessoais, somos conduzidos, neste pano de fundo, a interrogar-nos sobre as 

leituras de Lage, e os efeitos nele suscitados, a partir das mesmas.  

Durante a análise dessas leituras de Lage, confrontámo-nos com um 

colecionador dono de uma bibliomania incisiva, em diferentes temáticas, traduzida em 

livros sobre História, Literatura, Culinária, Etnografia, Teatro, Arte, um quadro onde 

não tem lugar, no entanto, a área da Política. Nesta senda, pode afirmar-se que, no 

tocante ao fundo particular da biblioteca lageana, se trata de um conjunto 

pluridisciplinar centrado, cremos que em boa parte, numa lógica de acumulação de 

obras relativas ao percurso do seu espírito, enquanto homo letteris e homo opus, um 

“lucullus perfeito”.  

Neste contexto, a incursão pelo espólio bibliográfico de Francisco Lage, e o seu 

estudo realizado de forma analítica, permitiram detetar as suas “inquietações” e matérias 

de estudo, bem como auscultar tendências e autores preferenciais. O levantamento 

efetuado, a partir da sua biblioteca, permitiu inferir que a formação literária de Lage 

(Literatura portuguesa), com representação considerável, é dominada por obras e 

autores portugueses realistas, do periodo Romântico, nomeadamente Alexandre 

Herculano, Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, Fialho de Almeida e Eça de 
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Queiroz. Este conjunto selecionado de autores deixa ver, no seu universo 

literário/escritural, um sentido crítico e humorístico, que, segundo bem atestam escritos 

da autoria, distingue, agrada e qualifica a personalidade de Lage enquanto leitor. Ainda 

no campo da Literatura coletada por Lage, na sua biblioteca, realçamos a atenção e 

referência dadas a autores franceses românticos e realistas, e a escritores ingleses, 

coevos dos autores nacionais supracitados. Entre os mais apreciados por Lage, 

deparamos com os romances de Victor Hugo e Honoré de Balzac, que privilegiam o 

retrato da sociedade francesa oitocentista. Neste “percurso” pela literatura europeia, o 

nosso bibliófilo expressa, também, o seu agrado pelas obras de Stendhal, cuja fineza e 

análise dos sentimentos, das suas personagens o influenciam, quando Lage cria as suas 

peças de teatro. Por sua vez, a literatura inglesa, representada maioritariamente por 

Oscar Wilde, “impressiona” Lage. O nosso bibliófilo concentra neste auor a sua 

atenção, sobretudo na tipologia literária – contos, poesia –, que traduz e mete em cena. 

Prosseguindo em função das leituras literárias da sua biblioteca, se o que Lage 

apreende, por um lado, permite caracterizá-lo como Romântico, pela atenção sensível, 

dada em particular às ideias românticas e ao amor, por outro, ao “contactar” com 

estudos/leituras, confrontando-se com uma realidade social, aliada a uma crítica feroz, 

deixa ver o permanente interesse experimentado pela crítica à sociedade oitocentista. 

Neste esteio, o nosso leitor/bibliófilo cultiva, deste modo, uma dialógica entre o 

sentimento e a realidade, da qual se rodeia, pela opção do fruir. 

No espectro abordável de autores/obras na área da literatura, Teixeira de 

Pascoaes surge, igualmente, com regular representação entre os seus livros. Em conexão 

com o pensamento transposto nas obras do autor, podemos escalpelizar, no que no 

entender de Pascoaes, ao homem diz respeito, essa “saudade enquanto sentimento […], 

como síntese de memória ou lembrança e de desejo ou esperança”, que, 

simultaneamente, envolve “uma dolorida evocação ou presentificação criadora do 

passado e um elemento futurante […], referidos a pessoas e situações concretas e 

singulares”
562

. Neste contexto, evoquemos o saudosismo, mais do que uma tendência, 

ou uma escola, uma característica de ser português. Este saudosismo de Pascoaes, tão 

lusitano, reflexo de um estado de espírito que circunda Lage enquanto “genuinamente 
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português”, possibilita de igual modo definir o homem que foi o nosso biobibliografado. 

Na partilha desta “ideologia” surge, entre as escolhas de Lage, o poeta António Correa 

de Oliveira: nas suas obras, o autor reflete o sentimentalismo, a exaltação patriótica e o 

idealismo cristão, bem divulgados pelo regime estadonovista. Nestes vetores temáticos, 

propagados por Correa de Oliveira, detetamos referências lageanas, nas quais se revê e 

que, em consequência, nos permitem mais uma vertente, para traçar o perfil do nosso 

leitor/bibliófilo. 

A História é soberanamente representada, nas estantes de Lage, por obras com 

particular incidência em livros sobre períodos específicos da nossa História. Congratula-

se Lage com títulos que focam o período dos Descobrimentos, excluindo, ao mesmo 

tempo, o “século negro” do liberalismo, em consonância e simbiose com os interesses 

propagados por uma putativa elite intelectual, e.g. João Ameal, Costa Brochado, autores 

caros à “regeneração” operada pelo Estado Novo, no sentido de tornar a assumir a 

“reeducação” dos portugueses.  

Ciclicamente, no enfoque de outras preferências lageanas, é possível inteligir 

como as suas leituras, nas áreas da Culinária, da Etnografia, do Teatro, registam 

inevitáveis testemunhos da sua apropriação, em todos os trilhos traçados e 

desenvolvidos, ao longo da sua carreia profissional.  

Num outro prisma, pela análise temática efetuada a partir obras existentes nas 

suas “estantes”, aquela coloca-nos perante outra questão de primordial importância para 

o desenvolvimento do presente trabalho, respeitante ao campo da Etnografia. Além da 

concludente apreciação sobre o pendor bibliográfico e seletivo de Lage, pela Arte 

Popular, outras das suas preocupações (desconhecidas até então) ficam registadas pela 

constância analítica face ao tema etnográfico do seu espólio. Deste modo, em função da 

mostragem bibliográfica, e como novidade, surge a apetência de Lage pela Literatura e 

as Tradições Populares – num profundo desejo de conhecimento do povo português –, 

em conexão com o Folclore e os ranchos folclóricos, dos quais foi conhecedor e 

insistente divulgador. Deve aqui questionar-se: por que motivo não impulsionou e 

desenvolveu Lage esta vertente da Cultura Popular? Em jeito de resposta, a nosso ver, a 

razão profunda deste obstáculo reside na política restritiva, imposta pelo SPN/SNI, que 

arrasa a tentativa de desenvolvimento daquela vertente proposta por Lage, visível no seu 

projeto do Museu do Povo Português, a qual, mais tarde, anula ou minimiza no MAP, 

na essência, o esvaziamento de um programa revelador dessa função dialógica 
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conflitual, traduzida entre reação estética e científica, entre Literatura e Tradições 

Populares. Com efeito, concomitantemente com o seu ambicionado projeto do MPP, de 

1942, é na sua biblioteca que Lage se documenta com substância, em função do 

programar. O leque temático, do qual Lage se rodeia para consagrar o povo português, 

excede o campo etnográfico. O “retrato” desse povo, dirigido por Lage, programa com 

inevitável mestria e conhecimento, é fruto, como observamos, de muitas leituras 

condensadas no seu espaço de letras.  

No seguimento da proposta de análise de teor etnográfico, foi ainda possível 

averiguar, mediante as obras reunidas por Lage, quais os mestres, protagonistas e 

“amadores”, que, neste campo, prenderam a atenção de bibliófilo. As leituras que vai 

realizando, e os títulos consultados, tendo em vista as ideias/ações práticas de autores de 

quem mais se aproximou, permitem-nos concluir que Lage se insere no cenário 

etnográfico coevo, como objetivamente referido no item supracitado. 

Dando seguimento ao interesse despertado em Lage pela Etnografia, a consulta à 

sua biblioteca, e o manuseamento e exame de alguns dos seus livros, permitem detetar a 

presença de marginália (sublinhados e (||)). Este conjunto de cifras revelou-se 

significativo, pois permitiu conferir quais as leituras que serviram – não só de modelo 

de inspiração e fonte de informação –, como também para compreender como se 

encaixaram as obras nas ações exercidas por Lage, neste campo específico.  

Num outro registo, embora diminuto o número analisado de obras, que têm 

grafadas dedicatórias a Francisco Lage, de autores da área do saber etnográfico, foi uma 

análise profícua. Este conjunto de autores/dedicatórias, em especial da parte dos 

etnógrafos da época, com realce para Luís Chaves, além de outros como J. Lopes Dias, 

Guilherme Felgueiras, Sebastião Pessanha, Joaquim Roque, veio demonstrar o 

irrecusável intimismo, profissional e científico, existente entre Lage e estes autores, com 

quem decerto privava e trocava impressões, acerca desta área do saber. No entanto, 

cremos ser relevante, como aliás foi sublinhado na rubrica “Metodologia e Fontes”, o 

papel que muitas das temáticas, aferidas por Lage, adquirem enquanto fontes para a 

Etnografia. Poderemos, eventualmente, aliar o seu interesse pelas leituras realizadas 

face a coisas do passado (História), a sua meditação sobre Teatro (enquanto dramaturgo 

que escreve baseando-se em traições e costumes do povo), e, fundamentalmente, a sua 
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paixão pela Arte, “Sabia de arte que só raros sabiam”
563

, ao seu agudo sentido estético, 

impulsionado, por sua vez, pela ação exercida como etnógrafo, deixando ver o 

desenvolvimento do seu espírito etnográfico. No mesmo assentamento etnográfico, não 

podemos ignorar ainda o seu interesse pela Culinária/Gastronomia, enquanto 

inequivocamente nacionais, associadas a questões relativas a identidade, das quais Lage 

é um fervoroso defensor. 

Dito isto, vale acrescentar que apresentámos uma análise da biblioteca de Lage, 

reflexo, a nosso ver, da sua própria formação intelectual. Ali, naquele espaço, se 

“escondem” os autores prediletos, a escolha de matérias que nos revelam um 

leitor/bibliófilo/autodidata “nouveau style”
564

, eclético, multidisciplinar, moldando Lage 

enquanto personagem e intelectual, e determinando a sua ação no campo processual de 

um organismo que ditou, em parte, a política cultural nos Anos 30/40, em Portugal. Não 

será ousado afirmar que Lage, um “criativo”, espelho de “Al final uno es lo que lee”
565

, 

se afirma como “um compêndio de curiosidades que todos folheavam
566

. 

Ao resgatarmos a memória das práticas de leitura e as ideias de Lage, podemos 

traçar o “retrato” que moldou o seu processo criativo, as ações que fez renascer e nas 

quais participous, sendo tantas vezes injustamente esquecido, remetido para figura de 

segundo plano. O estudo da biblioteca lageana adicionou, ainda, um dado importante e 

não muito conhecido, sobre a irreverência política de Lage: quando movido pela 

sedução cultural, o autor adquire obras reprováveis e censuradas pelo regime salazarista, 

para o qual trabalha, numa subliminar tentativa de enfrentar/reprovar a política de 

censura bibliográfica do Estado Novo, que implicava a apreensão sistemática de livros.  

Outro dado decorrente da pesquisa permitiu aclarar a personagem, o retrato que 

vem sendo sugerido, tendo em conta as mais variadas “facetas”, mormente na área da 

Etnografia. Neste campo, Lage é encarado, por alguns autores, como possuidor de um 

só conceito de Arte Popular, visto sob o pendor estético. Pelas incessantes e versáteis 

leituras que empreende na área etnográfica, esta perspetiva está agora ultrapassada; a 

comprová-lo estão os vastos conhecimentos adquiridos, confirmando a sua formação 
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polivalente, bem como o seu amplo interesse, que lhe poderiam ter granjeado um lugar 

de destaque entre os etnógrafos coevos, e o reconhecimento, ainda que obstaculizado, 

em parte, pelas funções que desempenhava no SPN/SNI.  

Olhemos agora para a biblioteca de Francisco Lage, a partir desta imensidão de 

saberes convergentes, e da reinterpretação de saberes vários. É certamente em função 

destes pressupostos que ele se deve afirmar, no seu espaço bibliográfico, como fonte de 

inspiração para a ação e o pensamento nas diversas áreas, nas quais Lage praticou 

teorizando e teorizou praticando. 

Sem ousadias interpretativas, podemos sem dúvida afirmar, a partir dos factos, a 

existência de uma espécie de imaginação dialética, em Lage, que lhe permite, em 

sucessivos ritos de passagem, ir de um a outro facto, desse outro a um outro ainda, e 

assim por diante, da teoria à prática, para poder construir com sucesso uma atividade 

que marca o SPN de forma indelével. É possível assegurar o seguinte: se para Lage os 

livros ocuparam um lugar central na sua vida, em função das leituras realizadas, e 

apesar da sua modesta produção literária, na verdade, vemos o despontar em processo, 

de funcionário discreto, inicialmente cumprindo cargos administrativos, a demiurgo 

criador de eventos, agindo, ao mesmo tempo que teoriza praticando e pratica teorizando, 

num conceito com valor operatório, plasmado na acumulação de conhecimentos que vai 

adquirindo. Olhando para o perfil de Francisco Lage, subscrevemos que foi “um belo 

espírito”, “por muitos títulos, um dos espíritos mais interessantes, mais curiosos da 

primeira metade do séc. XX”
567

.
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CAPÍTULO II 

 

Génese da Política Folclorista do SPN 

 

Se outra vantagem não tivesse o estudo sobre a Biblioteca de Francisco Lage, 

bastaria, para justificá-lo, para um melhor enquadramento do que desejamos, a 

emergência da necessidade de uma leitura retrospetiva sobre os estudos etnográficos em 

Portugal na década de trinta e a sua projeção na génese da política folclorista do SPN. 

Talvez seja, então, o momento de passarmos a uma marcante personalidade nesta área 

do saber. Posto isto, e postulando a evolução/descrição dos estudos etnográficos, 

assumimos, como figura destacável, neste horizonte, o etnógrafo e museólogo Luís 

Chaves. 

Sob esse histórico pano de fundo, houve a preocupação de assinalar as 

influências teóricas e práticas de Luís Chaves (inspiradas nos ensinamentos e trabalhos 

de Leite de Vasconcelos), com repercussão particular na sua conceção acerca do estudo 

do Homem Português. Individualizou-se igualmente, o entendimento sobre Arte 

Popular, polarizada em diferentes quadrantes (formal, psicológico, estético), e a sua 

ação no campo da Museologia. 

Afigurava-se-nos agora importante complementar este último quadro com o da 

ação de Luís Chaves como conservador (em parte responsável pelas coleções de 

Etnografia) do único Museu Etnológico na capital, de modo a obter uma conjuntura 

global dos factos, que permitisse traçar o seu perfil, e averiguar com que fundamento se 

alicerça, em meados dos Anos 30, o eixo estruturante e relacional, entre o etnógrafo e o 

Secretariado da Propaganda Nacional (SPN). 

A compreensão face ao papel oscilante da Etnografia e da Museologia, por parte 

de Chaves, papel esse perspetivado enquanto eventual orientador da política folclorista 

do início, praticada pelo organismo de propaganda, exige que se ligue esta indagação a 

objetivos delineados pelo etnógrafo; a nosso ver, este pretendia, como veremos, dar uma 

orientação diversa à que futuramente será empreendida pelo SPN. Nesta panorâmica, e 

com o intuito de avaliar o seu pensamento e a sua ação museológicos e etnográficos, 
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merecedores de registo e interesse pelos “atores” e organismos de quem se aproxima, 

uma leitura sobre as suas atividades (Etnografia/Museologia), justifica o lugar de 

centralidade, agora concedido a Luís Chaves.  

Da sua intensa atividade no Museu de Ethnológico/Museu de etnologia Dr. Leite 

de Vasconcelos, afeta a inúmeras áreas, que vão do estudo e investigação científica, e da 

publicação das coleções do Museu, à educação, conservação das obras de arte, 

organização de exposições, conferências e propostas de criação de “novos” museus 

(como já referido), resultou, para Chaves, a notoriedade granjeada entre os demais 

profissionais do setor. 

Como etnógrafo e autor reconhecido entre os divulgadores da cultura popular, da 

sua geração, com contributo decisivo no campo das tradições populares portuguesas, 

Chaves (1915-1972) dedica-se à escrita etnográfica, histórica, e literária, segundo 

testemunha a extensa obra que legou
1
. Nesta perspetiva, e num esforço sistematizado 

com orientação científica, Chaves propõe uma abordagem intimamente ligada à 

afirmação de uma área do saber (Etnografia), em defesa da sua aplicabilidade e 

especialização prática no campo museológico – visível nas suas propostas para a 

necessidade da criação de um Museu do Povo e Museu de Etnografia Portuguesa. 

Para melhor compreendermos quais os fundamentos que terão originado “o 

aparecimento de olhares de fora”, nomeadamente o de António Ferro/SPN, a respeito 

das preocupações folcloristas e museológicas, por parte de Chaves, examinemos 

algumas causas que poderão ter propiciado esse entendimento. Com efeito, o percurso 

do etnógrafo na Instituição de Belém, e, em primeira instância, enquanto Preparador 

(1912-1919), é também marcado por Leite de Vasconcelos, que lhe incute o interesse 

pela investigação arqueológica e etnográfica
2
, tecnicamente consolidada, em campanhas 

arqueológicas e de recolhas etnográficas, assinalada em complemento da sua ação 

desenvolvida em Museus.  

                                                           

1
 Luís Chaves, autodidata, espírito multifacetado de aptidões várias, que abrange a Arqueologia, a 

Etnografia, o Folclore, a Numismática, a Medalhística, a Filologia, a História, a Crítica e História de Arte, 

a Novelística, a Literatura, publica em vida (1915-1972) um número substancial de obras e artigos, 

crónicas e recensões críticas sobre livros de Etnografia portugueses e estrangeiros, quer apoiado em 

investigação local (visitas de estudo), de índole etnográfica, quer privilegiando a compilação etnográfica e 

histórica. 
2
 Com efeito, Luís Chaves começaria por conjugar, no início da sua carreira, sob a orientação de Leite de 

Vasconcelos, a realização de pesquisas de campo nos domínios arqueológico e etnográfico, integrando-se 

desse modo na orientação adotada na época, pela Instituição. 
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Posteriormente, no então designado Museu Etnológico do Dr. Leite de 

Vasconcelos
3
, na qualidade de Conservador (1929-1957), Chaves aliou a tais funções o 

amadurecimento e sofisticação na carreira de investigador e museólogo
4
, publicando 

extensa bibliografia e, como já foi referido, empreendendo, entre outras atividades 

ligadas ao Museu, a regência de uma cadeira em 1956, no âmbito da formação de 

conservadores de museus (1956). Será, no entanto, sob a direção de Manuel Heleno 

(1894-1970), que a orientação do estabelecimento, vocacionada para a especialização da 

Arqueologia, canaliza a investigação desenvolvida, quase que em exclusivo para o 

domínio arqueológico. 

Se, por um lado, Luís Chaves começara por conjugar, no início da sua carreira, a 

realização de pesquisas de campo nos domínios arqueológico e etnográfico – 

integrando-se na orientação leiteana adotada pela Instituição à época –, por outro, em 

virtude da opção de Manuel Heleno de privilegiar o campo quase exclusivo da 

Arqueologia para o Museu, o etnógrafo Chaves, ainda que tenha realizado trabalho de 

campo limitado no domínio etnográfico, vê reduzida a sua ação no Museu. Nesta 

perspetiva, no quadro de uma caracterização global das atividades do setor etnográfico 

no Museu – pesquisa, trabalho de campo, incorporação – cremos que estas devam 

considerar-se como passivas e diminutas. Aliada a estes condicionalismos, se 

analisarmos a política museológica da Instituição em causa, o campo das aquisições, por 

compra ou oferta, de objetos etnográficos para o Museu, sob a direção de Heleno na 

década de Trinta, registamos que o domínio da oferta é o escolhido (cf. GOUVEIA: 

1997, 10). Será interessante notar que, nesse caso, a incorporação na área da Etnografia 

de objetos (oferta) indicia, quanto a esta atividade museológica, uma inoperância e 

inércia da Instituição, a que certamente nem Chaves nem o Museu de “outrora” estavam 

habituados. 

Neste horizonte, somos levados a concluir e a constatar que toda esta situação, 

norteadora do setor etnográfico no Museu, evidencia uma política de improviso na 

atuação, acompanhada pela ausência de iniciativa face ao setor etnográfico, procurando 

                                                           

3
O Museu Ethnológico, criado em 1893 por José Leite de Vasconcelos, passa a designar-se, em 1929, 

Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos, sob a direção do nomeado diretor interino, Manuel 

Heleno, que assumirá em 1930 a direção efetiva da Instituição, cargo que ocupará até 1964.  
4
 Neste âmbito, inserida no programa do Instituto de Arqueologia, História e Etnografia, de colaboração 

entre este e o Museu (Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos), Luís Chaves organiza, em 1934, 

uma série de “lições de vulgarização dos objetos expostos”, que ministraria aos visitantes todos os 

domingos, de finais de março a princípios de maio, desse mesmo ano.  
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“quando muito, canalizar em seu favor iniciativas promovidas por outras entidades” 

(GOUVEIA: 1997, 6). 

Visto termos focado alguns dos aspetos sobre o percurso museológico de 

Chaves, e, em particular, ligados à falta de consistência ou mesmo inexistência de 

propostas avançadas, no domínio da Etnografia na Instituição, será legítimo apresentar a 

seguinte questão: poderá essa escassez de trabalho de campo e de atividades 

etnográficas (que o próprio Museu não desenvolveu, porque era outra a orientação 

pretendida) ter levado Chaves a procurar fazê-lo noutro organismo, no qual se 

avizinhava um interesse em torno do desenvolvimento da área da Etnografia? 

Esta questão poderá ser explicada quando, na qualidade de conservador do ME, 

Luís Chaves se envolve com o órgão estadual SPN/SNI, numa colaboração direta, em 

exposições, publicações e consultadoria, que se estendeu desde os anos Trinta até à 

década de Cinquenta. De facto, consubstanciando esta afirmação, atendamos às palavras 

de Chaves – a propósito do Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal –, que, 

num postal enviado a Manuel Heleno, se refere à sua laboração nos seguintes termos: 

“Cá ando na Romaria das Aldeias, que tem sido etnograficamente proveitosa”
5
. 

Em síntese, parece-nos plausível adivinhar um novo cenário, propício e aliciante 

ao desenvolvimento das suas atividades etnográficas, levando Chaves a aderir às 

propostas de colaboração, avindas do SPN. No entanto, Chaves trabalhava numa 

Instituição oficial, e, decerto, estaria igualmente interessado em obter dividendos da sua 

colaboração com o SPN, que viessem a beneficiar o Museu. Tenhamos ainda presente 

que Chaves, enquanto funcionário e colaborador, se situava entre dois organismos 

oficiais que deveriam cooperar entre si, institucionalmente, como o fizeram em diversas 

ocasiões. Num outro registo, referente ao campo das ligações pessoais, e ideais políticos 

de Chaves
6
, não podemos ignorar que estes se compaginavam com os veiculados, 

                                                           

5
 ARQUIVO DO MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA – Correspondência epistolar de Manuel 

Heleno, Bilhete-postal de Luís Chaves a Manuel Heleno, Évora, 1/X/936. 
6
 As ideias políticas de Luís Chaves manifestavam o apoio à Monarquia, materializado na criação do 

órgão semanário monarquico-sindicalista A Ideia Nacional, surgido a 11 de outubro de 1920. Foi ainda 

apoiante do Integralismo Lusitano, mantendo, no entanto, uma convivência pacífica durante o governo de 

Salazar.  
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sobretudo no campo nacionalista, pelo SPN, o que eventualmente contribuiu para mútua 

compreensão e aceitação
7
. 

Em suma, de um modo direto ou indireto, estamos perante todo um caldo de 

ingredientes, em que individualizámos o empenho de Chaves pela causa etnográfica – 

ou seja, o estudo do Homem Português, e consequente interesse pela Arte Popular, em 

articulação com uma retórica nacionalista, então apregoada pelo organismo –, e o seu 

reconhecido prestígio nesta área, que terão, a nosso ver, influenciado e contribuído para 

a sua escolha, como orientador iniciático de uma política favorável ao Folclore no 

Secretariado, a incrementar a partir de 1935
8
. 

Tendo em consideração os desígnios que presidiram a este comento sobre Luís 

Chaves, importa expressar uma outra questão, relevante para a necessidade desta 

abordagem. Na verdade, encontramos uma razão de ser para a indispensabilidade desta 

análise, conquanto a mesma sirva para enquadrar e justificar, em simultâneo, o início da 

carreira de Francisco Lage no SPN, e a sua posterior ação em projetos e decisões, ou 

                                                           

7
 No âmbito da corrente nacionalista a que Chaves aderia, insira-se, pela pertinência da temática, os 

escritos de Chaves sobre “Nacionalismo etnográfico”. Neste horizonte, o etnógrafo pública, em 1920, um 

texto subordinado ao tema “A Agricultura e a Etnografia”, precisamente em concordância com os ideais 

políticos integralistas, alguns dos quais se adequarão aos propósitos veiculados pelo SPN. No referido 

texto, Chaves delineia como deverá ser elaborado um tratado de Etnografia: este deverá abranger a “vida 

do homem tradicional” e o seu estudo no plano da “terra”, do “homem”, e da “arte” com as “suas 

indústrias e espírito criador”. Entre a apologia do campo em oposição à cidade, Chaves advoga que é 

neste, e nas manifestações naturais do povo “que mais se sente a verdade do Nacionalismo”. O papel 

estruturante que o etnógrafo atribui a estas vertentes (Terra, Homem, Artes) pode enquadrar-se na 

premissa que futuramente irá pautar muitos dos seus estudos e da sua ação, quer ao serviço do SPN, quer 

em benefício do seu campo de investigação e publicação de obras, de teor etnográfico. Na sua obra, 

Chaves celebra as saudáveis virtudes da ruralidade eterna contra as degenerações de um mundo urbano, 

tomado por todas as corrupções físicas e espirituais (CHAVES, Luís, “A Agricultura e a Etnografia”, 

Separata do Boletim da Associação Central da Agricultura Portuguesa, 1920, s/p.). 
8
 Luís Chaves foi, sem dúvida, uma das figuras irrecusáveis, do chamado Século dos Intelectuais, o século 

XX, que se ocupou das realidades portuguesas. Chaves, etnógrafo hostilizado pela primeira República, é, 

todavia, aceite e distinguido pelo Estado Novo, “oficializando-se” como cooperante de um órgão estadual 

(SPN/SNI), em matéria de assuntos etnográficos. Colaborador direto de uma figura charneira da 

Etnografia, Leite de Vasconcelos, a sua trajetória, enquanto conservador do Museu de Etnologia, aliada à 
extensa bibliografia publicada, fazem dele, não à época mas posteriormente, uma figura de segundo 

plano, sobretudo no académico, visível na inexistência de estudos biográficos e/ou interpretativos, acerca 

da sua produção textual e afirmação no campo do saber etnográfico. Como explicar esta ostracização? 

Que razões obstaculizam o referenciar da sua memória? O passado político, as ideias que comungava? A 

personalidade, que, apesar de desenvolver uma atividade profissional profícua, o impelia a colocar-se na 

retaguarda? A personalidade de Chaves, possuidora de grande potencial, sempre laborou na peugada de 

figuras de proa e dos seus diretores, como JLV e Manuel Heleno, um trajeto no qual se poderá encontrar 

motivo para esta lacuna, a que tem sido sujeito. Cremos que o conjunto de todas as questões levantadas 

pode ter contribuído para este imerecido esquecimento, sem omitir também os “fenómenos de moda”, na 

área da investigação, e outras, que colocam na sombra um dos grandes mestres discípulos de valor 

elevado, como parece ser o caso de Luís Chaves.  
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seja, o caldo de cultura que a essa atividade conduziu e influenciou
9
. De facto, Chaves é 

igualmente abordado por uma questão de proximidade, seja presencial ou testemunhal, 

pela sua atividade no SPN, que obviamente terá contaminado Lage, pelo diálogo 

mantido e como ponte dessa visão etnográfica, que partilharam. 

 

A Comissão Nacional de Etnografia – Um ensaio prático do SPN no campo 

da Etnografia 

 

Se atendermos às palavras proferidas por António Ferro, no discurso inaugural 

da Exposição de Arte Popular Portuguesa, em 1936, no qual refere que “au début de 

Février, le SPN convoque les personnalités le plus qualifiées en matière de folklore”
10

, 

deparamos com a alusão a uma das primeiras iniciativas folcloristas do SPN, a 

constituição da Comissão de Etnografia Nacional
11

. 

Assim sendo, que propostas, que atos desenvolve esta Comissão, enquanto 

percussora da ação inicial do SPN?  

                                                           

9
 A colaboração e apreço, entre Francisco Lage e Luís Chaves, ter-se-á iniciado em meados dos anos 

Trinta, mais concretamente, desde a altura em que ambos fazem parte da Comissão Executiva de 

Etnografia. Muitas das suas ações e projetos sofreram a influência de Chaves, e  tal é notório na biblioteca 

de Lage. 
10

 FERRO, António, “Discours prononcé par le Directeur du Secrétariat National, le jour de 

L’inauguration de l’exposition de L’Art Populaire Portugais à Lisbonne, le 4 Juin 1936”, Quelques 

images de L’Art Populaire Portugais. Porto: Édition du Secrétariat de la propagande nationale, 1937, s/p. 
11

 O Secretariado da Propaganda Nacional, criado por Decreto-lei nº 23.054, de 25 de setembro de 1933, 

estava inicialmente dividido em duas secções, uma interna e outra externa. Estas secções tinham várias 

incumbências, nomeadamente, no caso da primeira, regular as relações da Imprensa com os poderes do 

Estado; na segunda, orientar a ação externa de propaganda de Portugal no estrangeiro. Nestes moldes, os 

dois primeiros anos de atividade do organismo foram dedicados, sobretudo, ao desenvolvimento de dois 

campos, como sejam, a nível externo, o da Propaganda do País (na publicação de obras sobre o 

pensamento de Salazar, prefaciadas por ilustres escritores estrangeiros, e.g. Paul Valéry), e internamente 

(com ações de sensibilização da cultura popular, facultando espetáculos gratuitos para o povo) e de apoio 

às Artes Plásticas. Assim, em 1934, em relação a este ultimo campo, o das Artes Plásticas, o 
“Secretariado resolveu organizar diversas exposições de artes plásticas e, para esse efeito, inaugurou um 

salão de Exposições” (cf. IANTT. Arquivo SNI, “Síntese, por anos, da Atividade – desde a Criação do 

Secretariado da Propaganda Nacional até 31 de 1951 – das Secções que Constituem a Atual 3.ª Repartição 

(Cultura Popular) do Secretariado Nacional da Informação. Rubrica 1). «EXPOSIÇÕES» ”). Recorde-se, 

a propósito, que já em 1934 tinha sido enviada pelo SPN, a fim de participar no certame organizado pela 

English Folk Dance, a exibir no Albert Hall de Londres, a “dança dos Pauliteiros” que obteve grande 

êxito. Esta atuação poderá ser visualizada em It's An Old Portuguese Custom (1934), British Pathé 

https://www.youtube.com/watch?v=ckoiefVTDrA, e representou a primeira exibição do nosso folclore 

além-fronteiras. A sua aceitação no estrangeiro abria caminho para o desenvolvimento futuro, além de um 

lugar privilegiado de divulgação do nosso folclore Nacional, através de representações internas e 

externas, como veio a verificar-se principalmente nos Anos 40. 

https://www.youtube.com/watch?v=ckoiefVTDrA
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Em inícios de 1935, por iniciativa do organismo da Propaganda, são lançadas as 

bases organizativas da Comissão, que a princípio logrou denominar-se Comissão 

Executiva da Exposição de Folclore e Etnografia
12

, surgindo sob o auspício do 

“interesse que o folclore, sob o ponto de vista Nacional, [suscitava no] SPN, como tudo 

o que é verdadeiramente português”
13

, além “das vantagens que resultariam para o 

nosso País da divulgação entre Portugueses e estrangeiros da nossa riqueza 

etnográfica”
14

. Estas duas animadoras perspetivas, quanto à abordagem futura sobre 

“Folclore e Etnografia nacionais” pelo Secretariado, demonstravam claramente que 

estas palavras soavam a premonição, da diretriz principal e objetiva, que, segundo 

António Ferro, enformava de início a política folclorista do SPN.  

Esse mesmo interesse pela “riqueza etnográfica e folclórica”
15

, que de futuro 

serviria ao SPN para mostrar Portugal e motivar todos os valores da cultura Nacional, 

dava através da Comissão, ainda que insipidamente, os seus primeiros passos na procura 

de um rumo, uma política, um orientador. A dita Comissão Executiva foi efetivada 

aquando da sua primeira reunião, a 14 de fevereiro de 1935, na sede do SPN, neste 

encontro seriam avançadas propostas para a sua organização, no que respeita a 

colaboradores
16

 e orientação geral, vinculada, em concreto, à elaboração “duma grande 

                                                           

12
 A Voz, 15 de fevereiro 1935, p. 4. 

13
 Diário da Manhã, 10 de fevereiro 1935, p. 3. 

14
 Idem, ibidem, p. 3. 

15
 Idem, ibidem, p. 3. 

16
 Integram a primeira reunião “preparatória” da Comissão, em 14 de fevereiro de 1935, ligadas ao meio 

intelectual, etnográfico arqueológico, artístico e académico as seguintes personalidades: David Lopes 

(1867-1942), Professor na Faculdade de Letras de Lisboa, responsável pela área de estudos da língua 

árabe; David Lopes estabelece com José Leite de Vasconcelos larga correspondência, entre 1907 e 1940, 

cujas cartas documentam o apreço mútuo e as excelentes relações pessoais e profissionais entre ambos. 

Lopes publica ainda vários trabalhos na revista Lusitânia, nomeadamente o artigo “ Toponímia Árabe de 

Portugal” (cf. CARDOSO, João Luís, “Correspondência anotada de David Lopes a José Leite de 

Vasconcelos” 

(https://www.academia.edu/9753216/Correspond%C3%AAncia_anotada_de_David_Lopes_a_Jos%C3%

A9_Leite_de_Vasconcelos); João da Silva Correia (1896-1973), escritor e dramaturgo; Mário 

Albuquerque (1898-1975): Professor na área de História, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, dirigia ainda os seus interesses para a área da arqueologia (foi membro do Instituto de 

Arqueologia) e para a política (teve cargo como deputado da Assembleia Nacional); Alfredo Pimenta 

(1882-1950), escritor, poeta, com vasta publicação de obras que se estendem pela História, teorização 

política, crítica filosófica e literária. Em simultâneo com o cargo de Conservador, Pimenta foi, 

posteriormente, Diretor (1949) da Torre do Tombo, responsável pela organização do Arquivo Municipal 

de Guimarães (1931-1950) e, ainda, pelo apoio dado à organização e desenvolvimento do Museu Alberto 

Sampaio; Luís Keil (1881-1947), foi Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, Diretor do Museu 

dos Coches e Vice-Presidente da Academia Nacional de Belas Artes. É vasto o legado de estudos levados 

a cabo por Luís Keil, de entre os quais destacamos alguns títulos, como Uma notável bordadora 

portuguesa e Os retratos de personagens portuguesas da coleção do Arquiduque Fernando do Tirol; Keil 

fez ainda parte da equipa que executou o Inventário Artístico Português, à responsabilidade da Academia 

https://www.academia.edu/9753216/Correspond%C3%AAncia_anotada_de_David_Lopes_a_Jos%C3%A9_Leite_de_Vasconcelos
https://www.academia.edu/9753216/Correspond%C3%AAncia_anotada_de_David_Lopes_a_Jos%C3%A9_Leite_de_Vasconcelos
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exposição Nacional de Folclore e Etnografia”. O resultado prático desta Comissão 

inicial deveria assim saldar-se, em primeira instância, por essa exibição, que, segundo 

António Ferro, deveria focar essencialmente os “aspetos mais representativos e 

característicos de cada província e reconstituição de motivos arquitetónicos regionais”
17

. 

Nesta conformidade, importa realçar, numa primeira incumbência da Comissão 

Executiva, dois aspetos patentes nas declarações de António Ferro, as quais estão, 

grosso modo, na origem da orientação inicial, da política folclorista do SPN. Desta 

maneira, se a exposição em causa, por um lado, se enquadrava no conjunto de 

manifestações folclóricas organizadas, mais tarde apanágio do SPN durante o período 

em que Ferro dirige o organismo, por outro, salientava obediência a um programa, cuja 

organização deveria contemplar uma abordagem dos aspetos inerentes à representação 

do povo português, entendida numa perspetiva pluridisciplinar
18

. 

Neste contexto, um primeiro tentame para concretizar as aspirações da Comissão 

Executiva, respeitante ao estudo diversificado sobre o povo português, e consequente 

revitalização das tradições populares, seria conseguido através das propostas surgidas de 

realização de “manifestações de folclore, sendo a primeira um curioso conjunto de 

trajos regionais”, assim como na constituição de “sub-comissões de literatura popular, 

de música e coreografia, de arquitetura regional, de indústria e costumes locais”
19

. 

Neste âmbito, a então Comissão Executiva irá fomentar contactos com as 

diversas “regiões do país”, com o intuito de organizar o “concurso do trajo Nacional”
20

, 

ou, mesmo, estudar a possibilidade de serem enviados a Londres “grupos coreográficos” 

representativos do nosso país, no International Folk Dance Festival
21

. Contudo, a partir 

de março, e sensivelmente até agosto, a Comissão e a sua atividade deixam de ser 

referidas na Imprensa (tal não significou o seu fim, como verificaremos), talvez devido 

                                                                                                                                                                          

Nacional de Belas Artes de Lisboa; por fim, José Augusto Frazão de Vasconcelos (1889-1970), 

Historiador e fundador do Instituto Português de Heráldica, em 1929. 
17

 Diário da Manhã, 10 de fevereiro de 1935, pp. 3-4.  
18

 Concretamente, do plano estruturante da Exposição deveriam fazer parte a representação de secções 

como: tecelagem, cerâmica, olaria; pesca, bordados; canto, dança, indumentária, teatro popular, entre 

outras (“Exposição Nacional de Folclore e Etnografia”, Diário da Manhã, 10 de fevereiro 1935, p. 4). 
19

 Diário de Notícias, 15 de fevereiro 1935, p. 3. 
20

 Diário da Manhã, 17 de fevereiro 1935, p. 3. 
21

 Diário da Manhã, 8 de março 1935, p. 6. Este festival, à semelhança do anterior (1934), onde foi 

exibida a “Dança dos Pauliteiros”, realizar-se-ia igualmente em Londres, de 15 a 20 de julho do mesmo 

ano.  
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ao abrandamento da sua atividade, que não materializa proposta alguma, das até então 

avançadas, além de assistir à diminuição do número dos seus membros
22

.  

Voltando ao caso dos colaboradores efetivos da agora Comissão de Etnografia 

Nacional
23

, que tinha como seu presidente honorário José Leite de Vasconcelos, e cujos 

participantes eram, mormente, Alfredo Pimenta (“nomeado” por Ferro), Luís Keil 

(presidente), Carlos Lobo de Oliveira (secretário), Silva Correia, Luís Chaves, Cardoso 

Martha e Francisco Lage, importa salientar, no seio deste leque de figuras proeminentes 

no campo cultural e etnográfico, a quem o SPN recorre, para dar corpo à sua estreante 

abordagem no campo da Etnografia.  

Por este prisma, as declarações de Chaves à Imprensa, em agosto de 1935, são 

bastante elucidativas quanto ao papel preponderante do etnógrafo, na Comissão de 

Etnografia Nacional. Em resultado da atuação de Chaves (coadjuvado por Cardoso 

Martha), esta Comissão, além de preparar a exposição de Arte Popular, parte integrante 

da “Quinzena Portuguesa”, a ser exibida em Genebra, capital da Sociedade das Nações, 

organiza e desenvolve outros trabalhos, no âmbito dos estudos da Etnografia Nacional. 

Neste processo, Luís Chaves individualiza duas propostas a desenvolver pela 

dita Comissão, propostas essas que, embora interrelacionadas, se enquadram na sua 

política de apologia à salvaguarda do nosso Património Etnográfico. 

 

Étapes para a construção do Museu 

 

Dos marcos importantes da política adotada pela Comissão, confundindo-se com 

as do SPN, faz parte o “notável programa de trabalhos”
24

, entusiasticamente delineado 

por Chaves, que iria contemplar paradas de trajos regionais e exposições de arte 

portuguesa popular: 

 

                                                           

22
 Em certo sentido, quanto a diminuição dos membros da Comissão de Etnografia Nacional, afigura-se-

nos plausível que nomes como Alfredo Pimenta, ou mesmo Silva Correia (cf. ALVES: 2007, 28) e Luís 

Keil, tenham deixado de fazer parte da Comissão, embora desconheçamos quando, dado que os seus 

nomes e as suas ações surgem desligados das iniciativas folclóricas coevas, empreendidas pelo SPN.  
23

 Segundo proposta de Silva Correia na reunião da Comissão, a 16 de fevereiro de 1935, fora resolvido 

que a Comissão Executiva da Exposição e Folclore e Etnografia se passasse a designar: Comissão de 

Etnografia Nacional (cf. Diário da Manhã, 15 de fevereiro 1935, p. 4). 
24

 Diário da Manhã, 18 de agosto 1935, p. 1. 
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“Vamos organizar em Lisboa uma grande parada de trajos regionais de homens e 

mulheres e onde tudo virá desfilar desde os capuchos de Caramulo e do Gerez até aos 

trajos policromos e garridos de Viana do Castelo. Será assim o desfilar de toda a 

indumentária, rigorosamente selecionada das várias regiões do País […]. Haverá assim 

a vantagem de se fixar, definitivamente rigorosamente, os trajos típicos. De cada uma 

das regiões, verificando-se o que realmente é […]. Ver-se-á a relação do trajar entre a 

fisionomia da paisagem-digamos assim: garrido no Minho, sombrio no Algarve, negro 

ou castanho nas serras, sempre de acordo com as especiais características locais”
25

. 

 

Neste panorama, entre outras realizações a concretizar, pouco a pouco, e “sem 

comprometer o seu aspeto científico”
26

, Chaves destacava ainda a projeção de “uma 

exposição de cerâmica popular e outra de ourivesaria com as suas curiosas filigranas”
27

. 

A partir destas declarações de Chaves, é possível compaginarem-se os critérios que, 

numa perspetiva leiteana, sempre tinham enformmado o seu pensamento e ação, ou 

seja, o de realizar, no campo etnográfico, “obra séria com bases científicas”
28

. Como 

conclusão destas iniciativas, ou mesmo como o culminar de toda esta ação, importa 

assinalar, no âmbito dos projetos do SPN, a ideia peregrina de Chaves, quanto à 

fundação de um “Museu do Povo”
29

. 

A constituição de um Museu, uma questão central, reveste-se de importância 

acrescida, ao permitir verificar que, eventualmente, existiria em curso um programa e 

uma política folcloristas, cimentando-se através de várias iniciativas, e cujo epílogo, 

testemunho de todo esse percurso, seria concretizado numa obra: um Museu. Em 

particular, a sua criação (Museu do Povo) seria fruto de uma deliberação de Chaves, que 

nunca cessará de clamar por este projeto. Na conceção do etnógrafo, todos esses 

objetos, criteriosamente selecionados e estudados, encontrariam uma razão de ser no 

Museu, objetos esses com os quais, pouco a pouco, Chaves iria constituir e aumentar o 

recheio do espaço museológico. Neste esteio, e referindo-se aos trajos, Chaves era, 

sublinhe-se, perentório quanto ao seu destino. O próprio, numa inusitada alusão 

                                                           

25
 Idem ibidem, p. 2. 

26
 Idem ibidem, p. 2.  

27
 Idem ibidem, p. 1. 

28
 Idem ibidem, p. 2. 

29
 Idem ibidem, p. 2. 
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processual, afirmava: “Estes trajos, que servirão na parada […] figurarão depois numa 

secção do Museu do Povo”
30

.  

Num quadro generalizado, as várias iniciativas propostas pela Comissão 

contribuiriam, a seu modo, tornando-se marca da então política etnográfica do SPN; de 

novo relevamos o conceito de Chaves, “sem comprometer o seu aspeto científico”, 

como “Étapes para a constituição do Museu”
31

. Este enfatizar da criação do Museu do 

Povo seria, um ano depois (1936), clamado por António Ferro
32

, embora com objetivos 

antagónicos, ou seja, não no processo de incorporação de objetos no futuro Museu, mas 

no modo como o seu aproveitamento, sem base científica, seria conduzido. De facto o 

diretor do SPN, ainda que pervertendo a ideia primeira, aderia ao projeto do Museu, já 

preconizado por Chaves, que, de certo modo, chamara a si a condução/orientação da 

política etnográfica/folclórica, do SPN. Compreender o papel da Comissão de 

Etnografia Nacional, e a ação dos seus colaboradores, com especial enfoque em Luís 

Chaves, reside, a nosso ver, na procura de uma fixação de conteúdos programáticos no 

campo da Etnografia, e planeamento das consequentes iniciativas que o SPN pretendia 

incluir nessa área. A idoneidade comprovada das personalidades, que faziam parte da 

Comissão, garantiria a Ferro a aceitação que pretendeu inocular, sem reservas, da sua 

“política” para esta área. 

Num balanço geral, podemos dizer o seguinte:por um lado, esta enfatização em 

Chaves é inevitável, na correlação que perpassa a sua atividade e influência nos 

caminhos etnográficos, traçados para o SPN no sentido de lhe conferir, como vimos, um 

rumo, uma política; por outro, compreende-se esta acentuação no etnógrafo em função, 

como veremos, de uma forte afinidade de ideias no campo da Etnografia, além de uma 

cumplicidade ativa cimentada, pouco a pouco, entre Luís Chaves e Francisco Lage. De 

um modo direto ou indireto, sob os auspícios da Comissão Executiva de 

Etnografia/Comissão da Etnografia Nacional, Francisco Lage inicia, no seio do SPN, a 

                                                           

30
 Idem ibidem, p. 2. 

31
 Idem ibidem, p. 2. 

32
 António Ferro, no seu discurso de inauguração da Exposição de Arte Popular Portuguesa, realizada nos 

estúdios do SPN a 4 de junho de 1936, avança precisamente com a ideia de um Museu, ao afirmar que “os 

nossos esforços serão empregados desde hoje na criação dum grande museu do povo onde todas estas 

espontâneas obras-primas possam encontrar o seu lugar definitivo” (FERRO, António, A grande 

exposição de arte popular”, Diário da Manhã, 5 de junho 1936, p. 1). 
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sua colaboração neste campo, colaboração essa que irá prolongar-se por vinte e dois 

anos
33

.

                                                           

33
 A sua participação em atividades empreendidas pelo SPN é já registada em janeiro de 1935, em que por 

serviços prestados, recebe a quantia de 300$00. Contudo, a sua estreante ingerência na Comissão, em 

fevereiro desse ano, decerto a par de outras áreas, é compensada com um emolumento bastante 

significativo. Com efeito, na Relação discriminada referente ao mês de fevereiro de 1935, nas despesas 

efetuadas pelo SPN, Lage aparece incluso na rubrica “Pagamentos de serviços”, auferindo, no mês de 

fevereiro, a quantia de 1000$00. A colaboração e os honorários de Lage surgem na dita rubrica, nos 

meses posteriores (março – 1000$00, abril – 200$00, maio – 1000$00, junho – 1000$00, julho – 1000$00 

e 22 de agosto, 66$00). As remunerações pagas a Francisco Lage poderão ter estado na origem da sua 

eventual colaboração na Comissão de Etnografia Nacional, nos Prémios Literários, no acompanhamento 

das personalidades que se deslocaram ao nosso País, em junho de 1935, nas Festas da Cidade, e mesmo 

na preparação da Exposição de Arte Popular a ocorrer em setembro, em Genebra. (cf. IANTT, Arquivo 

SNI, Cx. 2295). 
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CAPÍTULO III 

 

O processo de folclorização em Portugal nos anos 30 do século XX 

 

“Dans les années 1930, le folklore était perçu comme un savoir du «peuple» 

(Folk), nécessaire à la construction d’une nouvelle identité nationale” 

(Anne Bexton
1
) 

 

O período dos Anos 30, em análise, encontra-se de certo modo já estudado, para 

que possamos caracterizar a situação do saber etnográfico, à época, e proceder ao 

enquadramento e praxis de Lage, no panorama desta área. 

Assim, trazendo à colação autores e certas discussões sobre a institucionalização 

da cultura popular, englobando a Etnografia, afigurou-se-nos como primordial, a 

necessidade de averiguarmos a situação exata dos estudos etnográficos contemporâneos, 

“dar a palavra” mais uma vez a Luís Chaves, palavra essa justificada, face ao seu 

interesse e à ação por ele desenvolvida neste campo, além da efetiva colaboração com 

Francisco Lage e o SPN/SNI. 

De acordo com a comunicação de Chaves, em 1935, proferida no XVIe Congrès 

International d´anthropologie et d´archéologie préhistorique
2
, procuraremos refletir 

sobre a situação de Portugal à época, acerca do conceito de estudos etnográficos, ideias, 

atitudes, museus, publicações, instituições que definem a atividade etnográfica coeva.  

Neste âmbito, interessa-nos sobretudo indagar, por um lado, qual o ambiente 

criado e propício ao desenvolvimento desta área de conhecimento, o rumo que a 

caracterizava, qual o seu campo de trabalho, o método de investigação, as suas 

                                                           

1
 (cf. AHIHA-DÈCORET: 2009, 134). 

2
 Este Congresso realizou-se em Bruxelas, entre 1 e 8 de setembro de 1935. O evento estava dividido em 

cinco secções: “1. sect. – Anthropologie morphologique et fonctionnelle. 2. sect. – Études des races. 

Groupes sanguins. Paléontologie Humaine. Archéologie Préhistorique. 3. sect. – Hérédité. Eugénique. 

Sélection. 4. sect – Anthropologie Criminelle. 5. sect. –. Ethnographie. Folklore. Linguistique. Histoire 

des Religions” (cf. http://www.worldcat.org/title/xvi-congres-international-danthropologie-et-

darcheologie-prehistorique-vi-assemblee-generale-de-linstitut-international-danthropologie/oclc/1). 

http://www.worldcat.org/title/xvi-congres-international-danthropologie-et-darcheologie-prehistorique-vi-assemblee-generale-de-linstitut-international-danthropologie/oclc/1
http://www.worldcat.org/title/xvi-congres-international-danthropologie-et-darcheologie-prehistorique-vi-assemblee-generale-de-linstitut-international-danthropologie/oclc/1
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diretrizes; por outro, a fim de podermos avaliar o seu real pensamento e ação, e como 

complemento desta proposta de pesquisa, importava apurar a conjuntura etnográfica, 

existente na época, à qual Lage teve acesso – escorado nas leituras temáticas da sua 

biblioteca –, ao ingressar nos quadros do SPN, em 1935. 

Posto isto, analisando o discurso de Chaves, o etnógrafo, verifica-se que traça a 

evolução dos estudos etnográficos, dividindo-os em três diferentes “échelons”, 

marcados, em primeira instância, pela “curiosité, pittoresque joli: l’âge de l´ amateur”, 

e, em segunda, pela “investigation non systématique […] l´âge des fouilles et de 

formation”
3
. Como disciplina científica, com objeto de estudo próprio bem definido e 

uma estratégia de análise adequada, os estudos etnográficos corresponderiam, ao atingir 

o conceito atual de então, à sua divisão última, tida como “méthode scientifique, 

systématique […]” (CHAVES: 1935, 1). 

Na perspetiva de Chaves, assim é situada a Etnografia, e os seus estudos, como 

ciência nova, com um campo de “travail ayant ses méthodes de recherche et ses 

directives scientifiques”. Na ótica do folclorista, esta ciência teria ficado a dever muito a 

JLV, “maître de notre ethnographie”, quer pela sua sistematização (Etnografia descritiva 

e comparativa), quer pela criação do MEP (Museu Ethnológico Português), em 1893, 

instituição representativa da “consagração da Etnografia em Portugal”
4
. 

Chaves estrutura o seu pensamento etnográfico, seguindo as propostas do seu 

Mestre, JLV, face à Etnografia, como ciência, e ressalvando uma das suas ações mais 

fecundas, o Museu Ethnológico Português, que, de modo exemplar, congregava a 

                                                           

3
CHAVES, Luís, “Les études ethnographiques en Portugal”, in Actes du XVI Congrès International 

d´Anthropologie. Bruxelles: 1935, p. 1. Sobre estes dois estádios avançados pelo etnógrafo, o primeiro 

pode ser relacionado com o preconizado por Jorge Dias, ao traçar a história da Etnografia dividida em três 

estádios (as origens ou fase pré-etnográfica, os percussores e, os mestres), quando se refere à sua 

designada fase dos “percussores (período literário – folclórico, romântico)” (DIAS: 1952, 3)  

É ainda Chaves que se refere nestes períodos, por si delineados, a uma “Etnografia que não existe como 

Etnografia, ou seja como ciência autónoma, auxiliar compreensiva”, tratando-se, segundo o autor, de “um 

capítulo informativo de qualquer descrição e índole diferente”. Essa mesma diferenciação está plasmada 
nos géneros literários dessa geração romântica, por onde andam dispersos materiais etnográficos” 

(CHAVES: 1935, 2). Igualmente, esta ultima divisão de Chaves poderá ser equiparada à proposta de Dias, 

quando a situa como própria do período dos Mestres (período filológico – etnográfico, positivista), 

marcado por três personagens (Teófilo Braga, Adolfo Coelho e JLVasconcelos), “fundadores da 

etnografia portuguesa” (DIAS: 1952, 2, 7). 

A divisão proposta por JLVasconcelos, realçada por Chaves na sua comunicação, caracteriza ambas pelo 

método empregue, e estuda, na Etnografia descritiva, o povo – onde os seus elementos de estudo são 

todas as suas manifestações psicológicas e psicológicas –. Por seu lado, a Etnografia comparativa incide 

sobre a génese das origens através dos tempos e os estados psicológicos das civilizações, procurando 

estabelecer fenómenos de mimetismo entre os povos contemporâneos ou não. 
4
 CHAVES, Luís, Arquivo histórico de Portugal, Lisboa, Bertrand, Vol. I, fasc. 2, Lisboa: 1932, p.34 
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particularidade de se ocupar das origens e da Etnografia do povo Português. O etnógrafo 

Chaves concebia nestes moldes a originalidade do Museu Ethnológico português, na 

medida em que denunciava o “progresso da sciência Etnográfica”, firmada no estudo da 

Etnografia antiga (povos que viveram antes dos atuais – arqueologia) e na Etnografia 

dos povos contemporâneos (CHAVES: 1935, 2). Para Chaves, a vertente científica é 

caracterizadora da Etnografia, sendo que o etnógrafo, só perante esta perspetiva, que 

aliás marcará também a sua atividade, se reserva a contemplar este campo do saber.  

Em conformidade com este posicionamento, e como divulgador da Etnografia 

em Portugal, Chaves traça o panorama Etnográfico da época, evidenciando o contributo 

emergente e imprescindível, já salientado, de personalidades (atitudes, interpretações 

entre Etnografia e Folclore), publicações, museus e organismos. 

No decorrer da sua conferência, Chaves alude, retrospetivamente, ao 

considerável número de revistas etnográficas surgido nos finais do século XIX e 

princípios do século XX (a sul e a norte), destacando desde logo as publicações 

periódicas lisboetas, nomeadamente a Revista Lusitânia e o Archeologo Português, de 

iniciativa e direção leiteana5. Quanto aos periódicos editados no Porto, o etnógrafo 

refere a criação e a importância da revista Portugália, dirigida por Ricardo Severo e 

Rocha Peixoto, e, em Guimarães, salienta a publicação de Martins Sarmento, Revista de 

Guimarães6 . A finalizar esta breve síntese sobre publicações etnográficas, Chaves 

deixa ainda expresso no seu texto uma alusão a outros periódicos importantes (centrais e 

periféricos), e enfatiza, nas suas conclusões, a responsabilidade de toda esta Imprensa, 

enquanto agente divulgador na “expansion des idées sorties de ces études, avec un but 

ultra scientifique et national” (CHAVES: 1935, 5) ao mesmo tempo dinamizador da 

                                                           

5
 A Revista Lusitana, fundada no Porto (1887-1889), registava já, em 1935, 32 volumes. Reunia diversos 

artigos sobre tradições populares (filologia e etnografia) e contava com a colaboração de eminentes 

etnógrafos e filólogos, nacionais e estrangeiros. 

O Archeologo Português, criado em Lisboa, em 1895, constituiu um órgão do Museu Etnológico. Esta 
publicação reuniu colaborações de arqueólogos e etnógrafos da época, articulando escritos acerca de 

materiais de colheitas etnográficas e de informação literária. 

A Revista Portugália, com o subtítulo materiaes para o estudo do Povo Português, materiaes para o 

estudo do Povo Portuguez, Severo, Ricardo, 1869-1940, dir.; Peixoto, Rocha, 1866-1909, ed. lit.; 

Cardoso, Artur da Fonseca, 1865-1912, ed. lit. T. 1, fasc. 1 (1899) - t. 2, fasc. 4 (1903), Porto: Imprensa 

Portugueza, 1899-1908 inicia a sua publicação em 1899, tendo sido apenas publicados dois tomos. Entre 

a galeria de notáveis que colaboraram no periódico, destaque-se Adolfo Coelho, Teófilo Braga e Sousa 

Viterbo. Os assuntos abordados versavam temas de Antropologia, Arqueologia, História e Etnografia e 

Ergologia, ilustrados com desenhos e fotografias. 
6
 A Revista Guimarães Guimarães: Sociedade Martins Sarmento,  fundada em 1884, continha igualmente 

artigos sobre estudos etnográficos. 
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Etnografia, que, por direito próprio, vai conquistando lugar relevante entre as demais 

ciências
7
. 

À luz do que ficou exposto sob o panorama Etnográfico, o conferencista Luís 

Chaves não hesita em referir como de primordial importância, e responsável pelo 

engrandecimento da Etnografia, a figura de José Leite de Vasconcelos (JLV). Na 

opinião de Chaves, esta “lição” de enriquecimento e desenvolvimento da Etnografia, do 

etnógrafo já reconhecido, teria sido conseguida através de estudos leiteanos, mormente 

com a obra Etnografia Portuguesa. Tentativa de sistematização, segundo Chaves, o 

marco de uma etapa definitiva dos Estudos da Etnografia em Portugal, na década de 

Trinta. Em suma, o conceito de Etnografia, proposto por JLV, surge nos anos Trinta 

como paradigma “institucional”, aceite e seguido por um conjunto significativo de 

etnógrafos. 

Complementando esta súmula, tenhamos presente a reflexão de J. Freitas 

Branco, expressa no seu texto Fluidez dos limites: Discurso etnográfico e movimento 

folclórico em Portugal (1991)
8
, em que o autor refere a crescente influência pessoal de 

JLV que terá, inevitavelmente, “provocado uma imposição das suas inclinações 

científicas pessoais, da sua estratégia, da sua visão centralizadora e […] abrangente”. 

(BRANCO: 1991, 28).  

Esta personalização e institucionalização de JLV, no sentido de intuir a 

Etnografia científica, é materializada, como também referido, na criação do Museu 

                                                           

7
 As referências de Chaves acerca das publicações periódicas periféricas e regionais, centram-se nas 

revistas: A Tradição: Revista mensal de etnografia portuguesa ilustrada, fundada em Serpa, em 1899, por 

Ladislau Piçarra e M. Dias. Este periódico dedicava as suas páginas a assuntos relacionados com as 

tradições populares (cantos corais, linguagem, jogos, lendas) existentes no país, e, em particular, no 

Alentejo; a originária de Lisboa, Terra Portuguesa, Portuguesa Revista Ilustrada de Arqueologia Artística 

e Etnografia. Lisboa: Oficina do Anuário Comercial, Nº 1 (Fev. 1916), – T. 5, Nº 42 (Dez. 1927), criada 

em 1916, com direção de Vergílio Correia, e que encerra estudos etnográficos importantes; a Revista 

Lusa, Lusa: revista de investigações regionais, sciências & letras; dir. ed. Cláudio Basto:Viana do 

Castelo: Emprêsa da Lusa, 1918-191, publicada entre 1917 e 1924, sob a tutela de Cláudio Basto, 
dedicada a estudos regionais dedicados à Etnografia, ao Folclore e à Linguística, com continuação na 

revista Portucale: Revista ilustrada de cultura literária, scientífica, e artística, Martins, Augusto, dir.; 

Basto, Cláudio, 1886-1945, dir.; Vitorino, Pedro, 1882-1944, dir. V. 1 (Jan. 1928) -s. 3, supl. No 2 (Dez. 

1966), Porto: [s.n.], 1928-1966, lançada em 1928, na qual colaboram, entre outros, JLV, Abel Viana e 

Pires de Lima; a finalizar este roteiro de publicações etnográficas, Chaves salienta ainda o aparecimento 

de outros periódicos importantes, como o Boletim de Etnografia, publicado entre 1920-1937, pelo Museu 

Etnológico de Belém, com edição em quatro volumes: estes contêm, maioritariamente, artigos 

ergológicos, assinados pelo seu fundador, JLV. Ainda na capital, entre 1929-1940, surge a revista Feira 

da Ladra, sob a direção de Cardoso Marta e Navarro Gusmão. 
8
 BRANCO, Jorge Freitas, Fluidez dos limites: Discurso etnográfico e movimento folclórico em Portugal 

(cf. http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_03/N1/Vol_iii_N1_23-48.pdf Etnográfica. 

http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_03/N1/Vol_iii_N1_23-48
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Ethnográfico Português (1893), que vai adquirindo estatuto de primeira instituição 

nacional da especialidade, objetivamente “enaltecedor e demonstrativo da nação” 

(BRANCO: 1991, 28). É legítimo deduzir que a influência de Leite de Vasconcelos se 

estende “no tempo e no espaço bem além dos membros da geração à qual pertence”, 

estimulando e influenciando o pensar face à Etnografia nos Anos 30. Acresce que a 

presença de JLV, influente na Etnografia e em outras ciências (Arqueologia, Filologia), 

se vai mantendo até ao seu desaparecimento, em 1941, e mesmo depois disso.  

Neste contexto de uma aparente hegemonia leiteana, com subordinação às suas 

práticas, é estabelecida uma rede de cultores da Etnografia, detetável em vários 

etnógrafos, e nos seus respetivos escritos, em que se denota a influência pessoal e 

institucional do plano e obra de JLV.  

O ecletismo e o pragmatismo de JLV estende-se à sua preocupação em “obter 

para o país uma cobertura museológica adequada” (GOUVEIA: 1997, 3), e ao auxílio, 

na década de Trinta, a projetos museológicos visando serem instituídos em alguns 

museus, a nível local, em “chaque region” (CHAVES: 1937, 4), como seja o caso da 

organização do Museu de Lagos
9
. Constata-se ainda que o pensamento museológico 

leiteano continuava a ter “repercussão a nível regional”, visível na denominação e nas 

“características do projeto de um Museu Etnológico da Beira”, de José Coelho.  

Segundo Chaves, e reforçando em parte a atuação de JLV, encontramos nessa 

altura (Anos 30), museus, “uns de province, les autres des villes et des communes”, 

onde “les collections d’ethnographie ont aujourd´hui une très belle place” (CHAVES: 

1937, 4). Refletindo, mais uma vez, no panorama museológico, nomeadamente no plano 

regional de então
10

, verifica-se, igualmente, a criação de instituições ligadas a 

organismos locais, subjacentes aos princípios ideológicos do regime do Estado Novo. 

                                                           

9
 O Museu Municipal Dr. José Formosinho foi fundado pelo seu patrono José Formosinho. O seu espólio 

contempla objetos de Arqueologia, Arte Sacra, História de Lagos, Etnografia Algarvia, Pintura, 

Numismática entre outras. Sobre a sua organização, problemas técnicos, troca de impressões, andamento 
de trabalhos do futuro Museu, podemos encontrar no epistolário de JLV correspondência trocada entre 

ambos, de assinalável importância para o tema (cf. Museu Nacional Arqueologia Leite Vasconcelos, 

Epistolário do Legado do Dr. Leite de Vasconcelos, “Carta de José Formosinho para J. Leite de 

Vasconcelos, de 4 de novembro de 1936 e de 19 de outubro de 1939") (GOUVEIA: 1997, 9)  
10

 A existência de instituições museológicas distribuía-se segundo um “inquérito realizado nos anos trinta, 

pelo Museu Nacional de Arte Antiga; identificavam-se três museus nacionais, sete regionais e outros 

trinta e três espalhados pelo País, dos quais vinte e dois dependentes das Câmaras Municipais, dois de 

Comissões de Iniciativa e Turismo, dois pertencentes às Juntas Gerais dos Distritos, dois ligados a 

Misericórdias, três particulares e, ainda, o Museu da Casa de Nazareth e o Museu Camiliano” 

(BRIGOLA, João, Perspetiva histórica da evolução do conceito de museu em Portugal 

(http://books.scielo.org/id/rk6rq/pdf/lopes-9788578791179-03.pdf). 
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Ao analisarmos, numa perspetiva histórica, a evolução do conceito de museu em 

Portugal, com incidência no período em foco (Estado Novo), atente-se, porém, no plano 

legislativo, no “importante diploma que o Dr. João Couto considerará […] como a 

[carta orgânica dos museus portugueses]”
11

, plano esse redigido em 1932, no qual os 

museus são estruturados em três categorias, entre elas, os museus regionais. Este 

diploma vem reforçar a importância que deve ser concedida aos mesmos, e, no âmbito 

dos finais da década de Trinta, deveremos analisar a criação de duas instituições de 

iniciativa local, resultantes de exibições prévias (programação e acervo), em Ílhavo e na 

Póvoa do Varzim
12

. 

No primeiro caso, o Museu Marítimo e Regional de Ílhavo, mais tarde Museu 

Municipal de Ílhavo, e, hoje em dia, designado Museu Marítimo de Ílhavo, deve o seu 

programa inicial a António Gomes da Rocha Madahil, saudado por Mendes Correa
13

. 

Madahil projetava, para a sua instituição, um museu misto (documentando o Passado e 

o Presente do concelho), sendo predominante a componente etnográfica (dada a 

escassez de documentação histórica e artística), e tendo em conta a população e a 

“representação dos aspetos da sua vida mais ricos de significado social e […] de 

expressão museológica”(MADAHIL: 1965, 11). No segundo caso, o Museu da Póvoa 

                                                           

11
 Cf. Decreto n.º 20.985, de 7 de março 1932, publicado no Diário do Governo, n.º56 do mesmo ano 

(GOUVEIA, Henrique Coutinho, “Acerca do conceito e evolução dos museus regionais portugueses 

desde finais do século XIX ao regime do Estado Novo”, Bibliotecas, arquivos e museus, Vol. I, n.º 1, 

Lisboa: IPPC, 1985, p. 172). 
12

 O Museu da Póvoa do Varzim, depois Museu do Poveiro, e, atualmente Museu Etnográfico Municipal 

da Póvoa do Varzim deve a sua organização, programação e fundação ao estudioso de etnografia local, 

António dos Santos Graça. Teve como base inspiratória, para o respetivo acervo, a exposição realizada 

em 1936, no Casino da Póvoa, I Exposição Regional de Pesca Marítima, cujo interesse motivou a 

fundação do Museu, em 1937. Acresce a participação do conde de Vilas Boas no processo/esquema 

organizativo da mesma, o que permite avaliar a cooperação evidente e a comunhão, de valores e 

interesses, “perfeita e harmonicamente inserida no contexto político da propaganda do Estado Novo”. A 

sua coleção incide no retratar da vida quotidiana dos pescadores, tendo objetivamente presentes 

testemunhos da sua religiosidade, do seu vestuário, das tradições piscatórias, além de mostras quanto aos 

costumes da população rural da região (LOPES, Manuel José Ferreira, “Um barcelense na origem do 

Museu da Póvoa” Barcellos - Revista, Vol. 1, nº1, Comp. Ed. Do Minho, 1982, pp. 169-178). Este espaço 

museológico (inaugurado em 1937), programado por Rocha Madahil, teve o seu “ensaio” para averiguar a 
possível aceitação de um museu local, numa exposição de “Arte e indústrias locais”, realizada em 1932. 

Assim, pelo conteúdo programático do Museu, constata-se ainda que a Etnografia e a História regional 

mereciam destaque, materializadas nas diversas secções, “marítima, da vida agrícola, cerâmica e vidros, 

de pintura, e desenho, de arte antiga, das indústrias locais […], miscelânea da vida histórica e civil” 

(GOUVEIA: 1986, 173). 
13

 A publicação do plano foi objeto, de apreciação positiva por Mendes Correia, quando este afirma que o 

mesmo “estabelece metodicamente os tópicos duma messe de documentos e materiais que definem a 

região e as gentes”; por outro lado, quando inscreve a sua exaltação pelo Museu local como “Arquivo das 

mais sagradas e intimas tradições da localidade” (MADAHIL, António Rocha, Museu marítimo e 

regional de Ílhavo: Memória descritiva do diretor. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, História e 

Etnografia, 1965, p. 6). 
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do Varzim, ou Museu do Poveiro, atualmente nomeado Museu Etnográfico Municipal 

da Póvoa do Varzim, onde foi realizada uma “obra verdadeiramente notável” (DIAS: 

1952, 50) e considerado modelar, durante muito tempo, sob o ângulo da Etnografia 

marítima, deve a sua abertura a António Santos Graça.  

Nesta “digressão” pelos museus regionais dos Anos 30, assinale-se também o 

Museu Regional de Aveiro, com as suas coleções iniciais de Etnografia, e registe-se a 

existência de secções etnográficas criadas numa fase posterior, em 1935, em museus 

regionais, nomeadamente o de Bragança, que “dá lugar ao que passa a designar-se por 

Museu Regional do Abade de Baçal”
14

. 

Outras instituições gozam de orientação etnográfica similar, quedando-se pelo 

projeto, sem efetivação prática, como o exemplo do programado por Manuel Cardoso 

Martha, Museu Etnológico, na Figueira, em 1934, para o qual o etnógrafo propõe a 

criação de um espaço largamente inspirado no plano internacional, pelo que se entendia 

à época por “Museu do Povo”. Concernente à fonte de inspiração do que já tinha s fora 

feito no plano nacional, o folclorista guiar-se-ia pelo projeto de organização de Rocha 

Madahil
15

. Assim, no seu programa elaborado para um futuro museu na Figueira da 

Foz, Cardoso Martha dá relevância a um conceito museológico (programação, 

organização, tipo de acervo), que terá toda a aceitação, como veremos, entre os 

instituidores de estruturas similares, que planearão um futuro museu a cargo do SPN, 

ainda nos anos Trinta. No que respeita à organização do Museu Etnológico projetado, é 

notória a referência particular feita pelo etnógrafo quanto ao futuro acervo: na sua ótica, 

este deveria incluir tudo o que se relacionasse com a vida terrestre e marítima. Neste 

enquadramento etnográfico, a Arte Popular e o peso que deveria ter na instituição 

merecem especial realce e lugar destacado, ao ser esta Arte contemplada no “museu 

[com] uma secção” (MARTHA: 1934, 6). Esta proposta de “incorporação”, no 

Musaeum da cultura material do povo (Arte Popular), permite-nos eventualmente 

registar o seu grau evolutivo de aceitação e divulgação na década de Trinta – período 

                                                           

14
 MNA, Fundo Luís Chaves, Arquivo não tratado. CHAVES, Luís, Esquemas das lições de Etnografia 

no Museu de Etnologia (1956-1957), 4ª Lição, dia 6 de fevereiro de 1957, s/p. 
15

 Cardoso Martha refere como fonte de inspiração para o seu programa, a nível internacional e nacional, 

a leitura de um artigo surgido no diário madrileno El Sol, propondo a fusão de museus castelhanos de 

Trajos Regionais e Históricos, Rendas e de Arte regional num só instituto – O Museu do Povo Espanhol 

–, e faz também referência ao de Etnografia e História, de Rocha Madahil – bases para a organização do 

Museu de Ílhavo, de 1934. Uma análise ao projeto de Martha, a ser mencionado em capítulo próprio, 

conduz-nos à reflexão quanto à parte inevitável que lhe coube no programa de Francisco Lage (1942), 

destinado ao Museu do Povo Português. 
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que lhe vai concedendo importância, progresso e afirmação –, e, em simultâneo, avaliar 

o pendor e reconhecimento da temática (Arte Popular), pelo etnógrafo Cardoso Martha. 

Com base no que tem vindo a ser abordado, sobre instituições e políticas 

museológicas em Portugal, nos finais da década (1939), merece relevo a estratégia 

desenvolvida no plano regional, pela Comissão Executiva das Comemorações 

Centenárias, destinada à constituição de uma rede museológica de Etnografia, nas 

capitais de província
16

.  

Estas instituições, entendidas como “padrões desenvolvendo uma ação dedicada 

à preservação e revivência da cultura tradicional” (GOUVEIA: 1985, 175), seriam alvo 

de um projeto comum delineado por Luís Chaves, com vista a colmatar as necessidades 

do momento, ao criar museus modernos etnográficos, cuja componente pedagógica 

deveria ser tida em conta. No entanto, da programação destinada à instalação de museus 

deste teor, excetuavam-se as cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, uma vez que nelas já 

existiam algumas instituições sustentadoras de espólios mistos, aglutinando peças de 

arte, arqueologia e objetos etnográficos. Neste campo de ação, e quatro anos antes do 

seu supracitado projeto para museus, no âmbito das Comemorações, Chaves refere, na 

sua conferência em Bruxelas (1935), a importância de certas instituições, 

nomeadamente a Sociedade de Geografia de Lisboa, cujas “salles coloniales” 

apresentavam um importante espólio (CHAVES: 1935, 4). 

Perante o que ficou dito, pretendemos dar uma visão, ainda que necessariamente 

breve, sobre alguns dos exemplos mais significativos dos museus etnográficos, bem 

como das coleções etnográficas, em termos regionais e na capital portuguesa, na época 

em causa. Esta realidade permitiu reconhecer desempenho/colaboração/influência 

conseguidos na área etnográfica e museológica por parte de JLV, em especial no início 

do século XX, e distinguir a indiscutível formação museológica de Luís Chaves, no 

setor em análise. Na sequência do seu trajeto, o etnógrafo é chamado pelo SPN, no final 

dos Anos 30, para fundar um Museu de Etnografia em Lisboa, como veremos, e, 

posteriormente, dedicar-se ao ensino da Museologia, nos cursos para conservadores de 

museus, entre 1956-57. Neste curso, cuja orientação é dividida, a partir de 1953, pelo 

                                                           

16
 CHAVES, Luís, “Nos domínios da Etnografia e do folclore”. Lisboa: Ocidente Vol. XXVII p. 108. 

Este interessante plano só viria a ser devidamente materializado no início da década de Quarenta, com a 

criação do Museu Etnográfico de Vila Real, organizado por Manuel Frutuoso de Carvalho, sob orientação 

de Luís Chaves. Para mais informações sobre o mesmo, consultar a Revista Ocidente, Vol. XXVII, p. 

108. 
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Diretor do Museu de Arte Antiga e o Diretor do então designado Museu Etnológico do 

Dr. Leite de Vasconcelos, que Luís Chaves é convidado a lecionar a cadeira de 

Etnografia (teoria e prática), integrada no currículo do curso. 

As lições
17

 de Etnografia de Luís Chaves, inseridas no dito curso de Museologia, 

propunham um conjunto de aulas práticas – procedimentos a ter com os objetos desde a 

sua entrada no Museu, passando pela respetiva inscrição no livro de entradas, até à 

organização e preenchimento de fichas apropriadas a cada tipo de objeto, até serem 

colocados nas devidas secções –, e aulas teóricas de fulcral importância, cujo principal 

objetivo era organizar uma secção etnográfica num museu regional, e estruturar 

conceitos sobre Etnografia, na ótica de JLV e nas atualizações propostas por Jorge Dias. 

É precisamente numa destas lições (7ª) que Chaves recorre à teorização sobre o 

“sentido da Etnografia no conceito de José de Vasconcelos”, organizado no “esquema  

geral sobre os estudos etnográficos”. Ainda nesta análise, Chaves divide o esquema 

proposto em “Folclore, tradição oral (hoje «literatura oral»), Ergologia ou Ergografia, 

artes populares e indústrias populares”
18

. Esta realidade, fautora da aliança entre 

Etnografia e Folclore, parece duplamente estabelecida e aceite por Chaves. No entanto, 

de modo a evitar “confusão” entre ambas (Etnografia e Folclore), o mestre esclarece o 

seguinte: “o termo Folclore substitui o de Etnografia e abraça todo o conteúdo deste” 

(CHAVES: 1957, 7ª lição). 

Como complemento ao conteúdo expositivo sobre o panorama dos estudos 

etnográficos em Portugal, expresso por Chaves no Congresso em Bruxelas (1935), 

pareceu-nos relevante acrescentar em que moldes e referências era postulada e 

entendida a Arte Popular, quais os pressupostos e qual o processo de folclorização em 

que se enquadrava neste período
19

. Pretendemos, assim, de um modo sumário, esboçar 

                                                           

17
 As lições de Luís Chaves alargavam-se além das aulas práticas, por sete lições teóricas dadas entre 

dezembro de 1956 e abril de 1957. 
18

 MNA, Fundo Luís Chaves, Arquivo não tratado. CHAVES, Luís, Esquemas das lições de Etnografia 

no Museu de Etnologia (1956-1957), 7ª Lição, 10 de abril 1957, s/p. 
19

 Será precisamente nos Anos 30 que terá lugar a institucionalização do Folclore em Portugal, 

“adquirindo estatuto de Estado” (BRANCO: 2010, 509). Servindo a política cultural do Estado Novo, 

como garante da expressividade singular de um povo, e consequente baluarte nacional, o Folclore será 

alvo da atenção de um grupo de folcloristas e etnógrafos, afetos ao regime. Alguns deles, como Armando 

Leça, trabalham a nível nacional, numa atividade múltipla de recolha, registo, textualização de reportórios 

musicais. Outros folcloristas, como o P
e
 Mourinho, em Trás-os-Montes, fundam e orientam, a nível local, 

grupos folclóricos. Em função da temática surgem também publicações a nível internacional (R. Gallop, 

1934) e nacional (Joaquim Roque, 1938). Instituições governamentais, como o SPN, a FNAT (Federação 

Nacional Alegria no Trabalho) e as Casas do Povo, ocupam-se da “regulação estética do Folclore” 
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um panorama etnográfico mais abrangente, e precisar algumas das características (de 

Arte Popular) encontradas por Lage, ao ingressar no SPN.  

João Leal, na sua obra Etnografias Portuguesas (2000), traça o quadro 

cronológico da história da Etnografia portuguesa, desde os finais do século XIX até aos 

Anos 70 do século XX: neste esteio, e com inevitáveis desenvolvimentos e 

permanências da Arte Popular, Leal enquadra o período em análise como o quarto 

momento (1930-1970) do processo de tematização da cultura material, na Antropologia 

portuguesa. Este período corresponde a uma linha de força própria, embora advinda do 

tempo da I República, marcada por um otimismo sobre o destino nacional, moldadora 

de uma Etnografia nacionalista de caráter folclorizante, estruturada em torno da Arte 

Popular. Como se verifica, esta conceção de Arte Popular (dos Anos 30), enquanto força 

motriz do processo de “construção da nação”, é destacada por personalidades 

marcantes, já no princípio do século e nos Anos 20, com um percurso ideável neste 

âmbito. Referimo-nos especificamente a figuras como Luís Chaves e Vergílio Correia, 

granjeadores de prestígio neste setor, embora em graus distintos de protagonismo, 

impondo-se no panorama etnográfico e na Arte Popular. A Vergílio Correia se deve, 

através da sua obra Etnografia artística, como já salientado, a afirmação do campo da 

Arte Popular, que vai adquirir um processo estatutário de relevo, nas décadas seguintes. 

Luís Chaves é inegavelmente reconhecido pela sua prosa e a sua ação, pelo papel 

determinante que vai concedendo à Arte Popular. A este etnógrafo se deve ainda um 

entendimento da Arte Popular e das manifestações formais, concebido na charneira do 

pensamento de Leite de Vasconcelos, quando perspetivado no “conceito de forma e de 

decoração com imperativos estéticos”
20

. No pensamento que preside a JLV, estes dois 

valores tradicionais (formato/decoração) são enfatizados; ao mesmo tempo, são 

realçados os “valores ocasionais”, afetos à inspiração pessoal e subjetiva, que, em 

confluência, ditam a obra de Arte Popular, e se avaliam em apanágios “assimilados no 

gosto do artista” e “inspirados no ambiente geográfico e humano” (CHAVES: 1959, 2). 

Subjacente a este pensamento advindo de Leite de Vasconcelos, que Chaves partilha e 

“transporta”, ao longo da sua vida como etnógrafo e estudioso da Arte Popular, 

apercebemos da forma como o etnógrafo se preocupa em contextualizar o objeto em si, 

                                                                                                                                                                          

(BRANCO: 2010, 510), promovem concursos (SPN, Concurso da Aldeia Mais Portuguesa, 1938), e 

mobilizam pessoas adestras à criação de ranchos folclóricos. 
20

 CHAVES, Luís, A «Arte Popular» na obra etnográfica de Leite de Vasconcellos. Separata das Atas  

Colóquio Estudos Etnográficos “Dr. José Leite de Vasconcelos” Porto: [s.n.], 1959, 1, p. 1. 
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aliando-o, numa dicotomia, à apreciação estética e a outros componentes inerentes ao 

próprio artista, e ao meio em que este os produz. Assim sendo, o artefacto de cultura 

material é compreendido e estimado pelo etnógrafo, enquanto objeto passível de ser 

“visualizado” sob um prisma tradicional, psicológico, funcional e estético. 

Dos vários estudos de Luís Chaves que interessam ao caso, em função da 

temática da Arte Popular enquanto artefacto de cultura material, pelas influências 

leiteanas teóricas subjacentes, e a sua análise vetorial do objeto em si, é merecedora de 

registo a obra Arte Popular. Aspetos do problema 21, em que Chaves disserta numa 

perspetiva historico-etnográfica sobre cada espécime da cultura material que traz à 

colação
22

. Na obra em apreço, o etnógrafo enquadra o objeto, dá-lhe um retrato 

psicológico, ao refletir sobre o artista popular e não popular, cujas obras são iluminadas 

pela “ chama” que “expressa pensamento e emotividade” (CHAVES: 1943, 14). 

Caracteriza-o igualmente quando aborda as “formas plásticas da Arte Popular”, em que 

a observação de fenómenos psíquicos de cada obra reflete uma subjetividade, na qual a 

introspeção do seu autor é notória. E, por fim, Chaves valida e realça na 

conceção/realização do artefacto (aspeto funcional) o seu implícito cariz estético. Face a 

esta apreciação do objeto de Arte Popular, na obra acima referida, Chaves relembra a 

forma como os oleiros agiam em relação às peças, presentes no Centro Regional do 

Pavilhão da Secção da Vida Popular – Olarias: “com a carícia de mãos que tocavam o 

barro húmido, e o punham na mesa roda, o comprimiam quasi com receio de o magoar e 

o acompanhavam na ascensão para a esbelteza dos modelos” (CHAVES: 1943, 15). Nas 

páginas do título em apreço, à luz deste género de testemunho, o etnógrafo escreve 

acerca do traje, da sua conceção e significado, ao caracterizá-lo como tendo “a beleza e 

sugestão da melhor obra de Arte Popular” (CHAVES: 1943, 49). Vai de resto mais 

longe, não hesitando em qualificá-lo como “arquitetura, quando reúne as partes e 

constitui conjunto harmónico em altura e largura, é escultura […], é pintura”, num 

registo claramente enfatizado e concordante com a atenção e interesse que sempre 

dispensará à indumentária demótica. (CHAVES: 1943, 49). 

Na busca de uma contínua e sistemática reflexão sobre o pensamento de Chaves, 

no tocante à Arte Popular e aos objetos, nos quais detetamos, por via dos trechos 

                                                           

21
 CHAVES, Luís, Arte Popular: Aspetos do problema. Porto: Portucalense Ed., 1943. Registe-se o facto 

de Lage ter acesso direto à obra, interessando-lhe particularmente a temática, uma vez que a possui na sua 

biblioteca. 
22

 Idem, ibidem, pp. 35-115. 
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supracitados, os significados que podem assumir os artefactos de cultura material, não 

só preenchendo funções práticas indispensáveis, como desempenhando funções 

simbólicas (na verdade pré-condições estruturais para o exercício das primeiras), somos 

levados a concluir o seguinte: esses tais elementos estruturantes, interligados, definem o 

conceito chaveano de Arte Popular. Esta constatação representa, de certo modo, uma 

espécie de fio condutor das considerações de Chaves, ao longo dos demais excertos na 

obra Arte Popular. Aspetos do problema, garantindo unidade concetual à Arte Popular, 

quando propõe que esta seja, também, resultado do estudo da interdependência de 

ciências, como “Ergologia, Ergografia, Etnografia artística” (CHAVES: 1943, 130). 

Perceber e reconhecer a globalidade do pensamento de Chaves, na perspetiva da Arte 

Popular, afigurou-se-nos de extrema importância, porque o desvincula, como tantas 

vezes referido, da exclusiva interpretação/apreciação estética do objeto/Arte Popular, 

além de permitir novas abordagem, sob o signo de influências teóricas e práticas, 

balanceadas entre a colaboração com o SPN e a influência exercida em Francisco Lage.  

Nesta ligação constante à abordagem sobre a Arte Popular, no âmbito dos Anos 

30, subsiste a intenção de agrupar alguns etnógrafos, a norte e a sul do país, que 

exploram esta temática e se afiguram importantes para o desenvolvimento desta área 

demótica, individualizando-a e garantindo-lhe prestígio no discurso etnográfico coevo, 

quer problematizando a relação entre identidade nacional/Arte Popular, quer imbricando 

a sua conceção de Arte Popular, na proposta de Chaves, como veremos detalhadamente. 

A título de exemplo, relevamos os etnógrafos do norte, Cláudio Basto (um dos 

“testamenteiros de JLVasconcelos” (DIAS: 1947, 23) e Emanuel Ribeiro: ambos 

escrevem sobre artefactos de cultura material (Trajo à Vianesa, Cestaria e Olaria), 

escritos esses que irão influenciar e documentar etnógrafos, nomeadamente a sul do 

país, como seja o caso de Sebastião Pessanha e Cardoso Martha, além de Luís Chaves.  

Muitas destas personalidades, marcantes a norte e a sul, e que dedicam os seus 

estudos e a sua ação à Arte Popular, consagrando-a como símbolo introspetivo, de 

índole estética, irão integrarar a rede de etnógrafos “circundante” de Lage – como 

analisaremos em item próprio –, colaborando, influenciando-o, ou avaliando a sua ação 

no SPN/SNI. 

Este enquadramento face aos contornos do panorama etnográfico, nos Anos 30, 

e que se prende com a forma refletida e crítica de Chaves o referir, na sua comunicação 

em Bruxelas (1935), ficaria incompleto se, em jeito de balanço, não mencionássemos 
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pela “voz” do etnógrafo as Instituições que, conferindo à Etnografia lugar de relevo, se 

dedicam a sessões de estudo, comunicações e publicações. Particularmente, o etnógrafo 

alude, a norte, à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia
23, e refere, a sul, por 

iniciativa do Museu de Etnologia e do seu diretor, Manuel Heleno, o Instituto Português 

de Arqueologia, História e Etnologia (IPAHE)
24

. O dito Instituto tinha por objeto o 

estudo das seguintes ciências: “Arqueologia, Estudo dos monumentos, História, Estudo 

dos documentos escritos e da Etnografia, Estudo da tradição oral e das sobrevivências”, 

“especialmente no plano nacional”
25

. Comparando a amplitude do seu leque disciplinar 

com o do Museu de Etnologia (que não englobava a componente de História), abria-se a 

este organismo a possibilidade de uma maior “intervenção no contexto dos seus 

principais setores de atividade”, que protagonizava. (GOUVEIA: 1997, 4). No quadro 

da articulação do Instituto com o Museu, tal articulação seria definida numa lógica 

mútua de “apoio no plano museológico, nomeadamente no domínio da investigação e 

do enriquecimento das coleções e no âmbito da […] chamada extensão cultural” 

(GOUVEIA: 1997, 3). Se por um lado, como afirma Gouveia no seu estudo Museus de 

Etnologia, se pretendia que o “Instituto viesse a desenvolver uma atuação complementar 

à do Museu”, houve igualmente, por parte da direção, o cuidado de manter uma certa 

independência, em moldes organizativos, uma vez que estava prevista nos seus estatutos 

a inclusão de acervo próprio, decorrente da investigação e da aquisição empreendida por 

alguns sócios.  

A respeito das preocupações folcloristas, vejamos qual o papel e a contribuição 

que este organismo, e seus colaboradores, deixam à época, como legado, e ocupam no 

panorama dos estudos etnográficos em Portugal. No que respeita à temática, nesta nova 

sociedade/organização (IPAHE), integrando “todos aqueles que contribuíssem para a 

obra cultural a realizar” (GOUVEIA: 1997, 3), destacam-se algumas personalidades na 

                                                           

23
 A sociedade foi criada em 1918, por António Mendes Correia. Tinha como objetivo primordial 

estimular e desenvolver a investigação antropológica, centrada nas suas diferentes áreas, considerando a 

sua interdisciplinaridade. Este organismo foi responsável pela edição da revista Trabalhos da Sociedade 

Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que pôde contar com a colaboração de eminentes figuras como 

Santos Júnior, Santos Graça, Armando Mattos, entre outros, editando artigos e estudos sobre 

Antropologia e Arqueologia, a par da publicação de trabalhos dedicados à Etnografia Metropolitana e 

Colonial. 
24

 Este Instituto teria como presidente José Leite de Vasconcelos. Funcionando no Museu, como órgão de 

extensão cultural, Luís Chaves foi seu secretário e depois seu vice-presidente, tendo mesmo colaborado 

com o Instituto, após a sua reforma, em 1957, colaboração essa que se manteve até 1964, quando atuou 

como representante do mesmo, na qualidade de vogal da Junta Nacional de Educação. 
25

 Cf. Decreto nº 22.338, 13 de março 1933, Art.º 1. 
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área da Etnografia, certos colaboradores e intervenientes, com participação direta no 

órgão do Instituto, a Revista Ethnos: Revista do Instituto Português de Arqueologia, 

História e Etnografia. Portugal. Instituto Português de Arqueologia, História e 

Etnografia, ed. com. V. 1 (1936) - v. 8 (1979). Lisboa: I.P.A.H.E., 1936-1979, entre os 

quais José Leite de Vasconcelos, Augusto César Pires de Lima, Armando de Mattos, 

Pombinho Júnior, Selles Paes de Villas-Boas, Guilherme Felgueiras e, naturalmente, 

Luís Chaves
26

.  

Além do contributo presencial, através de comunicações e sessões de estudo, 

realizadas a partir de encontros semanais, no Museu, e em participações em Congressos 

no estrangeiro, por parte de algumas das figuras e dos sócios acima mencionados, traga-

se à colação o exemplo prático da participação/colaboração direta de Pombinho Júnior, 

nos trabalhos e na publicação do Instituto, pois esta referência espelha o critério 

rigoroso e crítico, norteador da publicação de textos etnográficos, no órgão oficial do 

Instituto: falamos da supracitada Revista Ethnos. Tal orientação prevalece, no contexto 

em que Júnior agradece a Chaves as considerações que este faz à sua comunicação, um 

documento intitulado “cantigas doiradas”. No que diz respeito à parte preambular do 

trabalho, Chaves não se coíbe de lhe sugerir alterações, que só assim justificariam a 

publicação do artigo no “II volume de Ethnos”
27

. Ao mote dado por Chaves a Junior, 

sobre as preocupações inerentes ao documento, este, reconhecido, acrescenta em tom 

ajuizatório, que “felizmente a […] expectativa […] não iludiu com o valor folclórico de 

tão característica manifestação da poesia popular”
28

. 

Cremos, pois, que estas afirmações se compaginam e justificam a relevância e 

ação, assumidas pelo Instituto, no panorama etnográfico dos Anos 30
29

. O seu 

significativo contributo é igualmente subscrito por Chaves, em 1935, quando lhe 

acrescenta a responsabilidade de se ocupar “des trois sciences communes dans la suite 

                                                           

26
 Luís Chaves integra o Instituto Português de Arqueologia, Historia e Etnografia, além de outros 

organismos nacionais e internacionais, como a Société d  ́Ethnographie de Paris e o Institut International 

de Anthropologie de Paris. Participa em Congressos internacionais e nacionais, com comunicações, na 

sua maioria versando a temática etnográfica (1932-1956). 
27

 MNA, Fundo Luís Chaves, Arquivo não tratado. Carta de J.A. Pombinho Júnior a Luís Chaves, datada 

de Portel, 23 de abril de 1938.  
28

 Idem, ibidem, Carta… 
29

 A revista Ethnos contribuiu, sem dúvida, para a importância que o Instituto adquire, no campo da 

investigação etnográfica, através de artigos publicados nesta área, com especial incidência em temas do 

folclore português. Segundo Coutinho Gouveia, na sua análise sobre os conteúdos da Revista, “a 

percentagem dos artigos de temática mais especializada, que incidiam no domínio do folclore, aproximar-

se-ia dos 50%” (cf. GOUVEIA: 1997, p. 4). 
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logique de leurs études […], c´est la première fois que le mot Ethnographique se montre 

nettement” (CHAVES: 1935, 2)
30

. Ao finalizar a sua comunicação dedicada ao 

panorama dos estudos etnográficos em Portugal, na década de Trinta, Chaves menciona 

a ação, neste campo, do “Secrétariat de la Propagande National, à Lisbonne” 

(CHAVES: 1935, 4). A compreensão do papel deste organismo, no desenvolvimento e 

influência “sur tout ce qui est national” (CHAVES: 1935, 4), e fazendo jus a esta 

expressão de Chaves, em prol da Etnografia que se vai afirmando, exige, dizíamos, que 

enquanto alvo do entusiamo patriótico e palco, se articule com a afirmação dos 

nacionalismos políticos, quer em Portugal quer na Europa. Todavia, não podemos 

ignorar que a inusitada menção de Chaves, na sua comunicação ao SPN, lhe confere 

legitimidade e lugar entre as demais instituições, que honravam o desenvolvimento dos 

estudos etnográficos.  

Em suma, à luz do que ficou exposto, traçámos sinteticamente o panorama sobre 

a Etnografia nos Anos 30 em Portugal, no qual procurámos contemplar estudos, 

organismos, personalidades, instituições. Em resultado deste enquadramento, a que 

Francisco Lage tem acesso, ao ingressar no SPN em 1935, e na sua crescente 

aproximação a etnógrafos como Luís Chaves, o nosso bibliófilo partilhará toda uma 

formação e ação, determinantes para a sua orientação etnográfica. Desta panorâmica, 

poderemos determinar uma primeira orientação etnográfica do SPN, e o modo como 

posteriormente se moldou a novas perspetivas etnográficas, influentes numa política 

folclorista própria.  

Sob a égide e proposta de Luís Chaves, a orientação correspondente ao período 

iniciático do organismo (SPN), que abrangia o estudo do povo português e das suas 

manifestações de cultura material, conjugando ciência folclorista, manifestações de uma 

Arte Popular e as suas aplicações museográficas (como veremos), constituíram um dos 

seus compromissos, na procura de um rumo e da institucionalização de um processo 

(setor etnográfico). 

Este mesmo caminho etnográfico, esboçado por Chaves, que em 1935 

encontraria projeção nos trabalhos da Comissão de Etnografia Nacional, através da 

criação do Museu do Povo, terá visto em parte a sua ação comprometida, face à 

                                                           

30
 Na sua comunicação, Chaves explica que o Instituto, ao consagrar, a pretexto do titulo, as três ciências 

(Arqueologia, História e Etnografia) nos seus estudos, possibilita a vigência da Etnografia, claramente 

individualizada.  
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enfatização consagrada agora à Arte Popular, como parte integrante dos “investimentos” 

de Ferro, no período em que esteve à frente do Secretariado da Propaganda Nacional. 

A fim de compreendermos como e porquê se centraliza, na arte demótica, a 

política folclorista do SPN, em meados de 1935, há que precisar quais os fundamentos, 

as personagens a que recorre, interna e externamente, o Secretariado, para a construção 

de uma imagem cara ao regime, adotada com origem na Arte Popular. 

 

A primazia pela divulgação da Arte Popular: uma referência vinda do 

exterior 

 

Se atendermos que este período (finais dos Anos 30) corresponde ao de uma 

Europa, que irá oscilar entre duas guerras, nas quais os povos se viram para as suas 

tradições, a fim de legitimar um nacionalismo defensivo e ofensivo, tem toda a razão de 

ser enquadrar as aspirações de Portugal, incluindo o nosso país no seio destas 

prerrogativas, inscrevendo-o entre as nações que comungaram dos mesmos ideais.  

O regime de Portugal, ou seja, o Estado Novo, pela voz/ação do seu organismo 

de propaganda (SPN), movimenta o seu programa em torno da causa dita nacional, em 

que, indubitavelmente, irá aliar o interesse na restauração da alma da Pátria à procura da 

exaltação patriótica, ao enaltecer os valores nacionais, arreigados nos hábitos e 

costumes do povo. 

Uma tal reivindicação por parte do SPN, exigia, para ser conduzida de modo 

pertinente e eficaz, o aprofundar de um suposto regresso às origens, a uma identidade 

que materializa e serve o nacionalismo. A monotorização e a veiculação, destes vetores 

“ideológicos”, movimentariam toda a sua ação e todo o seu programa em torno da 

causa, dita nacional, invocando o interesse na restauração da alma da Pátria. Neste 

contexto apologético da Nação, não seria de estranhar que a exaltação patriótica, 

proposta pelo Secretariado, procurasse enaltecer os valores nacionais, convindos nos 

hábitos e costumes do nosso povo, ou seja, uma “etnicização” da consciência nacional
31

. 
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 Etnicização pode aqui ser apreendida enquanto fonte de identidade étnica, correspondente a um 

sentimento de pertença face a um território específico, “baseado numa história partilhada e numa cultura e 

tradições comuns …” (ABRANCHES, Maria, Pertenças fechadas em espaços abertos: Estratégias de 
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Perante este quadro, que estabelece esse dialogismo entre Nação e Povo, tão apreciado 

pelo regime, urgia eleger, por parte do organismo (SPN), uma figura que representasse, 

ampla e “cirurgicamente”, a necessidade de metamorfosear um ícone da nação, 

enquanto “celebração de Portugal para os portugueses” e estrangeiros (ALVES: 2007, 

65) e espetro de valorização na componente socioeconómica.  

Seria inevitável que a escolha emblemática recaísse sobre a Arte Popular. Na sua 

nova conjuntura, a arte demótica era entendida, pelos seus interlocutores institucionais 

(SPN), como o espelho do ressurgimento da alma nacional, e de uma imagem de 

felicidade, ingredientes suficientemente prolixos, como garante e complemento do êxito 

considerável da proposta do Secretariado.  

Para se perceber melhor a índole, como a Arte do Povo foi apropriada pelo 

Órgão de Propaganda, propomo-nos analisá-la sob a perspetiva de um conjunto de 

propostas, adotadas por António Ferro, a fim de tentar perceber de que modo a sua 

afirmação e a construção da sua imagem passarão a marcar a política folclorista do 

SPN. 

Não podemos ignorar que sensivelmente desde os Anos 20, a importância 

estratégica da Arte Popular, para António Ferro, era vista numa perspetiva de 

“impressionar” além-fronteiras, sustentada pela sua riqueza nacional, incomum aos 

outros povos (Cf. ALVES:2007, 258); por outro lado, o seu âmbito e conceito, a sua 

imagem e apropriação na conceção ferriana, fruto de influências vindas de fora, 

desenvolve e concretiza, em 1935, um novo rumo.  

O exemplo de França acerca da Etnografia, a posterior institucionalização do 

folclore científico, das suas aplicações museográficas e das manifestações e caminhos 

da Arte Popular, advindas dos Anos 30, poderá ter mostrado, ao então recém-nomeado 

diretor do organismo de propaganda – António Ferro –, que a Arte Popular se poderia 

consubstanciar em algo mais “apetecível” e “rentável”, se observada além dos 

inevitáveis predicados, tradicionalmente veiculados pelo saber acerca da Arte Popular; 

aliás, o exemplo francês poderá mesmo ter estado na origem desta ideia e contribuído 

para a mesma. 

                                                                                                                                                                          

(re)construção identitária de mulheres muçulmanas em Portugal. Lisboa: Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural. Presidência do Conselho de Ministros. Teses, nº13, 2007, p. 28).  
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Uma abordagem destes tempos (década de Trinta), em que a vontade de fazer 

“viver o folclore” legitimava em seu favor a Arte Popular, e as suas iniciativas como 

suporte à sua plena concretização, permite trazer à colação algumas apreciações sobre 

esta temática, “vindas de fora”, sucedendo a partir de uma personalidade cujo discurso, 

e cuja ação renovadora e legitimação próprias, se compaginam com a abordagem 

ferriana, já analisada.  

Invocando Pierre-Louis Duchartre (1894-1983)
32

, e analisando o trabalho que 

realizou e as posições públicas que assumiu, em 1935, foi possível estabelecer 

parâmetros convergentes, ao nível das ideias (nação, povo, e tradição), e 

fundamentalmente de Arte Popular, com António Ferro com quem, à data, Duchartre 

estabelece relações de amizade e de eventual trabalho.  

Nesta perspetiva, procuremos precisar, no campo demótico, quais as propostas 

de Duchartre originadoras do discurso, e da delimitação de um corpus para Arte 

Popular, suscetíveis de apropriação futura pelo SPN. Em suma: estas avaliações, como 

veremos, não só influenciaram/inspiraram o organismo e António Ferro, como 

concedem centralidad, inclusive ao estudo da nossa Arte Popular contemporânea.  

“Folkloriste militant” (MAGUET: 2009, 266), Duchartre permanece pelos seus 

interesses intelectuais, e a sua ação pública no domínio patrimonial, ligado ao estudo do 

                                                           

32
 Pierre-Louis Duchartre, contemporâneo dos fundadores da etnologia francesa, de Georges-Henri 

Rivière (GHR, 1897-1985) e de André Varagnac (1894-1983), cedo se dedica ao estudo das artes 

populares. Em 1927, é designado “secrétaire général de la Commission nationale des Arts Populaires de 

la France et de ces colonies». Numa fase posterior, em 1929, organiza, em conjunto com Arnold Van 

Gennep (1873-1957), a Exposição Internacional das Artes Populares, em Bruxelas. Foi sucessivamente 

comissário de algumas exposições em Paris e vice-presidente, em 1936, do concurso nacional do trabalho. 

Membro do “Comité directeur du regionalisme”, na Exposição Internacional de Paris, em 1937, é ainda 

encarregue da secção francesa, na Exposição Internacional de Nova Iorque, em 1939. Durante os Anos 

40, Pierre-Louis Duchartre continua a trabalhar com Rivière, como encarregado da missão do 

comissariado técnico da reconstrução imobiliária, em 1941. No ano seguinte está ao serviço do artesanato, 

no Ministério relativo à produção industrial. Em 1945, é nomeado inspetor-geral dos museus, e como tal 

desempenhou um importante papel na criação de numerosos museus regionais. Da sua vasta escrita, 

destaque-se as publicações que focam o artesanato sob todas as formas, assim como as obras dedicadas à 
imagem popular (cf. MAGUET, Frédéric, Pierre-Louis Duchartre et l´imagerie, la construction d´un 

discours sur l´image. Du folklore à L’ethnologie: Institutions, musées, idées en France et en Europe 

1936-1945. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de L´homme, 2009, p. 264). Como 

“renseignements complémentaires de moi-même”, Duchartre envia a Ferro ,no seu curriculum, cargos 

que ocupou no “Domaines des Arts Populaires et Régionaux”, nos quais destacamos o ter sido “Délégué 

pour la France aux Congrès Internationaux de Prague et Rome”; “Chargé par L ínstitut International de 

Coopération Intellectuel de L’Édition de «Arts Populaires»”; “Expositions coup d´œil sur les Arts 

Populaires”, “Imagerie Populaire à la Galerie de «Beaux-Arts»”; “Chargé d´une enquête sur L´artisanat 

Provincial Français par les Grands Magasins du Printemps et de 2 Expositions sur ce sujet en Novembre 

1935” (DUCHARTRE, Pierre-Louis, Renseignements – Curriculum – Références. IANTT, Dossier Arte 

Popular, Cx. 1203). 
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campo da imagem, mas, enquanto companheiro, por largos anos, de Georges-Henri 

Rivière (GHR), (1897-1985), relacionado também, e fundamentalmente, com o estudo 

das artes populares. Do extenso curriculum de Duchartre, ligado ao setor, e em 

simultâneo aos problemas do artesanato, salientem-se os diversos cargos ocupados 

como secretário-geral, organizador de exposições, e inspetor-geral dos museus, entre 

1927 e 1945, que contribuem para um inegável prestígio no campo do poder no qual se 

move. O registo e os conteúdos destes contributos garantem a Duchartre o mérito de 

legitimar, valorizar e regenerar a Arte Popular. 

Na verdade, num mesmo pano de fundo, o folclorista francês orienta o postulado 

dos seus trabalhos, evidenciando, numa recorrente explicitação discursiva, o facto de, 

em paralelo com a chamada “arte das elites”, se ter desenvolvido uma arte do povo com 

semelhante dignidade, num claro propósito de legitimá-la, entre o campo artístico e a 

cultura. 

Comungando com os ideais da generalidade dos folcloristas da sua época, 

Duchartre entende que o estudo da Arte Popular deverá vigiar e apartar todas as 

produções intermediárias. É mesmo a ausência de conceções aliadas a ideia de pureza, 

de autenticidade dessas produções, que “incendeiam o probatório” contra o que apelida 

como “demi-savants” (MAGUET: 2009, 267), que, formados mais em escolas do que 

na tradição, esquecem o sentir popular. 

A incidência desta vontade do folclorista francês, em desenvolver estratégias de 

legitimação da Arte Popular como domínio do conhecimento, traz ainda outra questão 

relevante que se prende com o estabelecimento de critérios normativos, aplicáveis no 

intuito de orientar um público não familiarizado com a produção popular. 

Partindo mais uma vez da necessidade de não erradicar aquilo a que chama “art 

savant” (suscetível de estabelecer contactos recíprocos), mas sim, a “demi-savant”, 

responsável por uma produção insípida de “mauvais goût”, Duchartre assenta nesta 

distinção, envolvendo dois protagonistas antagónicos: o “demi-savant”, “ un traite 

cédant aux facilite de la mode” e o “artisan-artiste”. (MAGUET: 2009, 267). 

Analisando a proposta e ação de Duchartre, entre a legitimação da Arte Popular e a sua 

regeneração, constata-se que, no seu entender, tendo presente o resultado das premissas 

anteriores, era ainda necessário revitalizar o artesanato. Na verdade, Duchartre deduzia 

que, a partir da revitalização do artesanato, estava implícita a perpetiva de dar a 

conhecer as artes populares, propondo/impondo-as, assim, como eventual fonte 
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inspiradora relativa à criação. Em conformidade com este princípio, era na orla de um 

“monde […] sain […], loyal […], équilibré pétri de bon sens” (MAGUET: 2009, 265) 

como esse que lhe interessava a Arte Popular, mas objetivada, enquanto produção 

contemporânea. Inevitavelmente, sobressaía, ligada a este seu conceito de Arte Popular, 

a questão do bom gosto. Em tal aceção, e em função dos cargos por ele ocupados 

(“Chargé de mission des Musées Nationaux), Duchartre expressa publicamente a sua 

posição contra o “mauvais goût, en particulier les faux souvenirs et le faux rustique” 

(MAGUET: 2009, 265)
33

. 

Retomando a questão abordada por Duchartre sobre o “artisan-artist”, como 

figura central da produção em foco, é nas palavras desta sua proposta cognitiva, de 

classificação dos artistas produtores, que melhor identificamos o seu pensamento. 

A sua narrativa era clara, quando o definia como apto, “d´ajouter une note d´art, 

une touche de poésies, l´ouvre execute par eux-mêmes”. Para o folclorista, a sua 

formação (“artisan-artist”) era igualmente atestada, “par la tradition […] dans un millieu 

où se transmettre non seulement les techniques mais des valeurs morales et esthétiques” 

(MAGUET: 2009, 272). Por conseguinte, não deixa de ser curioso anotar e realçar a 

noção que Duchartre tinha, em particular face ao povo francês, retórica, aliás, que 

pontifica naquela veiculada pelo SPN, sobre esta temática. 

Ocupando o lugar central em toda esta representação, era o povo que surgia 

como suporte dessa conceção do nacional. Entenda-se, no entanto, e subjacente ao 

pensamento de Duchartre, que a construção e exaltação, dessa figura, resultava da 

convergência centrada nas definições de povo sociológico e povo político. Estas aceções 

simbolizavam, no primeiro caso, a categorização do povo como “les humbles […] 

dépositaires de la mémoire nationale” (MAGUET: 2009, 272), e, no segundo, a nação, 

que, diferenciando-se das nações vizinhas, correspondia a “une collectivité dont les 

œuvres revelent l´âme profonde”, na qual esse mesmo povo desempenha o papel de 

guardião “de la tradition authentique” (MAGUET: 2009, 272). 

Mesmo antes de sintetizarmos o pensamento de Duchartre, há que refletir de 

novo na sua observação acerca do povo sociológico, e destacar uma das características 

pertinentes, que ajudam a reforçar essa pretensa existência analógica de ideias, por nós 

                                                           

33
 Este conceito de mau gosto é bem visível em Duchartre quando escreve sobre estamparia, podendo, no 

entanto, ser articulado com a essência do seu pensamento, expresso ao validar como exigência máxima 

“la caractérisation des traits vraiment populaires (cf. MAGUET: 2009, 265).  
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avançada, entre Duchartre e António Ferro/SPN. Uma das características negativas 

comuns, neste campo sociológico é, precisamente, a iliteracia, a pobreza do povo, mas 

até nestes casos essa sua negatividade é metamorfoseada em qualidades ditas positivas, 

sem que nesta aceção exista, entenda-se, a mínima ironia. 

Como se vê, os marcos importantes, que circunscrevem um corpus do discurso 

sobre a Arte Popular, de Duchartre, reúnem elementos/ideias, que se resumem à vontade 

de regenerar e legitimar a Arte em causa, e de, consequentemente, revitalizar o 

artesanato. Numa perspetiva de enquadramento da Arte Popular, e da memória nacional, 

o folclorista releva um povo artístico, formado na tradição, bem como a sua arte 

contemporânea, que se pretende genuína, pura, capaz de inspirar novas criações.  

Com base nestas propostas, e na relação de amizade/inspiração com António 

Ferro, Duchartre interessa-nos particularmente. Provar a existência dessa dialética de 

ideias concorre para a justificação, já avançada, da influência vinda do exterior, 

influência essa que irá alimentar, sob a batuta de António Ferro, a política e os 

princípios folcloristas do Secretariado. 

Vejamos de que modo, e com que perspetivas e resultados práticos, no entender 

e na consolidação da Arte Popular, se verifica, ou não, essa proximidade gradual entre 

estes dois protagonistas (Pierre-Louis Duchartre e António Ferro), em análise. 

Ambos homens do seu tempo, Ferro e Duchartre, enquadrados no clima geral da 

época – convicções particulares de nação, povo e costumes, que mantêm como 

intelectuais que são –, trocam correspondência, em maio de 1935, sobre notícias e 

futuros projetos, no âmbito de uma área específica: a Arte Popular. Na sua missiva a 

Ferro, Duchartre particulariza dois assuntos, revistos na temática da Arte Popular, 

porém com diferentes diretrizes e funções. Numa primeira aproximação, essencialmente 

de caráter informativo e apreciativo do seu real valor, o folclorista francês alude ao 

êxito obtido sob o ponto de vista pessoal e comercial, pelo desempenho em 

“L´exposition Artisanal organisée au Printemps pour moi” (DUCHARTRE: 1935, s/p); 

numa segunda abordagem, quiçá uma menção a Ferro, de acordo com o interesse de 

ambos, a realização de um estudo dedicado ao artesanato e à Arte Popular em 

Portugal
34

. 
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 Duchartre é perentório em afirmar a Ferro que a exposição “a eu un succès de presse considérable et 

tous les officiels de 1934 me recouvrent de fleurs”, assim como “un succés de vente”. Justificando este 
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A enfatização dada por Duchartre ao seu desempenho, na exposição, poderá ser 

objetivada em duas propostas: uma, o facto de a mesma funcionar como cartão de visita 

assinalável, face à sua competência/ na organização de exposições sobre esta temática; a 

outra, como resposta a um eventual pedido de Ferro quanto a informações e 

conhecimentos acerca do mesmo tipo de exibições, a realizar pelo SPN, em Portugal. 

Em relação a esta última hipótese, atente-se na documentação complementar, enviada 

pelo folclorista a Ferro, sobre a “4
è
ͤ
me

 Exposition Nationale du Travail. Les meilleurs 

Ouvrières de France, Groupe XX, Petites Industries Règionales et Traditionneles”, 

projetada em 1936, e o “Deuxième Congrès International des Arts Populaires”, C.I.A.P, 

sob a legenda “Document utile pour le Congrès que vous projetez”
35

. Neste pano de 

fundo revele-se igualmente o papel concedido ao SPN, como responsável por 

atividades, no campo da Etnografia, decerto a planear pela Comissão Nacional de 

Etnografia (CNE), cuja ação se propunha ir além da organização de exposições 

demóticas. Na representação da CNE, o Secretariado pretendia, com a organização do 

suposto Congresso, ter um lugar de maior proeminência, ao contemplar nesta iniciativa 

um campo mais abrangente: o científico, no estudo da temática em apreço.  

O “Projet de Mission en Portugal de Pierre-Louis Duchartre” apresenta três 

propostas, correlacionadas (Artisanat, Livres, Moyens d´executation), que listam a 

realização destas três ações, à semelhança do que o folclorista havia feito em França.  

Neste horizonte, os propósitos da demanda a Ferro determinavam uma estratégia 

de compromisso, materializada na realização de um importante “inventarie de l’artisanat 

et métiers regionaux portugais”, no qual Duchartre se propunha “réunir les objets 

traditionels”, com vista a organizar, no futuro, uma “importante exposition à Paris”. No 

seguimento, ou seja, “immédiatement après cette exposition officielle”, o folclorista 

pretendia ainda, numa lógica de divulgação e retorno económico dos objetos expostos, 

realizar “une exposition-vente dans un grand magasin de Paris”
36

. 

                                                                                                                                                                          

sucesso, Duchartre propõe enviar a Ferro “tous les coupes de Press: Temps, Journal, Liberté, Midi et Soir, 

Amour de L´art etc, etc.”. Estas referências podem ainda ser analisadas numa perspetiva de valorização 

pessoal, como garante da efetivação do pedido que iria seguir-se. (IANTT, Carta de Duchartre a António 

Ferro, “13 de Mai 1935”, Dossier Arte Popular, Cx.1208).  
35

 IANTT, Dossier Arte Popular, Cx.1208. Segundo Duchartre, a exposição seria organizada “au 

Trocadero, au Jeu de Paume”, ocupando-se igualmente o folclorista da curadoria, assim como de reunir a 

Imprensa e o público. Os locais escolhidos, para a exibição dos objetos tradicionais, evidenciam a 

notoriedade, o destaque e a projeção que se pretendia dar à Arte Popular portuguesa. 
36

 IANTT, Dossier Arte Popular, “Projet de Mission En Portugal de Pierre-Louis Duchartre”, Cx.1208, p. 

1. 
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A implementação desta proposta ducharteriana iria eventualmente abrir um 

leque de novas realidades conjunturais, no sentido de “possibiliter d´adaptation des 

artisans: broderie, tapisserie, ceramique, etc”, numa real perspetiva da realização de 

“objets adaptés à la vie et aux besoins contemporains français”. Porém, este novo 

desafio à Arte Popular, e aos artesãos e artistas, deveria ser pensada sem nada 

comprometer, isto é, “sans altérer en rien leur goût naturel ou traditional”
37

. 

Aproveitando a viagem, e associado à realização do inventário, Duchartre 

propunha então, a Ferro, uma ação bipartida, que permitisse, por um lado, reunir 

elementos (textos e fotos) para a edição de um livro sobre “l´art populaire portuguais”, 

e, por outro, contemplasse e impressionasse Portugueses e decerto estrangeiros, 

revelando-lhes “Le Portugal inconnu des Portugais”. No trabalho a concretizar com a 

ajuda de “folkloristes portugais et par documentation sur place”, numa atitude 

contributiva para o estudo da Arte Popular, e em detrimento de uma certa efemeridade 

que o projeto poderia apresentar, Duchartre sugeria, com o produto do trabalho 

etnográfico, “enrichir les archives photographiques portugais d´une extrême variété”
38

  

Tanto quanto se conhece, estas propostas não se efetivaram. No entanto, em 

certo sentido, estas iniciativas/propostas de Duchartre, que o SPN eventualmente 

pretendia canalizar e desenvolver, como campo de ação para a Arte Popular, a 

realizarem-se, impunham, segundo é possível aferir, uma ação relevante, com contornos 

internacionais. Interessava igualmente a Ferro e ao SPN, numa perspetiva de 

propaganda do nosso país, conquistar a internacionalização de uma arte eminentemente 

nacional, coroá-la de sucesso “fora de portas”, onde as diversas modalidades de 

cooperação na área, preconizadas entre dois homens, Duchartre e Ferro, atestariam a sua 

materialização.  

À luz do que foi exposto, e retomando os fundamentos das propostas de 

Duchartre para Arte Popular, pode perguntar-se: qual o papel de Ferro? Não executa 

essas propostas, mas apreende-as, interioriza-as. De facto, tendo presente os princípios 

que enformariam a política do SPN, “enunciados” pelo seu Diretor, tendo no futuro a 

                                                           

37
 Idem, ibidem. 

38
 Idem, ibidem. Esta sua segunda proposta da edição do livro, assaz importante, merece ainda ser 

analisada sob duas vertentes: uma, direcionada para a efetivação de um meio de estudo da nossa Arte 

Popular (não havendo até então veículo algum que tratasse especificamente este assunto); outra, voltada 

para a tentativa de conciliação entre as classes ditas cultas, e o povo, ao apresentá-lo como a essência da 

verdadeira arte portuguesa.  
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“valorização [legitimação] da arte do povo” como base, e, consequentemente, 

“estimular o artesanato português, como aconteceu com uma grande exposição 

semelhante […] há poucos anos em França”
39

, importa, ainda, chamar a atenção para a 

finalidade que a Arte Popular, no âmbito da ação do SPN, almejava e deveria alcançar. 

Este seu poder de objetivação simbólica implicava, segundo Ferro, servir, também, 

como “pretexto que se oferece aos nossos artistas”, e como agente de “propaganda 

nacional aos olhos dos estrangeiros”. Nestes termos, a “ação do SPN, na sua campanha 

a favor da arte do povo”
40

, conduz-nos à confirmação segundo a qual Ferro, e 

obviamente o SPN, se apoderam, em parte, de algumas perspetivas teóricas e 

pragmáticas de Duchartre. Na verdade, inerente à obra/ação e pensamento de Duchartre, 

situa-se essa vertente de uma Etnografia científica, a qual, na orientação perfilhada por 

Ferro, é colocada na sombra. Dito de outro modo, interessa mais, ao diretor do 

Secretariado, a forma que dá visibilidade, comparativamente ao conteúdo que, se não 

ignora, “ olha de soslaio”. 

Ferro cria, assim, as condições para o desenvolvimento da “Campanha 

folclorista” do SPN, ou seja, a capacidade de orquestrar, por via da sua ação e do seu 

pensamento, os efeitos desejados; tanto mais eficazes quanto mais atinge o grande 

público. Tudo repousa na qualidade da informação difundida, na sua vitalidade, 

frescura, exclusividade, e na capacidade em transmiti-la junto dos bons interlocutores, 

encarregados de lhe dar, depois, a profundidade desejada. É um trabalho de fundo, o da 

projeção da Arte Popular, inserida na campanha pretendida, sem improvisação, antes 

exigindo o estudo dos vários ângulos de abordagem, e Ferro não deixa os seus créditos 

em mãos alheias. Por tudo isto, é compreensível que, “Um ou dois anos após a fundação 

do SNI, António Ferro [se tenha apossado] deste precioso colaborador: o [Francisco] 

Lage”
41

, encarregando-o da “chefia” dos serviços etnográficos do SPN.  

Como veremos, a concordância e a adesão às diretrizes programáticas, 

instrumentalizadas pelo regime, no campo da Etnografia, são aceites por Lage; por outro 

                                                           

39
 Diário de Notícias. “A Exposição de Arte Popular Portuguesa”. 5 de junho 1936, p. 2. Ao citar o caso 

de França, como país onde se realizou uma exposição que estimulou o artesanato, Ferro confirma a 

eventual inspiração nele exercida, pelas propostas de Durchartre.  
40

 Idem, ibidem, p. 1. 
41

 Diário do Norte, MACHADO, A. Pinto, 18 de julho de 1957, p. 5. Relativamente ao período apontado 

de “dois anos”, este abrange precisamente o ano de 1937, durante o qual Lage vai adquirindo maior 

prestígio no campo etnográfico, mantendo-se na “liderança” das iniciativas folclóricas do SPN. Antes 

disso, como temos vindo a afirmar, a política folclorista do SPN fora conduzida por Luís Chaves. 
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lado, não podemos ignorar a sua ação e o seu pensamento, desde a entrada em funções 

no Secretariado, firmados nos projetos que evoca e apresenta, indissociáveis do 

reconhecimento da Etnografia, a ciência folclórica e as aplicações museográficas, para o 

nosso etnógrafo encaradas como uma conjugação de elementos primordiais, a 

estabelecer pelo organismo onde trabalha. No entanto, longe de serem antagónicas, estas 

duas propostas, emanadas de António Ferro e de Francisco Lage, não encontraram, 

como veremos, espaço para coexistir.  

Recordando a ação de Luís Chaves, e tendo presente a sua colaboração no SPN, 

à semelhança de Lage, cremos que, embora ambos tenham, eventualmente, perfilhado 

essa linha orientadora da política do Secretariado, focada numa clara afirmação e 

divulgação da Arte Popular como disciplina científica, enquanto imagem visual, por 

excelência, cremos, dizíamos, que a tentativa desta desejada visibilidade não terá 

vingado. 

 

Equacionamento da institucionalização de uma etnografia do regime. Um 

projeto maquilhador, de um “estilo SPN”. 

 

À luz do critério condutor de uma política folclorista muito própria, com um 

dirigismo exacerbado, balizador da ação e da atividade do SPN, temos indicação de um 

rumo definido, um trabalho solitário, longe de algumas personalidades e grupos 

institucionalizados, entregues a estudos etnográficos, de ação efémera (sem 

consequências futuras práticas), para, por fim, se assumir como tentativa de 

harmonização entre artistas do Modernismo e a Etnografia, o que nos conduz à seguinte 

questão: será legítimo falarmos da existência de uma “etnografia do regime”, no 

organismo de Propaganda de António Ferro? 

Partindo então do conhecimento, da conceção e do uso da Arte Popular, ao 

serviço da nação, e do seu significado para os regimes totalitários na Europa, como 

vetor da exaltação dos valores perenes do campesinato, aclamados pela sensibilidade 

nacionalista, constatamos uma certa analogia na sua instrumentalização, por parte do 

organismo de propaganda nacional. Contudo, se tivermos presente aquilo a que 

podemos chamar “estilo SPN”, caracterizado pela formação discursiva que veicula, pela 

conceptualização dos seus objetos de “estudo”, e o tipo de práticas que 
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conduziu/sustentou, incluída a interpretação do folclore, entendemos esta nova fórmula 

como o cruzamento destes diversos interesses, concorrentes para a sua particularização 

epifenómica.  

O seu projeto consubstanciar-se-ia ainda no reconhecimento preliminar do 

camponês/campo, como um corpo social, político e cultural, sem o qual não pode ser 

entendido na generalidade. O SPN assimilava e construía ainda o seu vetor 

“ideológico”, apropriando-se de um conceito de camponês, “classe” que desde finais do 

século XIX vem adquirindo “notoriedade”, em termos de representação da ordem, e 

ligação com o conservadorismo. Este mesmo camponês, que Pierre Bourdieu define 

como “class-objet”
42

, vai obtendo estatuto oficial, correspondente ao desejo de 

materialização de uma fórmula, que lhe permita a manutenção dos valores em que 

acredita, e de que pretende fazer uso. O SPN estipulava, simultaneamente, a 

“construção” desse ideal etnográfico, assente numa Arte Popular baseada no arbítrio de 

um poder político, conferindo-lhe um rótulo de arte de propaganda, colocada, é 

evidente, ao serviço do ressurgimento nacional. De resto, é também no campo cultural 

que a Arte Popular, “perfilhada” pelo organismo, surgia como garante de uma 

identidade cultural específica.  

De um modo direto ou indireto, todas estas “providências”, “vindas de fora” (da 

Europa), e outras internamente, na esteira de uma concetualização da Arte Popular, cujo 

prestígio e cuja autonomia vêm sendo adquiridos desde a I República, tal como 

salientamos, tiveram, dizíamos, influência numa política folclorista do Secretariado, 

sedimentando-se gradualmente até adquirir o seu estilo, que a define e setoriza nos seus 

propósitos e na sua ação. Por conseguinte, em finais de 1935, assistimos à vitalidade e 

“imposição” das artes populares. Estas artes do povo, se bem que distanciando-se, por 

vontade de uma política para o setor, em vez de se institucionalizarem como objeto 

etnográfico, são assim recuperadas com o papel de bastiões de nacionalismo, modelos 

que as sublevam por excelência, como veículo de diferenciação entre as outras artes. 

                                                           

42
 Segundo Bourdieu, nas relações sociais e de classe entre “dominant” e “dominées”, os camponeses são, 

por excelência, o exemplo de “classe-objet”, conquanto não lhe tenha sido dado o “contre-discours, 

capable de la constituer en sujet de sa propre verité”, impedido precisamente de formar a sua “subjectivité 

à partir de son objectivation”. Confrontados, assim, com uma objetividade, sobre o que são, ou o que 

devem ser, não têm alternativa se não a de incorporarem a imposta, ou definir-se contra ela. Ainda no 

entender de Bourdieu, a folclorização, que introduz o campesinato no museu, converte um camponês em 

“guardien d’une nature transformé en paysage pour citadins” (BOURDIEU, Pierre, Une classe objet. In: 

Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 17-18, novembre 1977. La paysannerie, une classe objet, 

p. 3 (cf. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1977_num_17_1_2572) 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1977_num_17_1_2572
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Contudo, segundo veremos, este “estilo SPN”
43

, apropriando-se mais da forma 

do que do conteúdo, e tendo o seu “primeiro e feliz ensaio”
44

, precisamente, numa das 

primeiras manifestações de apanágio da sua política – as exposições: vetores postulados 

“para ver”, “para falarem deles”, sob a forma de manifestações de palco para massas – 

começa desde logo por ser contestado pelos colaboradores, mormente por Luís Chaves, 

que como vimos orientaria, ou quis orientar, os destinos da política folclorista do SPN, 

na tentativa de inverter a fórmula que vingaria . 

Pelo exposto, importa justificar, em dois momentos de colaboração nas 

atividades do SPN, esse pensamento e ação de Chaves, em especial nas exposições de 

Arte Popular, em Genebra (1935), e em Lisboa (1936). Em ambas, Chaves tem a 

ocasião de destacar a relação pragmática, inexistente, mas da qual comungava, entre 

Arte Popular/Etnografia e cientificidade. Estes pressupostos não encontrariam eco, e 

foram mesmo condicionados nestas duas organizações. Aliás, é o próprio Chaves que 

revela, sem atribuir responsabilidades, a falta de intenção em realizar-se uma 

“exposição etnográfica”, já que, para a sua materialização, seria necessário implementar 

“um caráter científico metodológico e museológico que ali não existia”. Na exposição 

de 1936, o etnógrafo manifesta-se de forma sintomática, ao fazer também a seguinte 

referência: “em contacto pois com as artes populares [e] conservador de um museu onde 

há secção de etnografia, […] habituei-me a olhar o aspeto museográfico das exposições 

e desta exposição”
45

, ou seja, aquela a realizar no espaço projetado (sede do SPN), não 

contemplava os corretos princípios museológicos, a que almejava. Assim sendo, as 

ilações e conduta de Chaves, ressaltando destas iniciativas, nas quais é constatada a 

ausência de concetualização científica e museográfica, dos objetos de cultura material e 

das exposições, eram ininteligíveis por parte do Secretariado.  

Entretanto, outros colaboradores do organismo, nomeadamente Francisco Lage, 

reivindicariam semelhante abordagem para a condução de determinadas manifestações 

de cariz folclórico, cujas tentativas, segundo veremos, se revelarão infrutíferas. Ao 

longo deste capítulo, propomo-nos salientar, em função das atividades delineadas para o 

                                                           

43
 Esta designação, que apelidamos como “estilo SNP”, encontra uma certa analogia com o chamado 

“style Vichy”, preconizado por Christian Faure, na sua obra Le projet culturel de Vichy:Folklore et 

révolution nationale 1940-1944, Paris: Éditions du CNRS, Presses Universitaires de Lyon, 1989, p.1.  
44

 FERRO, António, “Discurso de inauguração do Museu de Arte Popular”. Diário de Notícias, 16 de 

julho 1948, p. 1. 
45

 Arquivo da Fundação António Quadros. CHAVES, Luís. “Carta a António Ferro”, 26 de abril 1936, 

s/p.  
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setor folclorista, quais os caminhos, que a política folclorista do SPN vai percorrendo, e 

de que maneira essas intenções permitem a construção de um estilo consolidado, não 

obstante as “oposições internas e externas” dos seus colaboradores, e, evidentemente, de 

Lage. 

Este “estilo SPN”, que trouxemos à colação, e temos vindo a caracterizar, está 

presente quando abordamos a cultura popular, neste período de Ferro/SPN. 

Inevitavelmente, a regulamentação no campo cultural, que o SPN legitima através da 

ação da cultura popular, não poderá ser dissociado, como o próprio diretor afirma, de 

outras ações levadas a cabo pelo Secretariado. Deste modo, entre as iniciativas 

realizadas/a realizar – prémios literários, revistas de arte –, intensifica-se uma 

abordagem da cultura popular – exposições de Arte Popular, teatro do povo, cinema 

ambulante, bibliotecas ambulantes –, onde a estratégia instituída, determinada pelo 

organismo de António Ferro, colide com a aspiração de “desvios à norma” por parte de 

colaboradores e de Lage. Com efeito, se para Ferro toda uma noção de Arte Popular está 

patente nas exposições, e igualmente em outras ideias/ações do Secretariado, cumprindo 

a finalidade, ao mesmo tempo, de “valorizar a alma do povo, estimulando-a ou 

iluminando”
46

, então, em toda esta perspetiva, deveremos ter presente que essas 

iniciativas ficam a dever mais à forma, do que ao conteúdo. Cabe, no entanto, refletir se 

tais iniciativas (exposições e outras) são criações efémeras, e apurar o que realmente 

ficou, daquilo a que chamamos “estilo SPN”, da política folclorista do SPN.  

Esta questão irá decerto acompanhar todos os itens aferidos em que, numa 

dicotomia Ferro/Lage, caminham os dois, por vezes em sintonia, noutras em distonia, 

quando resumem o seu pensamento, na enfatização de uma política folclorista, sendo 

que, no primeiro caso, Ferro faz apelo aos artistas modernistas, e, no segundo, Lage 

interpela os etnógrafos (Abel Viana, Cardoso Martha, Virgílio Correia, Rocha Madahil).

                                                           

46
 FERRO, António, “Discurso de inauguração do Museu de Arte Popular”. Diário de Notícias, 16 de 

julho 1948, p. 1.  
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CAPÍTULO IV 

 

Entre etnógrafos e intelectuais: O tempo e o espaço do envolvimento 

aprofundado 

 

Francisco Lage surge como membro da Comissão Nacional de Etnografia, em 

fevereiro de 1935, como delegado do SPN, “pelouro” que, uma vez terminada a 

Comissão, mantém até 1957. “Toda a riqueza do seu espírito, que […] aproveitou bem 

esse feitor de obra nacional nova, que se chamou António Ferro”, aliada aos 

conhecimentos e à ação, já desenvolvidos no campo etnográfico, permitiram a Lage 

desempenhar um papel importante no processo condutor, não só de manifestações de 

Arte Popular, mas também de outros setores que à época enformam a cultura popular. 

Os estudos das suas ideias, como do seu percurso, parecem terem sido até agora 

descurados, ou melhor, quase exclusivamente analisadas numa perspetiva de 

concordância com uma política estetizante, de apropriação dos objetos de Arte Popular.  

O conteúdo das considerações e ações de Lage, no campo da Etnografia, e 

outras, em parte devido a uma posição vivida, conservada na retaguarda de tantas 

iniciativas ferrianas, serve o intento de indagarmos sobre a marginalidade, a que por 

vezes é votada esta personagem. O referido reparo, face à “hostilização” refreadora a 

que, por vezes, Lage terá visto a sua ação votada, vem reforçar a necessidade, seja qual 

for a opinião que dele se tenha, de dar a conhecer a verdadeira dimensão de Lage, sob o 

olhar de um repositório de questões contributivas, fundamentais para o entendimento de 

uma política, de uma Instituição, do modo como se organizou, o eventual impacto 

provocado, e, consequentemente, de que forma é hoje entendido. 

Tenhamos presente a sua perceção quanto aos objetos de Arte Popular, 

postulados num conceito de autenticidade, perceção essa negligenciada, em parte, no 

desenvolvimento das ações do Secretariado (traduzidas em exposições), que mostra uma 

índole de pensamento encarado, por muitos, como secundário. Ora, como iremos partir 

para uma análise mediante a ação lageana, será esta leitura concetual genuína, da Arte 

Popular, que aproxima e explica as relações mantidas, por Francisco Lage, com 

folcloristas cujo pensamento sobre arte demótica é idêntico. Nessa medida, existe um 
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“encantamento” etnográfico, patente no discurso e nas práticas destes etnógrafos (Luís 

Chaves, Sebastião Pessanha, entre outros), que Lage quis transpor para o SPN.  

Neste sentido, se estabelecermos uma certa analogia entre ação/pensamento e os 

etnógrafos mencionados, verificamos o contributo positivo para o estudo da história da 

Etnografia em Portugal, da qual Francisco Lage é merecedor. O seu campo de visão e 

ação etnográficos, sem comprometimentos institucionais ou seduzíveis de discursos 

inflamados, poderia ter dado outro rumo ao SPN, verdade que procuraremos explicitar 

ao longo das próximas páginas.  

 

Um sóbrio contributo: Exposição de Arte Popular em Genebra (1935).  

Os manequins regionais – A sua importância enquanto “atores de palco” 

das exposições nacionais e internacionais. 

 

O trajeto preliminar de Lage no SPN, iniciado, como referimos, em inícios de 

1935, somente conhecerá a sua oficialização no organismo em agosto, do mesmo ano. 

Esta primeira colaboração de Lage, no campo da Etnografia, saldar-se-á, 

compreensivelmente, por uma colaboração ténue e episódica, devido à política 

embrionária para o setor, e também ao dirigismo circunstanciado da mesma, confiado a 

Luís Chaves. Contudo, será útil precisar o seguinte: além das anteriores iniciativas 

folclóricas, projetadas pelo SPN no exterior, sustentamos como primeira a mostra de 

Arte Popular em Genebra, por ocasião da Quinzena Portuguesa, na reunião da 

Sociedade das Nações
1
. 

                                                           

1
 Portugal está representado na pessoa do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Armindo Monteiro 

(1896-1955), presente em nova reunião da Sociedade das Nações, em Genebra, que tentava resolver o 
problema da invasão da Etiópia pela Itália, através da publicação, a 3 de setembro, do parecer da 

Comissão de arbitragem, que não reconhecia o direito à Itália de “causus beli”, com a Etiópia. Além do 

reconhecimento de Portugal na plataforma das Nações Unidas, e a consequente defesa da legalidade 

internacional, o país reafirmava que se juntaria à voz internacional, face às eventuais sanções a decretar à 

Itália. Este ato participativo na reunião permitiria ainda, ao nosso ministro, encetar novas conversações e 

invocar a nossa aliança com a Grã-Bretanha, já que, segundo o próprio, “ninguém no mundo sabe o que 

as nossas relações realmente são”. Esta ideia do nosso ministro retrata bem o acanhamento da nossa 

diplomacia à época, e os esforços que vinham sendo desenvolvidos para alcançarmos, no palco das 

nações, notoriedade e respeito. Estes sentimentos, contaminados pela propaganda, presidiram, certamente, 

à escolha feita por Ferro, no sentido de mostrar Portugal (PEREIRA, Bernardo Futcher. A diplomacia de 

Salazar (1932-1949). [S.l.]: Publicações Dom Quixote, 2012). 
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Integrada em outras iniciativas com pretensões análogas
2
, esta exposição de Arte 

Popular, coordenada por Luís Chaves, sob o ímpeto do “grand révélateur du Portugal”
3
, 

António Ferro, foi preparada em Lisboa, dois meses antes (segundo Cardoso Martha, 

um dos comissários da exposição), e contou com o desempenho e a primeira experiência 

de Lage, numa das tarefas, que marcariam a sua atividade, ao serviço da 3ª Repartição 

da Cultura Popular do SPN: a seleção de artefactos de cultura material. Com o propósito 

de “atingir o público cosmopolita e difícil da cidade de Lemon […], conquistando-o, 

fascinando-o com alguma coisa que faz o encanto do nosso país, [uma] fórmula 

inteligente que provou ser a melhor”
4
, a mostra contemplava um manancial de objetos, 

“produtos do engenho rude e por vezes semibárbaro das nossas camadas populares”
5
, 

em perfeita sintonia com a nossa Arte Popular contemporânea
6
.  

Desta exposição, acerca da qual seria interessante fazer a descrição minuciosa do 

espólio que nela esteve presente, trabalho excessivo no âmbito do que nos propomos 

desenvolver, importa refletir e precisar algumas das suas envolvências mais marcantes, 

nas quais se regista, por um lado, o pretenso rumo para a organização, em parte não 

efetivada, e, por outro, a particularização do papel desempenhado por Lage, ao 

avaliarmos o seu modo de atuação nas coleções selecionadas. A sua intervenção, neste 

campo, (espólio escolhido e exibido), subjaz a uma estratégia própria, refletida na 

“criação”, dos “suportes” aos trajos populares portugueses, esses notáveis bonecos que, 

não sendo “manequins”, reivindicavam uma origem, em representação do povo 

português.  

Logicamente, na sequência do que tem sido avançado sobre a orientação à frente 

da política folclorista, sugerida por Chaves, esta, segundo o próprio, não veio, na 

prática, a coadunar-se no espírito que o etnógrafo lhe pretendia imprimir. Na abertura 

                                                           

2
 Um conjunto de iniciativas variadas teve lugar na cidade de Genebra, no âmbito da Quinzena 

Portuguesa, e estendia-se à realização de conferências políticas e apolíticas, sobre alguns aspetos da 

cultura portuguesa, exposição de Arte Popular, concertos musicais e exibição de filmes (cf. 
BRAGANÇA, Maria Micaela Deyris de Barthez de Marmourières, Museu de Arte Popular, Antecedentes 

e Consolidação (1935-1948). Dissertação de Mestrado, FCSH-UNL, 2008. 
3
Journal de Genève, 25 Septembre, 1935.  

4
 PINTO, Augusto, “Quinzena de Portugal em Genebra. Arte Popular Portuguesa vista a mais de cem 

léguas de lonjura”. Diário de Notícias, 12 de setembro 1935, p. 1. 
5
 MARTHA, Manuel Cardoso, “Portugal na Suiça. Uma exposição de Arte Popular”. A Voz, 14/8/1935, p. 

2. 
6
 Esta mostra de objetos de Arte Popular contemporânea era notada pela Imprensa suíça, com o seguinte 

reparo: “les objets exposés […] sont de fabrication récente et certains portent même […] dans les bois ou 

tissues dans […] l´étoffe, la date 1935”. (Tribune de Genéve, “À la galerie Moos. Ce que l´on voit à 

l´exposition d´art populaire”. 13/9/1935. 



 

 337 

do catálogo da exposição, é interessante notar a advertência feita por Luís Chaves, na 

qual esclarece que a mesma não pode rotular-se de exposição etnográfica. Para tal, teria 

sido necessário postularem-se certas características científicas à exposição, patentes, 

segundo Chaves, em semelhantes manifestações. Registe-se, nesta contestação 

chaveana, a denúncia da obstaculização aos seus objetivos, com os quais pretenderia 

“guiar” a política folclorista do SPN. A apostar no êxito desta iniciativa, enquanto 

“viagem deliciosa ao país da saudade”
7
, e na resolução de “faire conaitre son pays”

8
, 

decerto outras “vozes” tinham a intenção clara de “tornar palpável, uma das vibrações 

da alma portuguesa”, como arma influente de propaganda, em que desde a sua 

existência o SPN se apoiou. Não foi por acaso que esta sugestão começou a “apoderar-

se” de matérias relacionadas com exposições, da política folclorista do SPN, e de outras 

iniciativas de cariz folclórico, em oposição a Chaves, que nunca cessará de relembrar a 

necessidade premente de se observarem os princípios de cientificidade das realizações
9
. 

Se é certo que Luís Chaves colabora posteriormente num grande número de eventos do 

SPN, fá-lo, a nosso ver, já não tanto com intenções deliberadas em conduzir em 

concreto a política demótica do Secretariado, mas na base de uma cooperação que lhe 

interessa também, de modo a permitir a Chaves “lidar” especificamente com 

elementos/objetos da Arte Popular, concorrentes como fonte material de estudo. 

Neste contexto exploratório, a avaliar pelo êxito obtido na exposição de 1935, no 

qual é enfatizado o pensamento laudatório da Arte Popular de Ferro, manifestamente 

irradiado (pela facilidade em experimentar e convencer), assistimos à abertura de um 

caminho paralelo às primordiais intenções de Chaves. De modo direto e indireto, a 

própria tendência sobre Arte Popular, privilegiada por Ferro, como vimos, e que 

deprecia o princípio leiteano da cientificidade, tem influência na decoração da sala da 

exposição genovesa, que prenuncia e reivindica a integração e participação de artistas-

decoradores, em iniciativas de Arte Popular.  

Sobre esta leitura bipartida das manifestações de cariz popular, assistimos ao 

clamor dos etnógrafos, que solicitam a observância dos princípios de cientificidade; por 

                                                           

7
 O Século. “A Exposição de Arte Popular portuguesa. É uma viagem deliciosa ao país da saudade”. 

18/9/1935. 
8
 Le Courrier. “La Quinzaine du Portugal. L´exposition d´art populaire”. 10/9/1935. 

9
 Como veremos, Chaves, no que respeita ao Museu de Arte Popular, não enquadra a sua realização na 

observância de pressupostos científicos, porque “não lho quiseram dar” (cf. Revista Panorama 

Portuguesa de Arte e Turismo. Lisboa: SNI, N.º 35,Ano V, 1948, s/p). 
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outro lado, ao apelo de Ferro em defesa dos artistas-decoradores. Nesta perspetiva, qual 

o desempenho de Francisco Lage? 

Relembre-se, a propósito, a colaboração de Lage na exposição de 1935, apenas 

conhecida relativamente a dois pontos altos: o primeiro quanto à aquisição de objetos 

mormente na região de Trás-os-Montes; o segundo, como “intendente geral da 

Bonecada”, ou seja, como supervisor dos bonecos com trajos populares portugueses
10

. 

No essencial, como poderemos nós, nesta iniciativa de representação de Arte Popular no 

estrangeiro, em 1935, aferir a sua participação? Como simples e pouco significante? 

Quais os critérios que regulam a seleção/recolha de objetos de cultura material e de 

outros, de tipologia diferente, interagindo com os primeiros, dos quais Lage é precursor, 

ou suportando “expressões” de Arte Popular? Numa coexistência solidária com as 

outras colaborações de recolha de objetos
11

, é possível identificar a ténue participação 

de Lage na iniciativa; em compensação, uma outra revela o objeto dessa interação, e 

auxilia-nos e ver com mais clareza, a fim de interiorizarmos a sua conceptualização face 

aos critérios que pautavam as suas recolhas, nomeadamente de objetos. Estas 

afirmações, sobre a conduta de Lage, compaginam-se com o empenho devotado à 

supervisão dos bonecos dos trajos populares, marcado pela manifesta fidelidade ao 

critério subjacente, de autenticidade dos trajos populares, envergados por estes “atores 

de palco”.  

                                                           

10
 Em declarações ao jornal A Voz, Cardoso Martha declarava, relativamente à aquisição de objetos a que 

se procedera, “no que à divisão regional respeita, para angariação de material que levamos ao certame de 

Genebra”, “sob o comando […] de Artur Maciel” (A Voz 14/8/1935, p. 3) foram incumbidos “três 

emissários enviados ao norte, centro e sul do país e despejaram em Lisboa um valioso recheio de 

produtos”. (Bandarra, 19/8/195“Os Trajos populares portugueses na Quinzena de Genebra”.). 
11

 Assim, segundo nos informa Cardoso Martha que cocoordena com Chaves os trabalhos, a fim de 

organizar a exposição e o catálogo da mesma, a participação de Lage, na recolha de objetos, articula-se 

com a prestação dos outros dois emissários, a saber: o poeta Carlos Lobo de Oliveira (1895-1973) e 
António Lopes Ribeiro (1908-1995). Neste âmbito, constatamos a existência de colaboradores de Arte 

Popular, que, de facto, não possuem formação na área. Aliás, estas “participações” ajudam a melhor 

compreender o sentido da política folclorista do SPN.  

Atente-se neste quadro a Carlos Lobo de Oliveira, poeta, tradutor, autor de diversos estudos históricos e 

heráldicos, amigo devoto de Fernando Pessoa, com quem manteve aturada correspondência, e responsável 

pela edição do poema Pessoa, Mensagem, em 1934; monárquico, exilado no Brasil entre 1919 e 1924, 

participa na Semana de Arte Moderna em S. Paulo (1922), acontecimento/local onde, eventualmente, terá 

ocorrido um encontro com António Ferro; nos últimos anos da sua vida, dedica-se à Academia 

Portuguesa de Ex-líbris, de que era fundador, e à direção da Casa do Minho em Lisboa. António Lopes 

Ribeiro, cineasta, crítico de cinema, dramaturgo, poeta, é igualmente reconhecido pela grande amizade a 

António Ferro. 
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A ideia da conceção destes bonecos está, eventualmente, na senda das já 

existentes “poupées en costume traditionnels”
12

, criadas com o intuito de 

proporcionarem, aos visitantes, o sentimento e realismo dos trajos, num princípio 

adotado nas Exposições Universais e coloniais de século XIX. Alguns museus de 

Etnografia, em França, adotavam semelhante conceção, recorrendo agora a manequins, 

concebidos para figurarem na “Salle de France” do Musée d´Ethnographie du 

Trocadero, em 1895, para suporte dos trajos populares. 

Os modelos (manequins) feitos em madeira esculpida, de modo a evidenciar a 

sua fisionomia e o “caractère d´une région”, suscitaram por vezes discussões em torno 

da sua eventual carga ética ou racista. Esta situação, de suposta natureza rácica atribuída 

aos manequins, para suporte de indumentária em Museus etnográficos, terá sido 

ultrapassada por Georges-Henri Rivière (1897-1985), quando este postula um novo 

conceito sobre a perceção e o desempenho dos objetos etnográficos. Assim, o etnólogo 

francês firmaria, quanto aos princípios dos artefactos, uma nova conceção e valorização 

que, assentes na primazia segundo a qual “les objets auront en priorité la parole […] il 

aura entre eux et le public l´écran d´un appareil décoratif indiscret”, concorreria para a 

substituição do suporte (trajo e manequim) por uma arrojada técnica com “fils de 

Nylon”
13

. 

                                                           

12
 Embora haja notícia sobre alguns exemplos destas bonecas já no século XVIII, a existência de 

“poupées en costume folklorique” remonta, em França, ao século XIX, considerado como a “Golden Age 

of Folklore costumes” (THERIAULT: 1999, 8). Encontramos alguns exemplares na Exposição 

Etnográfica no Palácio Trocadero, em 1879. Esta representação era sustentada pela ideia assente na 

dificuldade em exibir trajos em tamanho real. Neste contexto, em 1884, inspirada por existência de uma 

sala no dito palácio, criada por Armand Ladrin (especificamente dedicada ao folclore francês e ao trajo), 

Mll. Marie Koening cria uma coleção de bonecas que envergam trajos autênticos do século XIX. Esta 

coleção, composta por centenas de bonecas em trajos regionais, foi depositada posteriormente nos 

Arquivos do então Musée des Arts et Traditions Populaires, em Paris, 1925. Para uma completa 

abordagem histórica a esta temática, consulte-se THERIAULT, Florence, French dolls in folklore 

costume, 1835-1917. Hon Kong: Theriult´s Gold Horse Publishing, 1999; ROMILLAC-SALLÉ, Les 

poupées folkloriques: Histoire de passion. [s/l] : Association “Poupées d´hier et d´aujord´hui”, 2012.  
13

 Esta ideia “d’une suspension par des fils de nylon” de objetos/indumentária, de G.H. Rivière, será mais 

tarde aperfeiçoada, atingindo a sua plenitude e prática museográfica aquando da exposição, Bergers en 
France, que teve lugar no Palais Chaillot, em 1962. Segundo um estudo de Nina Gorgus, apesar de 

Rivière se ter inspirado (e cultivado) em alguns museus alemães (os Heimatmuseum, vigentes no período 

do regime Nazi), e interessado por técnicas e sensibilidade estética, na museografia adotada por essas 

instituições, Rivière recusou alguns elementos proporcionadores de uma leitura racista, como os 

manequins com trajos regionais usados nos museus, construídos segundo o “type humain ideal de la 

région concerne”. Como já referido, Riviére, ao contrário, escolhe “mannequins non personalisés et du fil 

de nylon, afin d ímposer un mode de transmission neutre”. Poderia esta forma de pensar, de Riviere, 

sugerir uma discussão em torno dos bonecos portugueses, e da sua eventual ligação a propósitos de 

propaganda específica, de individualização rácica, à semelhança dos existentes em museus alemães nos 

Anos 30? O mote fica lançado (Transhumance ce sont les objets qui ont la parole 

http://jpadalbera.free.fr/lumiere/transhumance_ok.pdf); cf. GORGUS Nina, CHABAUD Véronique. 

http://jpadalbera.free.fr/lumiere/transhumance_ok.pdf


 

 340 

Regressando a Lage
14

, o seu posicionamento face a estas figuras (ou seja, os 

bonecos) merece uma boa análise, pois só através do seu estudo, pelo modo como foram 

criados, e pela importância representativa que teve a indumentária regional 

(congregando usos e costumes do povo português), só assim, dizíamos, se explica a 

valorização obtida e o interesse que despertaram dentro e fora do país.  

Atendendo às palavras de Lage, é possível particularizar quem estuda e 

ultrapassa o problema da sua conceção, o método que define a recolha dos tecidos, e as 

“artesãs” responsáveis por “dar vida” e compor os diversos tipos populares. Esta 

disposição é dada a ver no projeto para o qual seria designada Dalila Maria Braga da 

Costa Lago (1895-1980)
15

, coadjuvada pela sua filha Maria Manuela, cabendo ainda a 

Tom (pseudónimo de Tomás de Melo, 1900-1990) e a José Barbosa (1900-1977), sob a 

direção da primeira protagonista, encontrar uma solução para a completa harmonia das 

“personagens”. Relativamente ao primeiro registo (conceção), Lage, em cooperação 

com outros colaboradores (Carlos Lobo de Oliveira e António Lopes Ribeiro), que a 

isso se predispuseram, centraliza a ideia de “compor uma série de tipos populares”, a 

“recrutar por todo o país os materiais” e ir “à cata de tecidos, dos adereços, das 

pequenas coisas necessárias”
16

. Segundo o nosso etnógrafo, impunha-se descobrir quem 

realizasse esta “difícil empresa”; alguém que pudesse, simultaneamente, “dar-lhes um 

cunho artístico acentuado” e “afastar toda a impressão do manequim”
17

. Sobre estas 

interrogações, Lage torna a pormenorizar a empreitada, ao dar conta da importância 

inicial quanto ao estudo da composição dos bonecos, só possível pela construção de 

uma “armação de arame revestida de estopa e crina”, permitindo “equilibrar bem os 

corpos”
18

. Desempenhada com êxito esta “tarefa melindrosa”, caberia a Tom
19

, autor 

                                                                                                                                                                          

«L'Heimatmuseum, l'écomusée et G. H. Rivière». In: Publics et Musées. N°17-18, 2000. L'écomusée: 

rêve ou réalité (sous la direction de André Desvallées), pp. 57-69. 

web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_2000_num_17_1_1155. 

GORGUS, Nina, Le magicien des vitrines. Le muséologue Georges Henri Rivière. Paris: Édition de la 

Maison des Sciences de L´homme, 2003, p.184. 
14

 Inegavelmente, não podemos dissociar o grau de dificuldade que representaria exibir os trajos em 

manequins, de tamanho natural, numa exposição no estrangeiro. Assim sendo, a alternativa que os 

Bonecos proporcionavam, em termos de transportabilidade, foi fator concorrente para a sua conceção.  
15

 Dalila Maria Bernardette Dorlet Didelet Gomes Braga (1895-1980), natural de Lisboa, foi, nos Anos 

20, colaboradora de Francisco Lage em realizações festivas, nomeadamente na récita da Gala de 

Beneficência, a favor da Oficina de S. José em Braga, a 25 de maio de 1929. Em 1935, convidada para 

trabalhar no projeto dos bonecos de trajos populares, permanecerá no SPN/SNI, vindo a pertencer ao 

quadro dos funcionários integrantes da 3ª Secção Etnografia, como 3ª oficial. 
16

. Bandarra, «Os Trajos populares portugueses na Quinzena de Genebra». 14/8/1935, p. 3 
17

 Idem, ibidem. 
18

 Idem, ibidem. 



 

 341 

“das pasmosas”, “das admiráveis, impressionantes cabeças” e a José Barbosa
20

, que, 

dotado de sensibilidade artística e experiência no campo da cenografia, em muito 

contribuiu para a sua realização artística. Reconhecido Francisco Lage como 

“supervisor disto tudo”
21

, a sua orientação na seleção dos materiais para os trajos, assim 

como a atenção dispensada a cada indumentária, retalhando regiões, solicitando 

colaborações de etnógrafos fora da capital, fornece-nos claros indícios, quanto à 

necessidade de um posicionamento em concomitância com os requisitos de 

autenticidade dos trajos, instituídos nas respetivas províncias do país.  

Aliás, a enfatização dada pela imprensa suíça, a esta “embaixada” de 

“portuguesinhos genuínos”
22

, permite-nos apurar o seu obreiro, Francisco Lage, e 

perspetivar, na coleção enviada, uma panóplia de pormenores característicos de cada 

trajo, evocados por Lage com redobrada atenção. Deste modo, a ação do etnógrafo 

assume uma vertente única, na procura da especificidade de cada trajo; quando a 

exemplo, salienta uma das bonecas, nomeadamente para “uma mulher de Braga já 

quarentona”. Nesse tempo, era objeto de observação de Lage a sua completa 

indumentária, onde entroncavam desmedidos pormenores, símbolos culturais da região 

representada
23

. Esta orientação, supervisionada por Lage, tem como primeiro objetivo a 

seleção dos trajos típicos populares, bem como dos respetivos acessórios. Neste 

pressuposto, temos conhecimento da colaboração de Rocha Madahil, no sentido de 

                                                                                                                                                                          

19
 O envolvimento fervoroso de Tom, na conceção das cabeças e das extremidades dos bonecos, é 

descrito do seguinte modo: “O Tom, esgadelhado e em mangas de camisa, pincel em punho, aos 

rompantes, retoca aqui, retoca ali” (Bandarra, Mascarenhas, Domingos, Os trajos Populares Portugueses 

na Quinzena de Genebra, 14 de agosto de 1935, p. 3). 
20

 José Barbosa (1900-1977), filho do escritor teatral Barbosa Júnior, era um homem de grande cultura e 

muito viajado, o que, aliado a um bom gosto inexcedível e a uma grande qualidade artística, o torna 

responsável por uma “verdadeira revolução que se vai operar no desenho teatral português”. Foi autor de 

figurinos e cenários para o teatro de revista ou os clássicos, teatro infantil ou a dança, os modernos ou a 

ópera; Barbosa, nas palavras de Vítor Pavão dos Santos, “para todos os géneros soube encontrar a 

atmosfera, a forma, a cor”. É nesta qualidade que é convidado para elaborar toda uma cenografia e 

figurinos, ”acrescida daquela criatividade e elegância que o torna diferente de todos”, para os bailados 

Verde Gaio. Pertenceu aos quadros do SNP, como 3.º oficial, na Rubrica Etnografia e Folclore. 

Foi, sem dúvida, “um dos maiores desenhadores teatrais portugueses do séc. XX”. A sua colaboração no 
projeto dos bonecos, em colaboração com Tom, é ainda retratada no modo como “José Barbosa expõe um 

alvitre mansamente” (Bandarra, Mascarenhas, Domingos, Os trajos populares portugueses na quinzena 

de Genebra, 14/8/1935, p. 3; 

(cf. http://www.museudoteatro.pt/pt-PT/coleccoes/Figurinos/PrintVersionContentDetail.aspx). 
21

 Estas palavras são atribuídas a Dalila Braga, que acrescenta “com os colaboradores que tive, não era 

difícil sair-me mal” (Idem, ibidem). 
21

 Bandarra. “Os Trajos populares portugueses na quinzena de Genebra”, 14/8/1935, p. 3. 
22

 Idem, ibidem. 
23

 Lage não hesita em recomendar a plena verificação do trajo (ao fazer com que seja observado de 

costas), de modo a revelar como pendia o “curioso cabeção da capotilha, com borlas nas pontas e o molho 

vistoso de fitilho multicolor” (Idem, ibidem). 

http://www.museudoteatro.pt/pt-PT/coleccoes/Figurinos/PrintVersionContentDetail.aspx
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informar quanto a um deles, característico de Ílhavo
24

. A sua interferência, por 

solicitação do SPN, embora em resposta direta a Cardoso Marta, deixa transparecer o 

cuidado por parte do Secretariado (Lage) em “decifrar” corretamente uma informação 

dúbia, sobre determinado modelo de vestuário: 

 

Do Secretariado da Propaganda pedem-me […] vestuários dum vareiro do litoral 

de Ílhavo. 

[…] Será um pescador da ria, de manais, camisola de baeta axadrezada, gabão 

apanhado na cinta e carapuço preto na cabeça? Deve ser isso, pois na região não sendo 

este trajo, só tem originalidade o de marinheiro a bordo (de oleado) e o do marnoto das 

marinhas. Como o tempo urge […], diga-me […] se o programa o satisfaz, pois vareiro 

do litoral de Ílhavo […] não é coisa alguma definida
25

. 

 

Neste desenvolvimento, que reflete a ambição de Lage em obter informações 

corretas sobre a tipologia da indumentária, há que referir, como complemento a esta 

afirmação, a sua demanda de trajos originais e acessórios, “conforme a tradição e uso 

consagrado”, “além de outras indicações que se tornassem necessárias”, das diferentes 

províncias e concelhos do país, para “ser reproduzido aqui em reduções para 

manequins”
26

.  

Esta valorização concetual da desejada cópia fiel, pormenorizada, era sustentada 

pela tese e certeza de que não importava que os trajos requeridos fossem usados, 

contanto (e aqui é dado ênfase ao ideal veiculado por Lage, face à autenticidade e ao 

                                                           

24
 Esta colaboração visa obter informações sobre determinado trajo típico de Ílhavo, com vista ao 

aumento da coleção de bonecos, a figurar na Exposição Popular de Arte Portuguesa, no estúdio do SPN, 
em 1936. 
25

 Bilhete-Postal de Rocha Madahil, ao “Ilustre Folclorista M. Cardoso Marta”, datado de 26 de fevereiro 

de 1936 (adquirido em alfarrabista, na cidade do Porto). 
26

 IANTT. Arquivo SNI. Cx. 2082. Este pedido, de fornecimento de trajos característicos, destinava-se ao 

aumento da coleção de bonecos, a fim de dar a maior representação possível às variantes do tradicional 

trajo popular, a figurar na “Secção Portuguesa da Exposição Internacional de Paris de 1937”. Esta coleção 

foi sendo aumentada em 1935, 1936, 1937 e 1943. De vinte bonecos em 1935, atingiria o número atual de 

82, hoje à guarda do Museu Nacional de Etnologia, onde alguns bonecos foram intervencionados, em 

2008, para fixação de policromias na face. Curiosamente, encontramos em simultâneo, presentes no 

Pavilhão da Roménia, na Exposição Internacional de Paris, em 1937, uma coleção de bonecas com trajos 

regionais, embora sem o brilhantismo facial, nem a indumentária pormenorizada dos nossos. 
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rigor, mesmo tratando-se da realização de cópias) fossem “autêntico[s], no que respeita 

à forma, corte, natureza, e cor dos tecidos”
27

. 

A par destes traços sobrevalorizados, inerentes ao vestuário típico solicitado, a 

documentação analisada revela como o pedido determinante de um trajo específico era 

acompanhado de uma descrição minuciosa (incluindo roupas exteriores e interiores, 

adereços, luvas, meias, chapéus), demonstrando, a partir do trabalho de bastidores, de 

estudo, sobre as indumentárias regionais, o rigor com que era feito
28

. 

No desenvolvimento de toda esta ação, não deixa de ser curioso particularizar, 

em prol da autenticidade e rigor defendidos por Lage, quanto aos trajos, os materiais 

que deveriam acompanhar as peças de cada indumentária
29

. Além de enumeradas e 

descritas, solicitava-se que fossem igualmente enviados para reprodução, quer objetos 

inerentes à profissão do tipo popular indicado, quer o calçado próprio, que em muitos 

casos era fabricado em centros locais de produção
30

. Numa pura manifestação da cultura 

das aparências, a afirmação dos “pequenos embaixadores da indumentária popular 

portuguesa”, no seio do espaço expositivo, o hedonismo do trajar, do colete de “rabos” 

de linho ao chapelinho enfeitado como um presépio, ao lenço de balbinete, dos chapéus 

às saias enfeitadas ou não, das luvas às fitas, são acolhidos com entusiasmo por um 

público cosmopolita, dentro e fora de portas.  

                                                           

27
 IANTT. Arquivo SNI. Cx. 2082. 

28
 Encontrámos, no entanto, alguns pedidos de trajos originais, em que apenas era denominado o trajo 

caraterístico, sem acompanhamento específico da sua descrição. Relativamente ao trabalho de estudo dos 

principais tipos de trajos populares, além de Cardoso Marta, não é de excluir a colaboração de Luís 

Chaves, uma vez que o estudo e organização de uma parada de trajos regionais tinha sido delineada, 

embora sem realização, pelos trabalhos da Comissão de Etnografia Nacional. Acresce ainda o interesse 

substancial deste etnógrafo pela temática, comprovado pelas publicações e pelas centenas de fichas sobre 

partes de indumentária regional, existentes no fundo do Museu Nacional de Arqueologia; ainda que não 

datadas, ilustram bem como este assunto o sensibilizava particularmente 
29

 No rol de objetos solicitados ao Administrador do Concelho de Évora, que deveriam acompanhar o 

trajo do “Vaqueiro Alentejano”, figuravam, “para o mesmo fim” (reprodução fiel), “uma sovela e […], 

torques, martelo, coleira com chocalho, uma corna garfo de ferro, colher de pau e uma corna para 
ordenhar as vacas”, não interessando “que sejam peças já usadas contanto que sejam autênticas.” (“Exmº. 

Snr. Administrador do Concelho de Évora” da Secção da Exposição Internacional de Paris de 1937, 9 de 

outubro de 1936, pelo Diretor Adjunto – nesta altura seria António Eça de Queiroz – IANTT Arquivo 

SNI, Cx. 1793, Pasta Sala X, Ofiº, nº 29). 
30

 Numa “encomenda de avulsos”, do respetivo calçado, e meias de complemento, ao trajo das lavradeira 

e Jornaleira de Perre, e da Jornaleira de Afife, a executar fora do Secretariado, eram assim “modelos de 

pés com pena em pasta, que servirão de regulamento […] dois pares iguais para o caso de ser necessário 

utilizar mais do que um fabricante (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1793 “Exmª Senhora D. Margarida 

Cerqueira”, da Secção da Exposição Internacional de Paris de 1937, 24 de fevereiro de 1937, pelo Chefe 

da Secretaria – nesta altura seria Francisco Lage – IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1793, Pasta Sala X, Ofiº nº 

388). 
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Não é portanto surpreendente a encenação em que, propositadamente, os 

bonecos seriam inseridos, na sua primeira mostra, em 1935, consistisse então num plano 

previamente desenhado, onde os atores/bonecos eram, igualmente, figuras movidas 

segundo um plano fixo, revelando os seus traços faciais/antropomórficos, os quais, 

enquadrados numa museografia, faziam apelo ao sensível, ao afetivo, ao nosso 

imaginário. Nesta perspetiva, é também a Lage, que se deve a conceção museográfica, 

toda uma “mise-en-scène” dos bonecos, expostos nas diferentes mostras.  

Os propósitos deste investimento determinavam, em Lage, a condução das 

diretrizes da montagem, relativamente aos bonecos/manequins
31

 com trajos regionais, 

ou seja, como deveria ser apetrechada a indumentária, o posicionamento morfológico 

(gestos e poses), e, por fim, a fixação dos objetos a jusante e a montante dos bonecos 

regionais.  

Em suma: a criteriosa encenação dos “Manequins com Trajos regionais e seus 

respetivos Adereços e Pertences” é assim objeto de preocupação e desejo para Lage. As 

recomendações e aconselhamentos coadunam-se com um discurso, que, além de avaliar 

o efeito e critério estético dos mesmos, definia um apelo à sua autenticidade, firmada 

numa relação do trajo associada a particularidades de trabalho ou recreação, 

demonstrações confrontadas com as peculiaridades do tradicional trajo popular 

português, destinadas a prender a atenção do visitante. 

Era, de facto, neste último registo da vertente relacional 

trajo/trabalho/entretenimento, que Lage comprovava o seu cuidado e talento especial, ao 

insistir na correta disposição dos trajos, ornamentos, e utensílios, numa conceção de 

arranjo etnológico próprio, que, a não ser realizada, arriscava tornar-se, segundo o 

antropólogo Franz Boas “exactly the same […] though Prof. Osborn would leave his 

specimens imbedded in rock unmounted”
32

. 

                                                           

31
 A expressão qualificadora, “Manequins com Trajos Regionais”, é usada por Francisco Lage, a partir de 

1937, numa missiva sobre a orientação expositiva de que os Bonecos deveriam ser alvo, na Exposição 

Internacional de Paris. 
32

 Franz Boas, num conceito de museografia próprio, insistia no facto de que os manequins individuais 

deveriam serem colocados com artefactos, num claro arranjo etnológico, de modo a demonstrarem a 

correta disposição da indumentária, dos ornamentos e também dos utensílios. Não sendo respeitado este 

princípio, corria-se o risco, ainda segundo Boas, de os mesmos se assemelharem a uma disposição 

hipoteticamente efetuada pelo Prof. Osborn, das suas espécies incrustadas mas dispostas numa montanha, 

ou seja, sem significado e impercetíveis ao grande público.  

Theodore George Bentley Osborn (1887-1973) foi botânico, ecologista e académico. Este cientista 

notabilizou-se pelos estudos inovadores e contributos no desenvolvimento da Botânica, Patologia e 
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Acerca dos “manequins com trajos regionais, e seus respetivos Adereços e 

Pertenças”, destinados às Salas do Artesanato no “Pavilhão de Portugal”, Francisco 

Lage, em missiva dirigida à “Secção Portuguesa da Exposição Internacional de Paris de 

1937”, recomendava: 

 

Nº5 – “Jornaleira” (Trajo de trabalho – o cesto com erva e foicinha  

dentro daquele deve manter-se entalado entre o quadril e a mão do lado direito);  

Afie (Viana do Castelo) 

Nº 17 – “lavradeira” – (Trajo domingueiro – Teia urdida, de riscado, à cabeça, 

com eixo de madeira no sentido longitudinal relativamente à figura. 

Revela a indústria caseira de tecedeira – Casaco no braço esquerdo); 

Guimarães 

Nº 19 – “Feirante”. (Trajo de uma feira.-vara-pau na mão direita); 

Lage (Vila Verde)
33

. 

 

Neste quadro, a valorização da autenticidade dos trajos, por Lage, não significa o 

descartar da sua outra intervenção, articulada com as múltiplas manipulações 

voluntárias, a que os próprios bonecos/manequins regionais foram sujeitos, pelo ator 

que lhes dá vida (Lage). Em certo sentido, esta “cenografia” escolhida por Lage 

personifica-os e “nous révèle des habitudes sociales et favorise l'émergence d'une 

représentation d'un mode de vie”, e, sobretudo, sensibiliza-nos para o contraste 

insanável entre objeto e contextualização, o qual, como nos diz Beuvier, “nous 

sensibilise à ces cultures, mais la distance conférée par le regard reste intacte, 

l'immersion est partielle en ce sens que l'objet seul ne procure pas au visiteur la 

                                                                                                                                                                          

Parasitologia botânica. Na universidade de Adelaide, Austrália, destacou-se igualmente na área 

académica, sendo-lhe reconhecida a larga influência que despertou entre os seus alunos,  na criação de 

laboratórios na Faculdade e numa “green house” experimental, ao dispor dos alunos, e de apoio aos seus 

trabalhos de investigação (http://adb.anu.edu.au/biography/osborn-theodore-george-bentley7924); AA, 

History of anthropology. London: Stocking, Jr. George W., 1985, p. 95. 
33

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 2028.  

http://adb.anu.edu.au/biography/osborn-theodore-george-bentley-7924
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sensation d'être projeté dans la réalité représentée”
34

. Na Exposição de Arte Popular, em 

1935 (Genebra), Luís Chaves, na breve resenha do catálogo, problematiza este 

contraste, extensível à falta da interpretação dos mesmos, ao alertar para “les 

mannequins, auxquels manque, le paysage dans lequel ils sont portés, c’est-à-dire où ils 

vivent et se meuvent”
35

. 

Perante o que ficou escrito, importa refletir sobre a colaboração de Lage, numa 

das primeiras manifestações de iniciativa folclórica, empreendida pelo SPN no 

estrangeiro. Apurámos que lhe foram incumbidas, nesse sentido, as proeminências da 

seleção e orientação de alguns objetos presentes na mostra da Galeria Moos, em 1935. 

Particularmente como fruto deste seu desempenho, individualizamos os bonecos 

regionais, pois constituíam exemplos críveis da sua orientação, e permitiam extrapolar 

algumas conclusões,sobre os critérios adotados por Lage, na condução de uma 

“política” de seleção, responsável por orientar muitas das iniciativas demóticas, em que 

irá colaborar futuramente.  

Os bonecos regionais surgem, contudo, como uma possível explicação e 

contributo para o estudo e articulação de dois vetores (apresentação estética do objeto, 

articulada com critérios de autenticidade do mesmo), e que, nem sempre coroado de 

êxito, Lage tentaria implementar, no seio da política folclorista do SPN. Assim sendo, 

queremos ter justificado na apresentação dos bonecos (fácies e trajos), o critério de rigor 

e procura da genuinidade, que revestem o discurso do nosso etnógrafo, e os 

circunstanciados na aquisição ou cópia dos objetos propostos. 

Desta pronunciação se depreende a provável existência de “uma declaração de 

princípios”, definidora de alguns projetos a efetivar por Lage que acompanhará, como 

veremos, muitas da suas atuações quer no campo etnográfico, quer em outras 

manifestações.  

Por um lado, verificamos que a sua colaboração, na primeira iniciativa do SPN 

(1935), não obstante o reconhecimento da sua orientação e seleção de alguns objetos, se 

apresenta como ténue, comparativamente à dos citados etnógrafos cooperantes (Luís 

Chaves e Cardoso Martha); por outro, a sua participação, como analisaremos mais tarde, 

                                                           

34
 BEUVIER, Franck. “Le musée en trompe-l'œil: représentation et authenticité”. In: Journal des 

africanistes. 1999, tome 69 fascicule 1. Des objets et leurs musées, p. 131 

(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1999_num_69_1_1189). 
35

 Art populaire: Quinzaine du Portugal à Genève. Lisboa: SPN, 1935. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1999_num_69_1_1189


 

 347 

ir-se-á consolidando, robustecendo, de acordo com a programação delineada pelo 

Secretariado.  

De uma fugaz colaboração em 1935, a uma recognição maior, em 1940 e 1948, 

como veremos, a posição de Lage retomaria os necessários dispositivos contra a 

omissão do critério de autenticidade, que deveria, em sua opinião, prevalecer na escolha 

e orientação dos objetos sugeridos. Em resumo, apesar de Lage não desprezar, 

naturalmente, as características estéticas dos objetos, exaltando-as até, por vezes, em 

determinadas circunstâncias, em oposição enaltece com vigor a sua autenticidade, como 

instrumentalização ao serviço do entendimento e do espírito da pluralidade regional.
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CAPÍTULO V 

 

Participação na prática cultural 

 

Prémios Literários  

 

O percurso de Francisco Lage no âmbito cultural e literário, que o estudo da sua 

biblioteca permitiu comprovar, é observado neste subcapítulo numa perspetiva de 

aproveitamento e de recurso à sua vasta cultura.  

Em conformidade com o campo literário em estudo, os Prémios Literários, 

trazemos à colação o seu criador: desde sua conceção, em 1933, o SPN tem a missão de 

servir o regime como veículo de inculcação de certos vetores ideológicos, postulados 

pelo próprio Estado. O Secretariado tem a seu cargo a mediação entre o “poder do 

Estado e os vários campos da sociedade como o campo cultural e literário”
1
 e a 

responsabilidade consequente de articular pontes, entre o regime e os intelectuais. 

Instrumento de propaganda, este organismo tinha ainda a tarefa de facilitar e 

“endoutrinar” uma produção cultural, que se pretendia ancorada “numa formação 

cultural e literária nacional e amplamente construtiva”
2
. 

É inegável que António Ferro, no início da sua superintendência (1934-1936) à 

frente do Secretariado, propõe chamar a si toda a produção artística e literária, tentando 

aproximar dos ideais do regime os artistas e intelectuais, dando-lhes promoção, 

incentivando-os e premiando-os. Na sua “política do espírito”3
 adaptada à realidade 

                                                           

1
 PINTO, Rui Pedro, Secretariado de Propaganda Nacional: Prémios do espírito. Um estudo sobre 

prémios literários. IV curso de Mestrado em Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Instituto de 

Ciências Sociais, 2006, p. 64. 
2
 Idem, ibidem, p. 46.  

3
 A “política do espírito”, expressão retomada a partir de uma conferência do escritor Paul Valéry (1871-

1945), contém os princípios que irão reger a intervenção do SPN, enquanto dispositivo cultural no campo 

das artes e das letras. É Ferro que reitera a necessidade de a sua “política”, a “política do espírito”, ser 

“indispensável […] ao prestígio exterior da nação e ao prestígio interior, a sua razão de existir”. Neste 

contexto, Ferro declara como “o desenvolvimento premeditado consciente, da Arte e da Literatura, é tão 

necessário ao progresso de uma nação, como o desenvolvimento das suas ciências, das suas obras 
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portuguesa, António Ferro institui, de modo a abranger o universo literário, e a vinculá-

lo aos parâmetros ideológicos presentes, os Prémios Literários, cujo propósito era o de 

servirem de instrumento de propaganda do regime, entre os intelectuais. Por um lado, 

com a materialização dos propósitos desta iniciativa, o SPN pretendia criar uma 

produção cultural e literária, “nacional e construtiva”, assente numa dicotomia, ora 

reprimindo o que Ferro encacarava como “inquietação diabólica, niilista”, fruto da 

“inquietação da desordem”, ora enaltecendo a “inquietação construtiva, não só 

necessária como igual à própria arte” (PINTO: 2006, 65); tentava ultrapassar esta 

apreciação da produção literária, por outro lado, com uma pseudo-desvalorização do 

arregimento desta proposta, com a inclusão de critérios latos que assim postulassem 

uma certa autonomia da produção cultural, face ao quadro ideológico do regime. 

Todavia, esta posição nunca será integralmente cumprida pelo SPN ou por Ferro, a 

avaliar pelas críticas sustentadas, nem pela imprensa literária da época, ou nem sequer 

pela agudização das relações fundamentadas de intelectuais, outrora pactuantes com o 

ideal que presidia à instauração dos referidos Prémios. A atribuição dos Prémios 

Literários, que consistia na atribuição de recompensas pecuniárias a obras e escritores 

individualizados em determinadas categorias literárias, tinha como dupla função marcar 

e estabelecer uma certa “hierquização mediante a notoriedade social e reconhecimento 

literário” (PINTO: 2006, 79), além da sua legitimação qualitativa, numa esfera 

bidimensional dos interesses do SPN. Segundo Pinto, a implementação desta iniciativa 

procurava dar respostas “às questões de identidade” e procura de reconhecimento, sob a 

ação do SPN, o qual, a ser efetivado, se consagraria “junto do campo do poder e do 

campo literário” (PINTO: 2006, 14). Embora preliminar, acresce ao êxito destes eventos 

literários um reconhecimento interno, do SPN e do seu diretor, por todo um programa 

embrionário, é certo, mas que augurava um trilho auspicioso de “ressurgimento 

nacional”.  

Em nota publicada nos jornais, a 29 de novembro de 1933, o SPN anunciava a 

criação de cinco Prémios Literários, onde nomes de prestígio ilustravam cada género. 

Neste horizonte, seriam instituídos, em relação a 1933-34, o Prémio Eça de Queiroz 

                                                                                                                                                                          

públicas, da sua indústria, do seu comércio, da sua agricultura”. Deste modo, seria neste caso concreto, da 

instituição dos Prémios Literários, uma decisão que Ferro antevia como veículo de “controlo” dos meios 

literários e intelectuais (FERRO, António, A “política do espírito” e os prémios literários do SPN. 

Lisboa, Edições SPN, 1935, p. 6). 
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(Romance), Prémio Alexandre Herculano (História), Prémio Ramalho Ortigão (Ensaio) 

e Premio António Enes (Jornalismo), com a clara intenção de constituírem um estímulo 

para a criação literária, a qual, sob os auspícios do SPN, inaugurava simultaneamente a 

“regulação do campo literário”
4
 (PINTO: 2006, 71). 

O regulamento do próprio concurso era, no entanto, uma espécie de reserva 

natural, com intenção de legitimar os valores literários assegurados pelo regime. 

Estabelecendo critérios e regulação de acordo com a “política do espírito”, e em 

sintonia com a estrutura ideológica do regime, as condições vigentes para aceitação de 

obras e escritores pretendiam, não só o seu reconhecimento interno, como 

eventualmente aproximar futuros escritores da esfera ideológica, sustentada pelo 

salazarismo. No seu registo intencional, as normas de concurso impostas aos diferentes 

prémios visavam, ainda, impor condições à índole das variadas obras admitidas, 

consoante as categorias, e servir “uma intenção amplamente construtiva”, um “firme 

critério patriótico”, ou até em “inspiração bem portuguesa e, mesmo de preferência, um 

alto sentido de exaltação nacionalista”
5
. 

Em suma, tais tomadas de posição, no regulamento de 1933-1934, indissociáveis 

dos parâmetros ideológicos do Estado Novo, embora mascarados nas afirmações de 

Ferro, pela presença de critérios latos, de apreciação e julgamento da produção literária, 

tais tomadas de posição, dizíamos, cedo suscitaram contestações na imprensa literária, 

nomeadamente na revista Presença (1927-1940)
6
. Não por acaso, este periódico, cuja 

posição política não se identificava com o regime, defendia, através dos seus membros, 

                                                           

4
 Os Prémios Literários inserem-se numa política de incentivo à criação artístico-literária segundo os 

cânones ditados pelo regime durante a direção de Ferro (1933-1950). Neste âmbito, trazemos à colação 

alguns dos eventos e concurso promovidos pelo Secretariado, como os jogos florais (prova de quadras 

ligadas à Emissora Nacional), o concurso das peças para o Teatro do Povo, Prémios de Teatro Ligeiro 

Musicado e Concursos de Arte Dramática. Não deixa de ser curiosa, a participação de Francisco Lage 

nestes concursos, na qualidade de membro do Júri, o que demonstra o alto apreço em que era tida a sua 

participação e o seu saber, fruto de uma cultura da qual a sua biblioteca nos dá, como vimos, inúmeros 

indícios. A partir de 1935, o SPN concederia ainda prémios artísticos, nomeadamente à Pintura e à 

Escultura. 
5
 Regulamento dos Prémios Literários para o ano 1933-1934, relativamente ao Prémio Eça de Queiroz, 

Prémio Alexandre Herculano e Prémio Antero de Quental; cf. FERRO, António, A “política do espírito” 

e os prémios literários do SPN. Lisboa: edição do Secretariado da Propaganda Nacional, [s/d], pp. 28-29.  
6
 A Revista Presença : fôlha de arte e crítica / dir. e ed. Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões, 

José Régio, Coimbra: B. Fonseca: J.G. Simões: J. Régio, 1927-1940 foi um dos periódicos literários mais 

notáveis do século XX. Iniciou a sua publicação em 1927, tendo terminado em 1940. Como princípios 

fundamentais, defendia o primado da crítica, com predominância do individual sobre o coletivo, da 

intuição sobre a razão, e do psicológico sobre o social, além de uma literatura livre e mais viva. No que 

diz respeito aos colaboradores doutrinários, será de salientar a colaboração de José Bacelar, Delfim 

Santos, António Botto, Alberto de Serpa, Saul Dias, Fausto José, Francisco Bugalho, Luís de Montalvor, 

entre outros (http://www.delfimsantos.org/textos/Presenca.pdf) 

http://www.delfimsantos.org/textos/Presenca.pdf
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o “primado da crítica, com predominância do individual sobre o coletivo, da intuição 

sobre a razão, e do psicológico sobre o social, bem como uma literatura livre e mais 

viva”, conceções estas liminarmente opostas às premissas postuladas pelo SPN, publica 

um artigo em que os Prémios Literários, do SPN, são fortemente criticados. Entre os 

seus argumentos críticos ao concurso, o periódico lembra que a iniciativa (Prémios 

Literários) seria “por todos os títulos louvável”, “num país de insignificante mercado do 

livro”, se “os seus possíveis bons resultados não estivessem seriamente comprometidos 

pelo critério adotado”, porquanto não se pode “reduzir o artista a servidor de qualquer 

doutrina ou seita”
7
. Ao mesmo tempo, como face da mesma moeda, Ferro era 

igualmente visado no artigo de Albano Nogueira. À sua irreverência dos tempos de 

juventude (Leviana; teoria a indiferença), e de repórter político (Viagem à volta das 

Ditaduras, Praça da Concórdia), acrescenta o articulista a memória de anteriores 

afirmações de Ferro, como dirigente do SPN. O redator recorda-as como baluarte de 

defesa e descriminação de uma “literatura [que] condicionada, restrita, com etiquetas, 

enfileirada em pelotões de continência, é uma literatura pobre, acanhada e 

antinacionalista mesmo quando se diz nacionalista”
8
. Sob esta perceção ferriana de 

outrora
9
, contrastante com a tomada de posição presente nos Prémios Literários, em 

franca desarmonia/harmonia (ora firmando sintonia com os valores ideológicos 

vigentes, ora reclamando uma certa autonomia), materializam-se estes supostos 

galardões em instrumentos de crítica e distinção literária. 

Deixando de lado a função da criação dos Prémios, no contexto da linha 

programática e de ação do SPN, e de acordo com os seus estatutos, fixemo-nos no 

“escol” dos elementos centrais de todo este processo: o júri designado/convidado.  

A composição do júri
10

, cujo papel era o de avaliar as obras a concurso, pode e 

deve ser estimado segundo dois parâmetros reguladores da sua participação, 

                                                           

7
 A Presença. Apesar de os seus colaboradores serem acérrimos opositores ao regime, encontramos 

alguns, como seja o caso de Carlos Queirós (1907-1949) e Pedro Homem de Mello (1904-1984), que, 

embora assíduos intervencionistas no periódico, eram igualmente simpatizantes do regime salazarista. 
8
 NOGUEIRA, Albano, Uma iniciativa cultural, Presença: Coimbra: Ano 7, Vol. 2, Nº 40, p. 15. 

9
 Apesar destas rememorações, em que muitos o apelidaram de vanguardista, Ferro argumentava com 

ironia, respondendo que se sentia “numa vanguarda como nunca, numa vanguarda que vai para além do 

presente e do futuro”, mas agora talvez (1935), “numa vanguarda literária que não deseja a morte de um 

homem mas a sua renascença”, aqui interpretada como um vanguardismo, longe do desígnio das trevas do 

obscurantismo, que o havia em parte caracterizado anos atrás (FERRO: 1935, 17).  
10

 A composição do júri nos primeiros Prémios Literários 1933-1934, Prémio Eça de Queiroz – Romance, 

era, segundo as categorias, integrado oficialmente por Antero de Figueiredo (1866-1953), escritor, Nuno 
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concorrendo em mútuo benefício de ambos os atores, SPN e júri. Em primeira instância, 

reflita-se acerca da necessidade do SPN em objetivar uma posição preponderante, no 

campo literário. De acordo com esta almejada e justificada pretensão, o Secretariado age 

em conformidade em dois patamares: a) ao “aliciar” um corpus de notáveis, capazes, 

pelo seu elevado estatuto creditado nas diversas variantes a concurso, notáveis esses 

qualificados através de designações e cargos, reveladores de uma certa credibilidade 

institucional e académica; tais “exigências” compaginavam-se com as “intenções 

amplamente construtivas dos nossos prémios” (FERRO: 1935, 18) e com o granjear de 

uma reputação acrescida na área, para o organismo oficial; b) na aquiescência do júri 

convidado, como via de supostas oportunidades para obter prestígio
11

, traduzidas na sua 

ação como uma aventual vanguarda, apostada, alegadamente, em fazer despertar uma 

realidade adormecida (campo literário e artístico); ou seja, atuando como referee, essa 

função credita-o e valoriza obras/autores, que interessam ao regime. 

Neste horizonte, a “celebração” dos Prémios Literários, durante a direção de 

Ferro (1933-1950), marcou presença no campo de ação/iniciativas do SPN/SNI, embora 

nem sempre sujeito à mesma matriz, ou às mesmas ações e reações conducentes aos fins 

procurados.  

Nesta área, em particular, analisamos sumariamente as edições de 1935 e 1936 

dos Prémios Literários (as suas dimensões analíticas de anuência versus crítica) e 

desenvolvemos uma reflexão centrada num dos respetivos membros destacados do Júri, 

Francisco Lage. Assim, realizando um enquadramento, quer no âmbito do seu perfil 

intelectual e na sua projeção pessoal/imagem, quer sob a evolução das suas 

colaborações no Secretariado, tentaremos perceber de que modo estas atividades em que 

participou permitem reforçar o seu prestígio a nível interno, e afirmar, em campos 

específicos, eventuais tomadas de posição (nomeadamente na Etnografia). 

Os novos prémios, introduzidos no regulamento referente aos Prémios Literários 

de 1935, apresentavam algumas ambivalências. Como enfatizava António Ferro, no seu 

discurso ““política do espírito”” e os Prémios Literários do SPN, em 1935, “vamos 

                                                                                                                                                                          

de Montemor (1811-1964), escritor, e Vasco de Mendonça Alves (1883-1962), dramaturgo e crítico 

literário.  
11

 Refira-se que o efeito alcançado pela participação dos membros do júri nos Prémios Literários, 

considerada como em benefício próprio, pode ser um contrassenso, se plasmado na crítica advinda de 

certos setores da intelectualidade social. Esta sujeição por parte dos membros do júri, foi alvo de 

agradecimento e louvor de Ferro, ao enaltecer o “seu honroso sacrifício expondo-se às antipatias e aos 

ressentimentos dos não premiados e dos amigos” (FERRO; 1935, 23). 
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para a frente com otimismo […] aos Prémios já criados […] juntaremos este ano mais 

alguns, “um novo Prémio […] Afonso de Bragança […]; o Prémio [e] os prémios Gil 

Vicente e Marcos Portugal, e ainda o Prémio António Vieira”
12

. Além destas novas 

consagrações, Ferro era ainda perentório quanto ao premiar “autores completamente 

desconhecidos”. O regulamento era sensível a este objetivo, conquanto explicitava, na 

sua Base II (alínea c), que o “Prémio dos Inéditos”, destinado a uma obra inédita de 

qualquer dos géneros literários a galardoar, era, ainda, segundo ele, responsável por 

trazer “autores completamente desconhecidos sem meios para tornar públicas as suas 

obras […] de vir ao de cima”
13

 (FERRO: 1935, 21). Com efeito, se bem que a 

Instituição estabelecesse uma certa hierarquia nos prémios vigentes (patente ainda no 

valor pecuniário atribuído a cada um), a composição do júri de cada secção é ambígua, 

pois encontramos elementos do júri convidados a ajuizar sobre dois prémios.  

Não obstante este reparo sobre o maior ou menor prestígio de cada prémio, 

damos destaque aos elementos do júri do prémio em apreço (Prémio dos Inéditos), 

colocando em foco, naturalmente, Francisco Lage. Apesar de ser prática quase corrente, 

do SPN, evitar a divulgação antecipada dos jurados (à exceção do primeiro evento, 

1933-34), para o ano de 1935 a Imprensa faculta os nomes das personalidades 

“encarregadas de escolherem as obras a que aqueles prémios deverão ser atribuídos”
14

.  

Com regulamento distinto, o júri dividir-se-ia em secções, sendo a quarta 

constituída pelo dramaturgo Francisco Lage, por Teresa Leitão de Barros (1893-1983), 

Providência da Costa (1893-1965), e António Pereira Forjaz (1893 -1972)
15

. Se 

                                                           

12
 Entre os novos galardões figurava o “Prémio Afonso de Bragança destinado ao artigo solto de 

reportagem publicado durante o ano na Imprensa diária e semanal; “A pedido do Sindicato Nacional da 

Crítica criam-se os prémios Gil Vicente e Marcos Portugal […], destinados à obra dramática mais alta do 

ano […] e à melhor composição sinfónica da época”; “Satisfazendo a proposta […], Providência da Costa 

[…] criará o Prémio António Vieira, o prémio do império da nossa língua” (FERRO: 1935, 21).  
13

 Esta clara preocupação do SPN, com os autores que não tinham meios para editar as suas obras, pode 

ser entendida sob duas perspetivas; a) a atribuição do Prémio poderia estabelecer uma dupla otimização 

para o Secretariado, no tocante à projeção da sua imagem de Mecenas do campo literário na sociedade, e 
a obter o reconhecimento grato ad aeternum do autor premiado (além do respetivo valor pecuniário, de 

1.500.00$); b) o acréscimo de legitimidade e a defesa ao projeto em si.  
14

 Novidades, 30 de outubro 1935, p. 2. 
15

 O júri do da 4 ª Secção concederia os prémios por unanimidade, à exceção do Prémio Romance, por 

não se integrar nos requisitos exigidos. Acresce que, a título de exemplo, foram galardoadas outras obras, 

nomeadamente na categoria Poesia, Terra sagrada, de Armando Neves, Cântico das urzes; Gentinha da 

nossa terra: novela em verso, de Mário Simões Dias, e no âmbito do prémio Teatro, O juízo de Deus: 

Peça histórica, em verso: 3 atos, de Alberto Guedes Vaz. A poesia Canções, de Pedro Homem de Mello, 

seria também “apreciada pelo júri com manifesta estima”. A tónica dominante, que preenchia o 

imaginário das obras premiadas, compaginava-se na perfeição com o ideário manifesto pelo regime e, 

consequentemente, com o galardão do SPN.  
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procurarmos traçar, neste grupo esclarecido, o perfil do conjunto, encontramos, na sua 

identidade, um prestígio inerente às suas profissões, o que, se por um lado, granjeava 

notoriedade ao SPN, por outro, identificando na sua presença uma afinidade ideológica 

e/ou funcional com o regime, tal gerava descrédito à iniciativa. 

Esta valorização intelectual dos elementos do júri estende-se, obviamente, a 

Francisco Lage, que, designado para figurar no júri, se aproxima assim do “mundo 

literário”, conhece a atmosfera, acede ao “cenáculo” e partilha opiniões com quem vai 

interagir. Esta escolha/participação de Lage no intimismo dos Prémios Literários, marco 

importante na sua “carreira”, ficou sem dúvida a dever-se às suas características de 

homem eclético, sendo que o estudo da sua biblioteca, na extrema diversidade temática 

dos seus livros, vem comprová-lo. 

Enquanto jurado, Francisco Lage reivindica, pela sua participação, o 

reconhecimento da da sua singularidade no campo literário. Verificamos ainda que o 

seu vínculo ideológico e institucional é orientado por uma matriz tradicionalista, 

refletida nas obras premiadas na sua secção, conferindo-lhe a justificação necessária, 

concernente com os objetivos e métodos de propaganda do Secretariado. O conteúdo 

destas considerações, acerca do perfil e participação de Lage no evento, experiência que 

terá sido positiva, como vimos, pela inserção no meio intelectual, levanta uma questão: 

ter-lhe-á esta intervenção permitido adquirir influência no interior do Secretariado? 

Referimo-nos concretamente às suas tomadas de posição, face a determinados assuntos 

internos (Etnografia), que lhe permitem, perante o prestígio adquirido, uma maior 

aceitação.  

Francisco Lage participará nesta importante iniciativa – os Prémios Literários de 

1936
16

 – na qualidade de membro do júri, por mais um ano. Segundo o regulamento, 

suprimia-se o Prémio Inéditos, e consequentemente Lage passaria a integrar o júri do 

                                                           

16
 Mantinham-se, no entanto, as categorias de anteriores prémios (Eça de Queiroz, Alexandre Herculano, 

Antero de Quental, entre outros) e do Premio Gil Vicente. Como novidade, surgiam os prémios António 

Enes (subdividido em duas categorias – Doutrina e Polémica), Afonso de Bragança (Reportagem) e 

Fialho de Almeida (Novela). Para um estudo pormenorizado das variantes e dos propósitos da 

generalidade dos Prémios Literários, consulte-se ACCIAIUOLI, Margarida, António Ferro: A vertigem 

da palavra. Retórica, política e propaganda no estado novo. Lisboa: Bizâncio, 2013, pp. 191-196. 

Segundo a autora, grande parte dos primeiros prémios, mencionados supra, pouco interveio “no panorama 

da criação literária nacional, apesar de António Ferro estar convencido de que se dera um passo em frente, 

ainda que houvesse “outros campos que mereceram atenção e que foram mais bem-sucedidos”. Refira-se 

o caso dos Prémios de Teatro e Fialho de Almeida, por revelarem obras de dramaturgos galardoados 

(Alfredo Cortez) (ACCIAIUOLI: 2013, 194). 
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Prémio Gil Vicente (Teatro)
17

. Tal estreiteza de “atores” em rede, envolvidos na 

iniciativa, denuncia a sua “filiação” arregimentada à avaliação do campo literário, e nem 

por isso contribui para ser capaz de evitar dissidências no seio do júri, visíveis pela 

contenda e polémica advindas da atribuição do Prémio Literário Alexandre Herculano. 

Neste quadro, Alfredo Pimenta, concorrente ao Prémio (História), vê, com 

desagrado, a sua obra ser preterida pelo laureado José Leite de Vasconcelos, com o 

título Etnografia Portuguesa – Tomo II18. Aparentemente, o lesado insurge-se contra a 

falta de seriedade intelectual, na atribuição dos Prémios. A sua acusação em tom 

bastante crítico estende-se, como é natural, a António Ferro, numa abordagem caluniosa 

sobre a sua incapacidade e imparcialidade de julgar
19

. Tais tomadas de posição de 

Pimenta evidenciam uma clara desconstrução do prestígio, tão aclamado, que Ferro 

pretende alcançar, na consagração dos Prémios Literários, considerados imaculados, 

como instrumento promotor da literatura, dentro dos cânones do regime. 

Sintetizando a nossa análise acerca dos dois Prémios Literários (1935/1936), em 

que Lage participa como membro do júri, houve a preocupação, mais do que discorrer 

sobre factos, fazer sobressair, em primeira instância, as singularidades inerentes a esta 

colaboração, evidenciando o prestígio adquirido por Lage, ao fazer parte do escol de 

                                                           

17
 Os restantes membros do Júri eram constituídos por Fernanda de Castro, Teresa Leitão de Barros, 

António Baião (1878-1961), historiador, António Pereira Forjaz, Augusto Pinto, Carlos Selvagem 

(pseudónimo de Carlos Tavares de Andrade Afonso dos Santos – 1890-1973), Francisco Rodrigues, João 

Ameal (1902-1982), historiador, João Lebre e Lima (1889-1959), poeta, Joaquim Manso (1878-1956), 

diretor do Diário de Lisboa, Jorge Faria (1888-1960), dramaturgo e crítico de arte, Luís Pastor Macedo, 

Manuel Múrias, Manuel Ribeiro e Vitorino Braga (cf. Comércio do Porto, “O SPN e os Prémios 

Literários de 1936”, 20 de janeiro 1936. A sua primeira reunião teve lugar a 18 de fevereiro de 1937).  
18

 Esta obra premiada, embora figure na categoria de História, Prémio Alexandre Herculano, conduz-nos 

à reflexão sobre a importância atribuída ao autor e à obra, conceituando ambos, sob as diretrizes que 

enformavam, à época, o campo da Etnografia.   
19

 A polémica surge, em grande parte, devido à atribuição do Prémio a um livro, que usurpava as 

cláusulas do regulamento (só poderiam concorrer obras publicadas até 30 de outubro de 1936, o que não 

era o caso da obra de JLV, terminada a 21 de novembro), de onde releva a oposição semântica entre livro 

publicado e terminado, ainda que em data posterior a 30 de outubro. Sobre este assunto, resolvido com a 

habitual mestria de Ferro, sobrepunha ainda Pimenta o facto de a sua obra ter sido renegada por conter 
alguns erros históricos. Não se conformando, o escritor pede esclarecimento ao principal responsável 

(com quem nutria, até à data, boas relações), não obtendo quaisquer satisfações. O ataque episódico 

atinge inegavelmente o diretor do Secretariado, António Ferro, a quem são imputadas acusações gravosas, 

desde a sua falta de “competência para julgar [e] criticar obras eruditas, como os trabalhos de História ou 

filosóficas como os Ensaios”. Acrescenta ainda Pimenta, em tom jocoso, um retrato ofensivo do que, no 

seu intento, era o perfil de Ferro, ao considerá-lo “um metteur-en-scène muito hábil, um empresário de 

jantares e receções muito ativo e mais nada” (PIMENTA, Alfredo, Os prémios literários de 1936 do 

Secretariado da Propaganda Nacional: Reparos discretos. Lisboa: edição do Autor, Imprensa Beleza, 

1937, pp. 5-22). Não só as declarações de Pimenta desacreditavam a genuinidade do próprio concurso, 

como davam ainda razão a Ferro, quando alertava em abono da exaltação da iniciativa “Havemos de ser 

combatidos, hão de inventar conjuras e cabalas” (FERRO: 1935, 19). 
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personalidades com um estatuto notório e consolidado, em diversas áreas. O incentivo 

da sua inclusão, na iniciativa, é justificado em função do seu ecletismo e afinidade (a 

somar à dos outros jurados) com a moldura ideológica do regime, que assim permite 

redefinir o seu âmbito de gestão política. Por fim, podemos questionar se esta 

“notoriedade”, obtida a partir desta iniciativa, lhe confere relevância, e permite estipular 

o cumprimento de instrumentos a seu favor, em futuros projetos do SPN. Só a análise da 

sua trajetória, no seio da Instituição (SPN), irá revelar e validar esta questão, ou 

infirmar, como veremos, o impacto da sua participação nos Prémios Literários do 

Secretariado.  

 

Teatro do Povo  

 

A institucionalização da cultura popular no Estado Novo passa inevitavelmente 

pelo compromisso assente no projeto da educação popular. Pela sua natureza, e 

constituído ainda como meio eficaz de “s´adresser directement au peuple […] des 

campagnes”
20

, o Teatro do Povo surge indissociável do fenómeno político ideológico, e, 

ao mesmo tempo, como instrumento de propaganda. Aliás, nos seus discursos, de 

inauguração e de apresentação deste conjunto cénico, Ferro materializa estes desígnios, 

ao considerar, numa atitude paternalista, o Teatro do Povo como oferta de Salazar, a 

esse “peuple du Portugal”, “emblème de la cause nationale”
21

. 

Seja como for, neste contexto em que individualizamos as peças inclusivas da 

utilização do Teatro (os propósitos da sua criação, público alvo), não podemos ignorar a 

forma de contestar, recorrendo a velhas práticas, em que a teatralidade e a festa são 

usadas como vontade de metamorfosear, como prática da recusa e, ao mesmo tempo, 

como ideia de movimento induzida, por via da criação dramática, à rutura social. Por 

razões culturais e técnicas, e a propósito da representação das relações sociais, baseadas 

em novos valores que propõe, ou, mais precisamente, a respeito dos mecanismos do 

poder político ilustrado, o teatro transforma-se num excelente instrumento mediático. O 

                                                           

20
 SANTOS, Graça, Le spectacle dénaturé: Le théatre portugais sous le règne de Salazar (1933-1968). 

Paris, CNRS Éditions, 2002, p. 122. 
21

 Idem, ibidem, p. 123. 
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teatro que joga, ao mesmo tempo, sobre a ficção e a realidade, torna-se um dos lugares 

onde melhor se exprime a dimensão englobante do político ou do social. 

Este projeto de animação cultural, criado em 1936, teve na sua raiz, além dos 

propósitos ventilados, outros objetivos que se estendem a uma preocupação política 

conjuntural, assente no controlo e adesão das populações, especialmente as raianas, 

sujeitas a influências provenientes da vizinha Espanha (Guerra Civil 1936-1939). Numa 

breve leitura historiográfica do Teatro do Povo (1936-1952), além dos mencionados fins 

com que foi criado, a par com as suas funções lúdicas e solidárias, analisamos a marca 

que dá corpo à presença de Francisco Lage, legando a sua ação em todo este processo. 

À imagem de outras iniciativas e manifestações do SPN, como parte integrante 

da ““política do espírito””, de António Ferro, a concretização do Teatro do Povo 

nasce, em parte, moldado nas suas congéneres existentes na Alemanha e em Itália, mas 

sob o desígnio português de um “teatro sui generis e pouco dispendioso”
22

. Trata-se de 

um evento que, embora não viesse renovar o cenário teatral português à época, é 

responsável pela criação de uma certa literacia, proporcionada pelo espetáculo a uma 

camada da população manifestamente analfabeta. 

Ainda num quadro retrospetivo, a avaliação do Teatro do Povo pode ser feita, 

em simultâneo, em função das suas diretrizes e sob determinados aspetos que versam as 

seguintes asserções: estreia, reportório (qualidade versus debilidade dos textos 

representados), elenco, itinerância, receção/público, asserções essas que, aliando, 

sempre que possível, a colaboração de Lage, nos permitem eventualmente tirar as 

ilações sobre a importância das diretrizes, bem como dos aspetos referidos no cenário 

cultural e institucional. 

                                                           

22
 IANTT, AOS/PC-12D. Relatório de António Ferro a Salazar, datado de 10 de dezembro de 1936. 

Segundo Graça Santos, A. Ferro ter-se-á inspirado em manifestações semelhantes além-Pirenéus, 

certamente numa “imitation […] s´arrête aux précédées et non aux objectifs”. A autora refere que a 

imprensa da época precisa que o SPN terá seguido o exemplo de Gémier, responsável pela criação em 

França, antes da guerra, de um teatro ambulante. (cf. SANTOS: 2002, p. 128). Contudo, na documentação 
consultada no Arquivo da Torre do Tombo, apurou-se que, numa fase preliminar dos estudos do Teatro 

do Povo, esteve presente, segundo a imprensa portuguesa, a ideia do Teatro do Povo, inspirada nos 

célebres “carros di Tespis di prosa”. IANTT, PT/TT/SNI 8132, Cx. 485. De facto, este carros surgem em 

Itália no âmbito da obra nacional Dopolavoro, sob o regime de Mussolini, com a missão de levarem o 

teatro ao Povo, a quem, segundo a organização, deveria mais interessar, do que aos intelectuais 

propriamente ditos. Estes “teatros ambulantes”, enviados para toda a Itália durante nove anos, foram 

concebidos de forma digna e completa, sendo mesmo alguns superiores, deste ponto de vista, a outros 

teatros existentes. O primeiro “carro di Tespis di prosa” foi inaugurado a 4 de jlho de 1929, em Roma, e 

contou com a presença do Duce. Em 1930, foram construídos mais três, inaugurados em Milão, tendo as 

companhias representado obras de caráter regionalizante, como foi o caso da peça La figlia de Joio, de 

Gabriel D´Annunzio (https://pt.scribd.com/doc/82448019/La-Obra-Nacional-Dopolavoro-en-Italia.p. 12). 

https://pt.scribd.com/doc/82448019/La-Obra-Nacional-Dopolavoro-en-Italia.p.%2012
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Numa clara tentativa de fixação e aprovação de mais uma iniciativa do SPN, a 

estreia (sessão experimental) do Teatro do Povo é apresentada e adequada a uma plateia 

mundana, numa visão mais erudita do que de futuro passaria a ter, e justificada a sua 

realização por A. Ferro, firmada em valores filantrópicos, numa ousada ocultação dos 

seus reais fins políticos e propagandísticos
23

. O empolgamento desta iniciativa recai, 

igualmente, na escolha de Francisco Ribeiro (1912-1984), jovem artista, para o cargo de 

seu diretor artístico e encenador
24

, que, numa entrega total ao projeto numa primeira 

fase, irá posteriormente incompatibilizar-se com o rumo que o Teatro alcança, o que 

resultou na sua saída. 

Neste periodo, sob a direção de Francisco Ribeiro (1936-1941), é lançado o 

reportório inicial das peças, a representar nas zonas mais recônditas do país, reportório 

marcado “pela seleção limitada [de peças] que se caracterizava por um moralismo 

primário e por um folclorismo […], quando não era um didatismo político de baixo 

nível”
25

. Na conjuntura em que o Teatro do Povo se “institucionaliza” compreende-se o 

valor real, a afeição aos enunciados do poder, que os textos teatrais deveriam enformar. 

Percetíveis como arma de inculcação ideológica, estes “produtos” queriam-se 

pedagógicos, focos de mensagem nacionalista e propagandística, apreensíveis e 

acessíveis a uma população específica. Porém, esta orientação proposta enfrenta, desde 

logo, dificuldades na sua concretização, face ao desânimo de António Ferro perante a 

complexidade surgida na escolha das obras teatrais, expressa, como refere Sofia Patrão, 

à vista da documentação consultada. Dito de outro modo, a resolução do problema 

passaria pela execução do “Concurso das peças para o Teatro do Povo”
26

, concurso, 

que, em parte, também se revelaria contraproducente, tendo em vista a relutância 

                                                           

23
 A estreia do Teatro do Povo tem lugar no Jardim da Estrela, a 15 de junho de 1936, perante uma plateia 

formada por elementos do governo, convidados e restante povo da cidade de Lisboa. A atenção na 

qualidade das peças escolhidas recai na visão erudita, embora de teor nacionalista, como Cavalgada nas 

nuvens, de Carlos Selvagem, Os três desejos, de Armando Vieira Pinto e Um pedido de casamento, de 

Tchekov, com adaptação de Ribeirinho. No discurso de apresentação de mais uma iniciativa, Ferro torna 

a lembrar como “este lindo Teatro […] já vai ter contigo […] vê como o Estado Novo pensa em ti” 
(FERRO: Folgozinho, 1937).  
24

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 485, “já tenho completamente organizado o programa do espetáculo do 

teatro clássico [...]. Para o bom seguimento de tudo quanto se refere ao teatro do povo tenho estado em 

contacto com [...]. António Eça e Artur Maciel que me tem dispensado a melhor atenção e consideração” 

(Carta de 2 abril de 1936, de Ribeirinho a A. Ferro). 
25

 REBELO, Luís Francisco, Dicionário do teatro português. Lisboa: Prelo Editora, s/d, p. 303. 
26

 No levantamento documental sobre o Concurso das peças do Teatro do Povo, realizado por Sofia 

Patrão, a autora elabora, em anexo, um quadro baseado nos prémios concedidos às peças entre 1936 e 

1940 (cf. PATRÃO, Ana Sofia Caldeira, Francisco Ribeiro: Determionação e circunstância. Cenas de 

um percurso de teatro (1936-1960). Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa, Faculdade de 

Letras, Estudos de Teatro, 2012, Anexo I. 
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manifesta de concorrentes que discordavam dos ideais requeridos, e da imposição dos 

valores ideológicos do regime. 

Nesta ótica, destacamos, a título elucidativo, duas das mais importantes 

presenças documentadas de Francisco Lage, a fim de atestar a sua clara relação com o 

Teatro do Povo, enquanto participante indireto no concurso das peças, e direto, na 

qualidade de dramaturgo/concorrente. Para melhor percebermos o conjunto destas 

tomadas de posição de Lage, e a sua envolvência na iniciativa, é indispensável refletir 

sobre a ação por ele desenvolvida desde logo no “Concurso das Peças do Teatro do 

Povo”. Aquando da publicação das bases do concurso de Peças de Teatro do Povo, para 

o ano de 1944, Lage redige as informações destinadas à Imprensa, nas quais se revela 

extremamente perentório quando, na nota publicada a respeito do Regulamento, deixa 

clara a matriz que deveria ser mobilizada em torno dos conceitos teóricos acionados, 

recaindo, deste modo, a “orientação construtiva dos originais concorrentes” na 

subordinação “com fidelidade aos princípios morais e sociais do Estado Novo”
27

. É 

ainda solicitado a Lage o ato de endereçar convite a diversas personalidades 

situacionistas, do prestigiado meio intelectual e teatral, em nome do Secretário da 

Propaganda António Ferro, a fim de participarem no júri para o Concurso das Peças do 

Teatro do Povo
28

. É interessante aferir como, desde logo, o envolvimento de Lage nesta 

iniciativa assume destaque, e é dilatado perante a sua produção cultural/teatral, passível 

de prestígio no enquadramento proposto. Significativa para a análise da sua 

colaboração, nesta última competência, será, como veremos, a complacência da sua 

escrita teatral, imbuída de evidentes laços ideológicos e institucionais com o programa 

inicial do Teatro do Povo. Neste ínterim, convém dizer que, na sua maioria, as peças 

representadas no Teatro do Povo espelham, a partir de 1937, o “paradigma 

tradicionalista assente na sugestão folclórica e regionalista (MELO: 2001, 323), num 

apologético apelo às virtudes morais da família, da paz honrada, trilhando caminhos 

ideológicos e patrióticos para construção da identidade nacional. Será a base de uma 

matriz campo versus cidade, enaltecedora das virtudes e da pureza do campo, em 

oposição aos “vícios” cosmopolitas, matriz essa responsável por enformar o reportório 

                                                           

27
 IANTT, Arquivo SNI, Teatro do Povo, Cx. 724 (1944-47). 

28
 IANTT, Arquivo SNI, Teatro do Povo, Cx. 724 (1944-47). Neste âmbito, com vista à participação do 

júri no concurso das Peças do Teatro do Povo, para o ano de 1944, verificamos que Lage dirige a Luís 

Forjaz Trigueiros, um ofício com o seguinte teor: “Encarrega-me o Sr. Secretário Nacional [do] convite 

que me encarregou de lhe dirigir para participar no júri para o concurso das Peças do teatro do Povo, no 

corrente ano […]. Envio […] para leitura as seguintes peças concorrentes”. 
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que marca e condiciona a maioria das representações cénicas. Verifica-se, no entanto, 

casos de exceção em exibições no palco, que evidenciavam “o cosmopolitismo e o bom 

nível cultural de alguns dos seus mentores” (PATRÃO: 2010, 70), como seja o exemplo 

de traduções de Tchechov (1860-1904) e de Maeterlinck (1862-1949), quer de Georges 

Courteline (1858-1929).  

Assinale-se, entretanto, que a aproximação e a formalidade de Lage, face ao 

Teatro do Povo, são igualmente visíveis enquanto concorrente/dramaturgo ao Concurso 

de Peças, de l938 em diante. Atentemos, pois, na sua adesão à iniciativa perspetivada, 

seja em conformidade com as opções temáticas e estilísticas de Lage, situadas no 

contexto do espaço político e social exigido, seja na procura de uma solução para o 

problema verificado, segundo António Ferro, sobre a “escolha de peças” que “tem sido 

o problema mais difícil de resolver desde que o Teatro existe” (PATRÃO: 2012, 68). A 

título elucidativo, destaquemos a sua peça em análise premiada, em primeiro lugar, no 

concurso de 1938. O propósito maior do texto teatral, Ressureição, traduz a 

representatividade da afirmação e singularidade dos ideais campesinos, postos ao 

serviço da construção de uma identidade nacional, tão cara ao regime; ou seja, uma 

estratégia com fins didáticos, que sobrevalorizava a ordem, a autoridade, a moral da 

família, e punia, a favor da igreja, o sacrilégio, a superstição, e, em derradeira instância, 

a presença dos ingredientes do drama rústico. Verificamos que esta peça em três atos, 

do laureado Francisco Lage, se pautou, também por uma intervenção de escrita 

etnográfica, na observação de um “lugarejo serrano do Gerez de costumes primitivos”
29

, 

denotando evidentes vínculos ideológicos e institucionais. Numa consequente 

teorização de uma retórica pragmática, se esta peça era, por um lado, um drama para o 

povo (pelo ambiente onde decorre), cumprindo a sua hipotética missão; por outro, 

revela-se utópica, dissonante, não sendo de todo adequada a esse mesmo povo pela 

“incompreensão dos diálogos de fino lavor literário, somente acessível a espíritos 

cultos”
30

. Também aqui, pela qualidade da estrutura e técnica semântica do texto, e pelo 

seu conteúdo, nos apercebemos da intenção e do pensamento de Lage, na tentativa de 

aproximar, informar a classe dita culta, dos costumes do povo, numa clara apologia aos 

princípios estruturantes do SPN. Saliente-se que, além desta obra (Ressureição), 

vencedora do Concurso das Peças do Teatro do Povo, Lage escreve outras, para 

                                                           

29
 Diário de Notícias. Teatro do Povo. Inauguração da nova Temporada.14 de junho 1938, p. 2. 

30
 Idem, ibidem. 
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representação, coadjuvado por Francisco Ribeiro ou “a solo”: numa primeira fase, é 

possível salientar a evocação do ideal campestre, em convergência com os conteúdos 

ideológicos dominantes; posteriormente, como veremos, fruto de uma mudança de rumo 

do próprio teatro, a partir de 1955, o nosso dramaturgo redige, nesta nova fase, 

traduções/adaptações de peças estrangeiras, assim como textos de teatro, de evocação 

medieval.
31

  

Concentrando-nos novamente no desempenho de Lage, no projeto do Teatro do 

Povo, ocorre salientar que, pelos desígnios de Homem de Teatro, e pelas funções por ele 

congregadas no SPN (serviços técnicos – assistente técnico e subchefe da 3 ª secção), 

são também atribuídas a Francisco Lage funções administrativas e logísticas 

(respeitantes, inclusive, ao funcionamento do material cénico e de transporte), e ainda a 

redação de pareceres e orçamentos
32

. Neste contexto, abordamos a sua imagem de 

manager, de que há notícia em 1944, ao receber os artistas que desejam fazer parte do 

elenco integrante do reportório teatral. Nos primeiros anos de atuação desta iniciativa, o 

elenco era formado, sensivelmente, por atores de teatro com alguma notabilidade, como 

Amélia Pereira, Francisco Ribeiro, Alfredo Ruas, e integrando, mais tarde, artistas que 

viriam a afirmar-se no panorama do teatro nacional (Maria Lalande e João Villaret).  

Nesta senda final, afloramos as competências de Lage nos destinos da atividade 

teatral, focando a itinerância e a receção do público, igualmente objeto da atenção de 

Lage. A itinerância, os percursos sugestivos do Teatro do Povo, Teatro esse dirigido, na 

maior parte, às gentes das aldeias, criam um universo sui generis, na medida em que 

também são acompanhadas, numa primeira fase, como referimos, as necessidades do 

regime em controlar e “catequizar” as populações fronteiriças, perante o contágio 

advindo da guerra de Espanha (1936-1939). Desde logo, em 1936, o Teatro do Povo 

atua em Elvas, seguindo-se, nos anos imediatos, visitas a terras nordestinas, na raia 

                                                           

31
 Do reportório de Francisco Lage escrito, para o Teatro do Povo, destacamos as peças por ordem 

cronológica: 1938 (1º Prémio): Ressureição; 1942: maio moço sob o pseudónimo de Sagitário, Pão que o 

diabo amassou (Franciscus (pseudónimo) e Ribeirinho); 1950: Chapelinho de penas; 1953: Arremedilho 

de Guimarães (António Ribeiro, Francisco Ribeirinho e Francisco Lage) e Rei Lear, tradução em parceria 

com António Lopes Ribeiro. 
32

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 4435, 1942-44. O seu desempenho no Teatro do Povo é também visionado 

nos pareceres que enformam o diretor, António Ferro, sobre as peças admitidas a concurso em 1942. 

Lage, em apreciação à globalidade das peças, oito no total, entre as de 1 ato e 3 atos, refere que, na 

generalidade, são francamente más, “fracas”, “inviáveis como distribuição no elenco do teatro do Povo”. 

Como assistente técnico, tem ainda a seu cargo a logística respeitante aos carros, quer do Teatro do Povo, 

quer do cinema ambulante, desde a sua conservação à obtenção de senhas de gasolina.  
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espanhola (PATRÃO: 2012, Anexo III), e sobre as quais compete a Lage fazer o 

levantamento da realização dos espetáculos do Teatro do Povo
33

. 

Acerca da apreciação de um público, que desempenha um papel de extrema 

importância na veiculação de uma mensagem, na maioria das vezes estreante, face áà 

receção desta iniciativa, é-nos facultada pelos relatórios do ponto, que acompanhava a 

“digressão” anual do Teatro do Povo. Maioritariamente bem-vinda, esta ação 

governamental era seguida com grande ênfase, pelas autoridades locais, que antecediam 

o espetáculo com emotivas oratórias, de exaltação ao regime. No entanto, seriam, por 

vezes, alvo de “resistência” e de aproveitamento contestatário ao mesmo, por parte de 

setores oposicionistas, que chegavam ao ponto de se recusar a assistir. Em muitos dos 

casos, as representações de peças, espelhando usos e costumes do povo (numa receção 

de comportamentos miméticos povo espetador/ator), ou sob a forma de comédias e 

farsas destinadas a recrear e divertir, tiveram a virtude de funcionar como catarse, uma 

aventura/escape ao quotidiano. Não obstante todas as “virtudes” avançadas do Teatro do 

Povo, reconheçamos que não podemos descartar o seu grande mérito, em favor da 

descentralização efetiva do teatro. 

Continuando a frequentar a trajetória posicional de Lage, e do teatro no 

Secretariado, (Anos 40), além das suas responsabilidades anteriormente mencionadas, 

abre-se um espaço de participações e ocorrências, ligadas a dois vetores: os Prémios do 

Teatro Ligeiro Musicado, e, como vogal censor, a Direção Geral de Espetáculos. 

Neste âmbito, realizar-se-ia, a partir de 1945, uma nova iniciativa do SNI, os 

“Prémios do Teatro Ligeiro Musicado”
34

, no mesmo contexto do contemplado Teatro 

do Povo, numa clara tentativa do organismo no sentido de estender agora a sua ação, de 

novo, enquanto “orientador da Cultura Popular”
35

, ao Teatro de Revista e à Opereta. 

Reafirmando, mais uma vez, o contexto do acentuado papel, à época, do real valor do 

                                                           

33
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 4435, 1942-44. 

34
 Os prémios instituídos pelo SNI, abrangendo as peças em exibição, eram constituídos pelos seguintes 

galardões: “Prémio Eduardo Schwalbach, de natureza simbólica, destinado à empresa teatral que 

apresente na totalidade o melhor espetáculo da revista portuguesa. Prémio Sousa Bastos, de 6.000$00, 

destinado, em conjunto, aos autores de letras e de música e artista intérprete do melhor número 

declamado da revista. Prémio Ciríaco Cardoso, de natureza simbólica, destinado à empresa teatral que 

apresente, na totalidade, o melhor espetáculo de opereta portuguesa. Prémio Filipe Duarte, de 6.000$00, 

destinado, em conjunto, aos autores de letras e da música e artista intérprete do melhor número de canto 

de opereta” (Diário de Notícias, “Uma nova iniciativa. A Instituição de Prémios de Teatro Ligeiro 

Musicado”, 24-4-1945, p. 1). 
35

 Diário de Notícias. Idem, ibidem.  
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Teatro, como elemento responsável social/educacional junto do povo, pretendia-se 

igualmente que este género teatral – carente de controlo e endoutrinação –, na sua 

componente global texto/espetáculo, fosse “legitimamente português e sinceramente 

nacional”
36

. 

Assim, o impulso da fórmula já anteriormente ensaiada, através da instituição de 

prémios, vislumbrava-se, desta feita, como solução duplamente conseguida: quer pelo 

valor (teor) das peças e autores, quer pela reconsagração do SPN, como instituição de 

autoridade simbólica, no campo cultural. Distribuídos pela primeira vez em 1946, os 

Prémios do Teatro Ligeiro Musicado, relativos a 1945, manteriam a sua reunião anual 

de júri
37

 e consequente entrega dos galardões distintivos, até 1948. Mais uma vez, é 

Francisco Lage, em representação ou acompanhando o Diretor do SNI, quem, desde a 

sua instituição, integra o júri, premeia e seleciona, prefigurando a exibição das 

premiações do SNI, cumprindo mais uma vez o seu objetivo, ao abranger as peças em 

exibição, as sintoniza com o projeto ideológico estadonovista, “num ato simultâneo de 

educação estética e bom gosto, pela harmonia dos movimentos pelo ritmo e pelas 

danças”
38

.  

A ação performativa do SNI brota numa época limitada pela Censura ao teatro 

ligeiro. Nesta conformidade, a análise dos seus textos deveriam, antes da sua 

representação, obedecer ao seu controlo e aprovação temáticos, erradicação/substituição 

de palavras, “por se considerar politicamente inconvenientes”
39

, ou seja, os trechos das 

peças em exibição, ou a apresentar, deveriam ser “formatados”, sob o ponto de vista  

político,   cultural e sociológico, segundo o cânone arregimentado, e não sob uma 

perspetiva meramente estetico-recreativa
40

.  

Neste contexto, identificamos a presença de Francisco Lage integrando, em 

1945, a Comissão de Censura dos Espetáculos, na qualidade de vogal censor
41

. Com 

                                                           

36
 Idem, ibidem  

37
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 282, Ofício de Lage dirigido ao Inspetor de Espetáculos. 26 de fevereiro 

1948.  
38

 Diário de Notícias, “Uma nova iniciativa. A Instituição de Prémios de Teatro Ligeiro Musicado”, 24-4-

1945, p. 1 
39

 IANTT, Arquivo SNI, Cx.282 (1942-48), Ofício de Lage dirigido ao Inspetor de Espetáculos. 26 de 

fevereiro de 1948.  
40

 A Direção dos Serviços de Censura esteve sob a tutela do Ministério do Interior até 1944. A partir de 

então, passou para dependência do recém-formado Organismo Nacional de Informação, que exerceu, 

entre outros serviços (turismo), a censura.  
41

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 282 (1942-48). Na qualidade de vogal censor, Francisco Lage tinha, a seu 

cargo, o controlo dos textos das peças a exibir e em representação, tomando mesmo a responsabilidade 
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efeito, a subordinação à censura do teatro e espetáculos, a pedido dos interessados, 

“imposta pelo Art. 3.º do Decreto-lei n.º 34590, de 11 de maio de 1945”
42

, previa que 

todos os espetáculos deveriam ser sujeitos a uma censura prévia, e, sob esta 

prerrogativa, é Lage quem determina um conjunto de cláusulas que deveriam integrar o 

regulamento da dita comissão, no sentido de procurar uma “maior eficácia do 

funcionamento das Comissões de Censura e […] que cada censor cumprisse 

escrupulosamente as suas funções” (CABRERA: 2014, 65), a fim de evitar a 

permissividade e a complacência para com os empresários teatrais. Assim, aos censores 

cabia lerem e aprovarem/reprovarem, com ou sem cortes/modificações, peças sujeitas a 

censura prévia. As aprovadas deveriam ainda ser supervisionadas pelos vogais, no 

designado ensaio geral, na certeza de que textos, cenários, adereços e figurinos seriam 

mantidos em conformidade com os requisitos morais e decentes pretendidos. As peças, 

após este ato de novo escrutínio – ensaio geral –, eram homologadas ou aprovadas com 

cortes, ou mesmo recusadas, o que levava a ser interdita a sua representação, em 

qualquer local do país. Mais do que referir a intervenção da Comissão de Censura dos 

Espetáculos, nas peças censuradas, cenário comum à época, importa aqui refletir no 

papel outorgado pelo SNI a Francisco Lage, e entendê-lo numa perspetiva caracterizante 

do perfil do vogal censório, situado em perfeita sintonia com a imagem do Estado 

Novo, que procurava também veicular a consagração dos “bons costumes”. 

Sintetizando a nossa análise quanto ao percurso de Lage, e o Teatro como ato 

“subordinado” e enchapelado pelo SPN/SNI, fizemos, embora de forma sumária, o 

levantamento de opiniões, empenhos/desempenhos autorais, colaborações que se 

estendem e percorrem diferentes caminhos, sensivelmente até à sua morte, em 1957. 

Sem individualizar, apenas mencionando o ano de 1952, em que o Teatro do Povo dá 

                                                                                                                                                                          

de, ao assistir aos ensaios gerais das peças propostas, efetuar os cortes ou a substituição das palavras que 

entendesse serem inadequadas. Neste contexto, atente-se no ofício enviado ao Inspetor de Espetáculos. 
Deste modo, Lage refere: “Para os devidos efeitos tenho a honra de comunicar […] que ontem no Teatro 

Variedades, antes do final da 1ª sessão da revista “Bate-Bate” notifiquei o representante da empresa Piero 

Bernadon, por este Snr. não se encontrar no teatro […], na 2ª sessão, que a frase do personagem Calado: 

“Só falta agora que a Emissora siga o exemplo, e se cala, isto é um céu aberto, a página 148, passaria a 

dizer-se somente como se segue: só falta agora que a emissora siga o exemplo. O restante considerar-se-á 

cortado e proibido” (Ref. 3.0101. 9 de março 1948).  
42

  CABRERA, Ana, “A memória e o esquecimento: A censura do estado novo em Portugal perante três 

peças de autores espanhóis”; “La memoria y el olvido. La censura del estado novo en Portugal a través de 

tres piezas de autores españoles” (452ºF Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 

n.10, 2014, p. 64); (cf. http://www.452f.com/pdf/numero10/10_452f-mono-ana-cabrera-orgnl.pdf; 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4986685). 

http://www.452f.com/pdf/numero10/10_452f-mono-ana-cabrera-orgnl.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4986685
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lugar ao Teatro Nacional Popular
43

, assistimos à substituição de textos com vertente 

etnográfica, por eruditos; neste âmbito, damos ainda relevo à colaboração de Lage como 

dramaturgo
44

, ou assumindo também um papel estruturante neste campo. 

Numa asserção final, concluímos que, além das singularidades de cada uma das 

ligações de Lage a estas iniciativas, existiram pontos de convergência e afinidade, entre 

a personalidade do nosso teatrólogo e a ideologia do regime, ao mesmo tempo que se 

verificou o granjear da sua notoriedade, enquanto homem de teatro (estruturador e 

dramaturgo), sem esquecer a sua intenção e preocupação de, no caso específico do 

Teatro do Povo, incorporar textos etnográficos nos conteúdos sugeridos para 

representação, firmados num critério de autenticidade (nos costumes), prática que tem 

vindo a premiar nesta área (etnográfica) as suas diversas colaborações.  

 

Exposição Arte Popular Portuguesa – “de grande significado etnográfico”
45

 

 

Sob o ímpeto da análise setorial das práticas para ano de 1936, no quadro da 

institucionalização da cultura popular que temos vindo a referir, o projeto oficial do 

SPN incluía, a par do Teatro do Povo, a sua “ideia-irmã”, ou seja, a exposição de Arte 

Popular Portuguesa
46

.  

Segundo Ferro, a partilha simbólica deste evento com os demais, preconizados 

pelo SPN nesse ano, visava igualmente “valorizar a alma do povo, estimulando-a, 

iluminando-a”
47

. Este “exórdio”, parte de um discurso sistemático dirigido ao 

destinatário (povo) da cultura popular, não se limitava a indicá-lo como objeto de 

pesquisa; conferia-lhe, sobretudo, fundamento para a definição da identidade nacional.  

                                                           

43
 Por sugestão de Francisco Lage, a nova denominação de Teatro Nacional Popular, em substituição do 

Teatro do Povo, seria aprovada pelo então diretor do SNI (1951-55), José Manuel da Costa (cf. PATRÃO: 
2010, 111). 
44

 Numa escrita tripartida (Francisco Lage, Ribeirinho e António Lopes Ribeiro) foi representada, em 

1953, a peça «Arremedilho de Guimarães». Lage, coadjuvado por Francisco Ribeiro (Ribeirinho) 

traduziram a peça “Rei Lear” em 1 ato, de William Shakespeare, para representação no Teatro Nacional 

Popular, em 1955.  
45

 IANTT, Arquivo SNI, “Síntese, por Anos da Atividade - desde a criação do Secretariado da Propaganda 

Nacional até 31 de dezembro de 1951 – Das secções que constituem a atual 3ª Repartição (Cultura 

Popular) do Secretariado Nacional da Informação. Cx. 607, Pasta 4. 
46

 Diário da Manhã, “A Ação do SPN. António Ferro fala-nos de três novas realizações do SPN: A 

exposição de Arte Popular, o teatro ambulante e o filme A Revolução de maio. 4 de junho 1936, p. 1. 
47

 Idem, ibidem,  
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Esta demótica “declaração de princípio” conjugava-se bem com outros 

propósitos orientadores da exposição, assentes na “valorização da arte do povo”, 

presente na diversidade dos espécimes de fabrico tradicional, à exceção do exibido, com 

grande destaque, na coleção aumentada dos já referidos bonecos regionais
48

. 

Centremos a nossa análise da exposição em algumas propostas analíticas, que 

nos permitem, no seguimento do que vem sendo conseguido, avaliar a colaboração de 

Lage nesta iniciativa, o papel, que vai reafirmando no campo etnográfico do SPN, a 

consolidação preliminar de um estilo do secretariado, e, por fim, o assistir à colaboração 

dos artistas plásticos modernos em particular, gradualmente assumido neste tipo de 

iniciativas. 

A notoriedade que Luís Chaves granjeara na exposição de Genebra, leva o SPN, 

na recriação ampliada da nossa Arte Popular intramuros, a confiar-lhe nova 

colaboração, coadjuvada por Cardoso Martha e, evidentemente, por Lage. 

Deste modo, Chaves é responsável pela execução do catálogo, e nele enuncia as 

qualidades inerentes aos objetos representados, assentes, em seu entender, no que 

afirmámos serem os cânones definidores da sua conceção de Arte Popular. Além do 

mais, alarga as suas notórias preocupações, quanto a realizar uma exposição etnográfica, 

na qual deveriam cumprir-se as regras museológicas mais elementares.  

Para o etnógrafo, os benefícios a retirar do evento
49

 prendiam-se com os 

objetivos traçados, e, para tal, Chaves não hesita em advertir o visitante da exposição e 

o Estado Português, quanto à necessidade de se desenvolver uma política protecionista, 

de salvaguarda à Arte Popular
50

.  

                                                           

48
 O acervo em exposição, composto por uma coleção de 758 espécimes, reunia, assim, uma coleção 

suficientemente representativa. Em concreto, a exposição encontrava-se dividida em secções, catorze no 

total, e organizada segundo um critério temático, onde se incluíam também os diferentes tipos de técnicas 

empregues na elaboração dos artefactos. Para uma completa informação sobre o espólio presente na 
exposição, consulte-se: Catálogo, Exposição de Arte Popular Portuguesa Lisboa: Secretariado da 

Propaganda Nacional, 1936; cf., ainda, BRAGANÇA, ibidem, p. 64. 
49

 Ao designar as peças presentes na mostra, como expressão da “Economia Regional, beleza da terra e da 

gente, fonte de riqueza espiritual e material, estímulo de trabalho e emprego de braços”, Luís Chaves 

reforça a ideia de que urgia implementar, a todo o custo, uma política de salvaguarda da nossa Arte 

Popular (cf. Catálogo, exposição de arte popular portuguesa, SPN, 1936, p. 6); Chaves salienta,ainda, 

como objetivo da exposição, a vantagem de que esta se revestia, enquanto potencial alerta, não só para o 

visitante, mas também para o Estado Português, de que a Arte Popular patente carecia de proteção, e 

“impõe deveres", objetivo igualmente traçado por Ferro, ao enunciar os pressupostos que nortearam o seu 

trabalho, nesta exposição. 
50

 Advertência feitas em catálogo. 
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Neste quadro, e como êxito provável do estímulo desta política, destacamos a 

sua necessidade de realizar um Museu do Povo (aliás já anteriormente recordada), ideia 

agora apropriada por Ferro, no mesmo dia em que foi inaugurada a exposição, e na qual 

surge como “primeiro” impulsionador daquela iniciativa. 

Entre outros objetivos delineados por Ferro, identificamos também, na exposição 

em análise, o importante contributo como impulso ao artesanato português (à 

semelhança da ideia inspiradora de Duchartre), e fonte de inspiração para o meio 

artístico (pintores, escultores, arquitetos), que nela encontrariam fundamentos para 

“nacionalizar” a sua arte.  

Importa referir, ainda segundo o diretor do Secretariado, a vantagem adicional 

da exibição, como potencial meio de propaganda e desenvolvimento do turismo
51

. 

Assim, além dos enunciados dividendos que Ferro e o/SPN retiravam desta 

iniciativa demótica, assente na divulgação e afirmação de uma Arte Popular, com papel 

ativo e compensatório no campo da cultura popular, procurava-se igualmente 

sedimentar uma orientação folclorista para o Secretariado. 

Neste âmbito, questionemo-nos: qual era o lugar ocupado por Lage em todo este 

processo? 

No discurso inaugural da exposição, as palavras de António Ferro, em 

homenagem aos colaboradores
52

 são, no caso de Francisco Lage, bastante explícitas, 

quanto à sua atividade e colaboração. O tributo que é prestado a Francisco Lage, pelo 

diretor do SPN, inclui uma referência ao seu “bom gosto, competência, e entusiasmo 

[que], espelham a sua dedicação pela iniciativa”, além de a própria intervenção do 

orador ter animado o encontro. As qualidades que Ferro faz notar no perfil do nosso 

objeto de estudo, como a procura do bom gosto, tão em sintonia com os propósitos 

futuros (campanha do bom gosto), veiculados pelo SPN, a par da sua proficiência, 

esclarecem-nos quanto ao perfil de Francisco Lage, não considerado, na altura, como 
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 Outro dos grandes objetivos traçados, com presença no programa do SPN/SNI, traduzia-se no apoio 

incondicional ao turismo, na valorização e renovação turística do país, tendo sido, para tal, incrementadas 

medidas que levaram à criação de Pousadas (a primeira inaugurada a 16 de agosto de 1941, “Estalagem 

do Lidador”, em Óbidos), e agências de turismo, que assim passam a dar nova vitalidade e valor ao 

folclore (como elemento de atração), (cf. Panorama – Revista Portuguesa de Arte e Turismo (1941-

1949). 
52

 Curiosamente, Ferro alude aos seus colaboradores, mencionando, desde logo, Luís Chaves e Cardoso 

Martha, como portadores de “autoridade e saber”. Nomeava-os, ainda, enquanto membros da Comissão 

Nacional de Etnografia (cf. Diário de Notícias, 5 de junho 1936, p. 2). 
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etnógrafo
53

. O motivo desta constatação, ou seja, Lage versus etnógrafo, poderá estar 

ligada ao facto de a assumida “liderança” da política folclorista se encontrar, como 

vimos, ainda sob a alçada de Chaves, bem como ao contacto experimental de Lage no 

campo etnográfico. Sabemos, no entanto, que Lage, enquanto membro da Comissão 

Nacional de Etnografia, na exposição de 1936, teve a seu cargo a escolha e aquisição de 

peças para a exibição. Os contactos mantidos com etnógrafos, para adquirir as peças, e 

com algumas Instituições, a fim de conseguir o empréstimo das mesmas, revelam, de 

modo incontestável, como se vão sedimentando, no campo etnográfico, o seu raio de 

ação e interesse.  

A exposição de Arte Popular Portuguesa de 1936, refletindo a simplicidade do 

pitoresco e a emotividade das representações encenadas, pensadas numa lógica de e 

para usufruto visual da representação da nossa Arte Popular, cumpre, deste modo, 

indícios seguros da política folclorista discursiva, gradualmente impulsionada. Assim 

sendo, a sua organização, ao reunir um conjunto de características, com vimos, primou 

também pela apropriação dos conteúdos ideológicos da referida mostra – Arte Popular e 

identidade nacional –, para consumo e uma mais eficaz doutrinação de um público 

urbano, que acorre em massa ao evento.  

Nas propostas avançadas, podemos ainda reconhecer, por intermédio do efetuar 

crescente da política folclorista, a progressiva otimização e papel ativo dos artistas 

plásticos na exposição, cujas representações pictóricas evidenciam, num ato 

conciliatório entre Arte Popular e arte moderna, a fixação de uma imagem, indo marcar, 

daí em diante, as exposições de Arte Popular do SPN. Esta primeira exposição de Arte 

Popular portuguesa, na capital, foi importante, conquanto se pode afirmar responsável 

pela fixação e difusão de novas imagens, com um fim pensado, de articulação entre Arte 

Popular e Arte Contemporânea
54

.  

Acresce o facto de, além do registo do trabalho de etnógrafos mais 

especializados, na organização desta iniciativa, ter-se recorrido a Lage que, em “início 

                                                           

53
 Nesta conformidade, Ferro apenas atribuía a classificação de “etnógrafos” aos outros dois 

colaboradores na exposição: Chaves e Cardoso Martha. 
54

 António Ferro dá realce à importãncia da Arte Popular, como fonte inspiradora para os artistas de 

então. Na sua ótica, pretendia-se a conciliação possível entre Arte Moderna e Arte Popular. Reservava à 

arte demótica, eminentemente nacional, a particularidade de dar um novo cunho ao modernismo, 

emprestando-lhe novas formas e novas cores, tão portuguesas. É principalmente a partir desta mostra que 

o trabalho da equipa de colaboradores do Secretariado, com especial relevo para Tomás de Melo, se vai 

desenvolvendo, tornando-se alvo de um extraordinário reconhecimento, dentro e fora do país.  



 

 369 

de carreira, desenvolve um trabalho de bastidores, traduzido na seleção e representações 

dos objetos na exibição, assim como no contributo para a elaboração do catálogo
55

. 

Em jeito de súmula, aferimos o que teria ficado desta exposição. À parte a 

organização, e um espólio, confrontamos a crescente validação de um estilo “SPN”, 

patente num contexto modernizador, para consumo visual e estetizante, e a ação de um 

homem, Francisco Lage, que vai ocupando o seu merecido lugar no campo etnográfico. 

Interpretando estes três vetores, a aferição de um conjunto de objetos de cultura 

material, a implementação da política folclorista do Secretariado, a colaboração dos 

artistas decoradores, e, ainda, a trajetória de Lage, que se vai consolidando no campo 

etnográfico, percorreremos outras iniciativas/exposições fora e dentro do país, nos finais 

da década de Trinta. 

Embora a exposição de Genebra (1935) se situe, no mesmo pano de fundo 

temporal, como referimos, optámos por não a incluir neste subcapítulo, face à diminuta 

intervenção de Lage, e ao registo experimental da política folclorista do SPN, 

verificados no evento. 

 

Exposições Internacionais (1937-1944) 

 

Sobre Exposições Internacionais, nas quais o nosso etnógrafo Lage tem uma 

participação de cariz diferente, como relataremos, referenciamos a sua colaboração em 

três eventos distintos: a Exposição Internacional de Paris, em 1937, e as de Nova Iorque 

e S. Francisco, ambas em 1939.  

Sob um título bastante sugestivo, a “Exposition Internationale des Arts et des 

Techniques dans la Vie Moderne”, em Paris, 1937, constituiu, não um projeto único 

acabado, mas o resultado da confluência de três tendências, três ideias originais, 

                                                           

55
 Deste modo, as palavras de António Ferro, ao não incluirem Lage na “cátedra dos etnólogos”, tornam-

se em paradoxo não resolvido, face às tarefas próprias de um etnógrafo, como seja a missão solicitada a 

Lage: seleção e organização das peças a expor na iniciativa (IANTT, Arquivo Salazar, AOS/CO/PC- 12D 

pt6, p. 9). Luís Chaves, em estreita colaboração com Cardoso Martha, será responsável pelo catálogo da 

exposição, autor do prólogo, e redator dos textos introdutórios das respetivas secções (Catálogo da 

exposição de arte popular portuguesa, Lisboa: SPN, 1936, s/p). É importante, porém, salientar que na 

documentação sobre a Relação descriminada das despesas efetuadas no mês de setembro de 1936, na 

rubrica Propaganda Política / Exposição de Arte Popular, se constata o pagamento da quantia de 

2000$00 a Francisco Lage, pela sua cooperação ao organizar o catálogo (cf. Idem, ibidem, p. 97). 
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firmadas em anos precedentes
56

. Entre as expostas, salientamos, aquela apresentada 

pelos deputados ao Governo francês, em 1932, sobre a realização de uma “Exposition 

Internationale de la Vie Ouvrière et Paysanne” (PITOISET: 1983, 20). 

Por razões materiais e regulamentares
57

, foi decretada, em 1933, a organização 

de uma única mostra geral em Paris, de caráter internacional, em 1937, assente em três 

grandes ideias, entre as quais salientamos, como vetor adequado aos interesses 

partilhados pelo SPN, o pressuposto de a mesma, “interesser les producteurs à la 

«forme» […], au caracter esthétique, voire artistique, à donner à la production 

(architecture, mobilier, paure) (PITOISET: 1983, 21)
58

. Como particularidade desta 

iniciativa, realçamos igualmente os seus notórios desígnios face à cultura popular 

urbana e rural, inerentes à conceção político-cultural vigente em França, nos Anos 30. 

Em concreto, firmou-se a ideia da exposição para 1937, com base nas palavras 

expressas pelo Comissário Geral da Exposição, Edmmond Labée (1868-1944), com o 

intuito de “privilégier le travail de l´homme, non celui de la machine”. Neste clima 

procurava-se, ao invés da exposição de “cheffes-d’œuvre”, segundo Laboré, “donner 

tout le relief à a technique, au métier, à la transformation et à la valorisation de la 

matière par l’intelligence et le savoir-faire de L´homme” (PITOISET: 1983, 22). 

Sem excluir, evidentemente, as outras propostas temáticas, consolidadas para a 

Exposição de Paris, entre as quais destacamos “la diffusion artistique et techniques, les 

realizations dans les grands sections, les transports et le tourisme […] “, a sugestão 

tentadora da mostra de Arte Popular Portuguesa, representando um trabalho artístico do 

“savoir-faire de l´homme” (ciente de agradar a um público elitista, atraído por um 

                                                           

56
 A primeira ideia surge em 1930, na apresentação, por parte da Câmara francesa, de um projeto visando 

organizar, em 1936, uma exposição que, respeitando o espírito da realizada em 1925, teria o título 

“Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes”. A segunda é sugerida em 

meados de junho de 1932, pelo senador socialista Henri Tournan (1915-2010), que propõe a realização de 

uma “Exposition Internationale de la Civilisation”. Esta teria a particularidade de incluir as ciências e as 

letras, sendo ainda complementada com a inclusão das artes e outras indústrias essenciais (PITOISET, 
Gilles. Les bibliothèques dans l´exposition internationale de Paris, 1937. Mémoire de fin d´études. Paris, 

École Nationale Supérieure des Bibliothèques, 1983, p. 20). Por fim, a terceira, “exposition de la vie 

ouvrière et paysanne”, em análise no texto, propunha a afirmação das ideias dos seus apoiantes 

socialistas, assente na “promotion de l ídée régionaliste, aux côtés de quelques groupes formés par des 

artisans et des petits entrepreneurs touchés par la crise” (Masses et culture de masse dans les années 30. 

Régine Robin (org.): Paris, Éditions Ouvrières, Collection Le mouvement social, 1991, p. 217). 
57

 Face à crise económica que vivia, França apenas pode organizar uma grande exposição internacional 

em 1937, que englobaria efetivamente a fusão dos três projetos citados acima, apresentados entre 1930 e 

1932.  
58

 No entanto a sua realização foi anulada, devido às graves dificuldades, provocando uma reação de 

protesto da parte de comerciantes, industriais, artistas, políticos.  
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singular exotismo), no âmago do SPN, era entendido como um procedimento que 

suplantasse, ou mesmo se equiparasse, às muitas manifestações artísticas e técnicas, 

apresentadas pelos demais países
59

. 

Dada a relevância concedida no evento à Arte Popular, centremos a nossa 

análise no pavilhão de Portugal, em cuja sala ficaria sediada a subsecção “Arte e 

Indústrias Populares”. 

Registe-se o enquadramento da sala de “l’Art Populaire et de l´Artisanat”, 

analisada face ao investimento do SPN (o qual, em colaboração com os artistas 

decoradores, cria uma apetecível conceção eminentemente visual, de suporte cénico aos 

objetos de cultura material) e ao desenvolvimento da ação de Lage, “dont les vastes 

connaissances techniques ont étés précieuses aux organisateurs de la salle de l´Art 

Populaire”
60

. 

Optámos, no entanto, por não explorar o evento na sua vasta amplitude, uma vez 

que não cabe no âmbito do que estamos a desenvolver; sobretudo reforçamos a nossa 

reflexão em torno do trabalho de Lage, nas suas múltiplas funções, quer enquanto 

organizador da sala de artesanato, quer em outras tarefas, decorrentes das festas 

celebradas no nosso pavilhão. Focamos ainda o nosso interesse na contínua 

consolidação de um estilo “SPN”, que, articulado em sintonia com os artistas do 

Modernismo, se vai desenvolvendo e afirmando no quadro da sua política folclorista. 

Na exposição Internacional de Paris o nosso pavilhão, da autoria do arquiteto 

Francisco Keil, espelhava, tanto no seu interior como no exterior, uma preocupação 

eminentemente modernista. Na parte interior, o conjunto primava por uma associação 

de salas, declinadas em temas que resumiam em consciência, fazendo “um balanço da 

ação do Estado Novo” (ACCIAIUOLI: 2013, pp. 154-155). 

 

A Sala do Artizanato e a tentação da modernidade 

 

                                                           

59
 António Ferro era perentório ao afirmar que a conceção utilizada na mostra de Portugal, em Paris, não 

contrariava os objetivos do evento parisiense. Segundo o próprio, “Il s´agit d  ́une exposition de l´art et de 

la technique dans la vie moderne, Portugal ne dépasse [...] ce programme. Il apporte une démonstration 

[...] de technique et d´art: l´art de gouverner un peuple, la technique complexe du gouvernement” ((Le 

Portugal à L´Exposition de 1937, N. º 1, 25-06-1937, [Lisboa], SPN, 1937, p. s/n).   
60

 Le Portugal à L´Exposition de 1937, N. º 1, 25-06-1937, [Lisboa], SPN, 1937, p. s/n.  
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Neste âmbito, a reserva de um lugar especificamente destinado a promover a 

nossa Arte Popular, na Exposição (Sala do Artizanato), coadunava-se com o anterior 

espaço experimentado com sucesso pelo SPN, dois anos antes (1935). Na análise da 

própria sala, podemos salientar dois eixos principais, dependentes um do outro, e 

interligados pela ação de dois “protagonistas”: os criadores modernistas e os objetos de 

cultura material. Quanto aos primeiros, são responsáveis por criarem, na sala, toda uma 

atmosfera cénica envolvente, corroborada pelas apresentações estéticas dos próprios 

objetos. No que diz respeito aos segundos, sobre eles recaía uma descontextualização 

inusitada, contrastando com a relevância atribuída na época, em França, ao conceito de 

contextualização, tido como primordial na salvaguarda do “intérêt ethnographique” do 

objeto
61

. 

Assim, aplicada na organização e exposição dos objetos, a leitura cenográfica e 

estetizante, que fazemos sobre esta sala (a cargo de uma equipa de artistas decoradores, 

que foi adquirindo alguma experiência revolucionária em Portugal, quanto a esta nova 

“arte”), permite constatar como se iam fixando os primórdios da condução da política 

folclorista, do SPN, tão presentes nas suas iniciativas futuras
62

. 

Assim, numa adesão profícua, inspirando-se nas tradições regionalistas, a 

“equipa do SPN”
63

 propunha, na escolha assumida, a valorização das suas formas 

                                                           

61
 A falta de contextualização dos objetos, nomeadamente através de complementos documentais, é de 

resto notada, por um jornalista francês, em cujo artigo lamentava que no “Pavillon de Portugal [...], où fut 

réalisé le meilleur ensemble d´objects de fabrication populaire, aucune photo ne se trouvait dans la salle 

de folklore”. Ce Soir, 27/08/1937, p. 4. 
62

IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1817. A matriz da política folclorista do SPN, ensaiada com êxito na 

Exposição de Paris 1937, excluía, pois, qualquer hipotética tentativa de se incluir investigação e estudos, 

no campo da etnografia. Atente-se à realização do Congrès International de Folklore de 1937, a decorrer 

em simultâneo com a Exposição. Este, sob a supervisão e direção de Paul Rivet e Georges-Henri Rivière, 

procurou legitimar os métodos em desenvolvimento, sobre investigação de certos tipos de formulações, 

tendo em vista diversos campos da cultura popular, propondo, neste âmbito, a constituição de uma grelha 

que permitisse analisar e classificar objetos populares e eventos. Tinha também, como objetivos, festejar, 

a nível internacional, a criação do departamento e museu das “Arts et Traditions populaires”, e fomentar a 

internacionalização do folclore.  

Segundo constatamos, foi enviado a António Ferro, Diretor do SPN, Commissaire Général du Pavillon 
du Portugal, em maio de 1937, quer o programa do Congrès International […], quer uma ficha de 

inscrição no mesmo. A sua não adesão ao evento vem confirmar o rumo que a política folclorista do SPN 

deveria tomar, renegando qualquer estudo ou investigação científica no campo da etnografia (cf. 

VALLANTIN, Catherine Velay, “Le Congrès International de folklore de 1937”. Annales: Histoire, 

sciencessSociales, 54e année, N.º 2, 1999. pp. 481-506). 
63

 A equipa de artistas decoradores (também chamada "grupo do SPN"), responsável pela decoração e 

arranjo do interior do pavilhão, era formada por Bernardo Marques, Fred kradolfer, Carlos Botelho, 

Emérico Nunes, José Rocha, Paulo Ferreira e Tomás de Melo (TOM). Este grupo de artistas, cenógrafos 

por excelência, irá, ao longo do seu percurso artístico, enquanto colaboradores em exposições 

internacionais e nacionais, imprimir, nos mais variados registos artísticos, uma nova estilização sugerida 

pela imaginária popular, aliada aos esquemas convencionais da arte moderna. Sobre o desempenho e 
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modernas, estilizadas com o propósito de surpreender o público visitante, ao criarem um 

corpus imagético próprio, com a inclusão de materiais de cultura popular
64

.  

Nesta perspetiva, a disposição na dita sala dos objetos de Arte Popular era 

confiada a Tomás de Melo (Tom), que, desde 1936, tinha vindo a afirmar-se como o 

artista plástico interessado/inspirado na nossa Arte Popular
65

.  

Estamos, sem dúvida, na presença de um suposto casamento do modernismo 

com a Arte Popular, consórcio que se tornará mais explícito, à medida que o SPN 

realiza novas iniciativas. Relembre-se, a tal propósito, que o momento cimeiro de 

associação deste ideal, apelidado como a hora dos artistas modernistas, terá lugar na 

Exposição do Mundo Português, em 1940. 

Em face do exposto, consideremos todo um trabalho gradual de fixação, com 

contornos precisos, de uma estetização conceptual da Arte Popular, caracterizando o 

“estilo SPN”. 

Após este excurso acerca da intervenção dos artistas plásticos, no seio da política 

folclorista do SPN, há que refletir sobre o modo como Lage enlaçou a tarefa de que foi 

incumbido, na organização e escolha do espólio, a integrar na exibição de Arte Popular, 

em Paris. Da sua participação neste evento, podemos desde logo avaliar dois caminhos 

distintos: por um lado, a organização e seleção das peças de “Arte Popular e Indústrias 

                                                                                                                                                                          

preponderância de António Ferro, quanto ao desenvolvimento da atividade artística em Portugal, 

apostando assim nesta equipa de artistas, Cotinelli Telmo deixa o seu testemunho em 1938, ao referir que 

“Ferro soube criar em poucos anos uma equipa técnica de altíssima qualidade, que «uma seleção cuidada 

apurou e que experiências sucessivas refinaram», capaz de mostrar «o que Portugal é»” (cf. 

http://observador.pt/2015/04/27/antonio-ferro-e-os-artistas/). 
64

 Será na “Sala do Artizanato”, efetivamente, que trazemos à colação o recurso a um elevado número de 

elementos decorativos, criadores, no contexto do espaço, de um visual único. Nela se assiste a um apelo 

constante, a uma mise-en-scène dos objetos expostos, aliada a um conjunto de pinturas murais de recorte 

estetizante e regionalizante, e, assim, reveladora de uma “técnica” portuguesa na decoração. A título 

exemplificativo, atente-se na apropriação de artefactos em si, atuando estes como elementos de 

decoração. Recorreu-se ainda a outro componente decorativo, patentes em pinturas nos arcos, inspirados 

na filigrana e em véus de cabeça, rendas e bordados, exibidos na sala e que, decerto imprimindo um efeito 
cromático considerável, davam ao conjunto da exposição um efeito único, largamente apreciado. A 

revista L’Architecture d´aujourd´hui Boulogne-sur-Seine: L'Architecture d'aujourd'hui, 1930-, numa 

apreciação do espaço, relatava que “o arranjo interno do pavilhão português merecia ser reproduzido em 

pormenor”, em que “os coloridos são vivos e harmoniosos, a disposição engenhosa, atraente, os materiais 

sempre simples mas nunca pobres”; já a revista Art et décoration: revue mensuelle d'art moderne..., Paris: 

Librairie centrale des Beaux Arts, 1897, s/p, escrevia que “Estamos perante uma obra-prima de paginação 

a três dimensões”: “Coleção exposta […] o véu da cabeça da Coleção de rendas e bordados na Sala Arte e 

Industrias Populares” [é um] “exemplar indispensável ao artista decorador, encarregue da montagem e 

arranjo da referida sala”.   
65

. Pago a Tomás de Melo (Tom) por maquettes, direção e indicações e, ainda, 2000$00 por coadjuvação 

no arrumo da exposição). IANTT, Arquivo Salazar, Doc. 281 AOS/ CO/PC- PT 9. 

http://observador.pt/2015/04/27/antonio-ferro-e-os-artistas/
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Domésticas”; por outro, o planeamento e equipamento (a realizar no Pavilhão de 

Portugal) das festas, resquícios de uma certa “cultura popular”. 

Na documentação existente dedicada à Exposição de Paris, constata-se que 

Francisco Lage “atua” na qualidade de subchefe da secção de Arte Popular
66

 e 

Indústrias Domésticas, selecionando, incorporando, adquirindo, por empréstimo, as 

coleções demonstrativas da nossa Arte Popular. O espólio presente
67

, enformado 

etnograficamente e distanciado para a maioria dos visitantes, reformulava-se com um 

logrado interesse de ser igualmente sujeito, como modo de apropriação cognitiva mais 

característico a um usufruto visual. Nesta sala, e a título de exemplo, deparamo-nos com 

uma exposição que inclui, desde minúsculos rebanhos e pastorinhas do presépio, 

passando pelas cantarinhas e por estrídulos rouxinóis, até aos mil brinquedos e à colher 

do pastor; todos constituindo, juntamente com o mencionado acervo infra, um todo de 

representações capazes de provocar experiências visuais sintéticas, e efeitos 

psicológicos, ligados às emoções que suscitam, nos visitantes estrangeiros. Neste esteio,  

Ferro dá-lhes acolhimento e especifica os seus propósitos e procedimentos pedagógicos, 

ao referir: “À l’étage au niveau de la Seine, la première salle que l`on [...] visite est la 

salle du peuple […]. C`est notre boîte à jouets, mais aussi celle qui vous fera 

comprendre, dans sa beauté […] ”. Através dos objetos expostos, é possível reconhecer 

a existência da noção de comunidade imaginada, e que, entendida por B. Anderson, de 

facto não existe, mas é sugerida como verdadeira, pela nação. 

Deixando de lado as peculiaridades da presença de certo tipo de espólio 

contemporâneo, atentemos na linha que vem sendo seguida em subcapítulos anteriores, 

acerca do desempenho de Lage na organização do mesmo, na sua visão e entendimento, 

face aos critérios que deveriam nortear os artefactos, com destino à exposição de Paris. 

Particularmente nesta área, observamos uma certa ambiguidade nos propósitos que 

definiram a sua seleção.  

Se, por um lado, a leitura já efetuada sobre a autenticidade dos trajos, 

envergados pelos manequins expostos na sala, se compaginava com os fundamentos 

                                                           

66
 Francisco Lage ocupa o cargo durante o período da exposição. 

67
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 2082. Na “Relação de objetos de Arte e Industria Popular, enviada à Secção 

Portuguesa da Exposição Internacional de Paris 1937”, anotam-se, por ordem de documentação, os 

objetos enviados que pertencem às seguintes categorias: barcos, papel, cestaria-vime palma-esparto, 

rendas, tecidos, folha de Flandres, ferro forjado, bordados, olaria, escultura, pedra, diversos de madeira, 

manequins. 
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propostos de legitimidade, por outro, dir-se-ia que a seleção dos objetos de filigrana 

obedeceria a regras bem diferentes. Salientemos, então, os dois factos demonstrativos da 

relação observável entre a autenticidade, que se pretendia implementar, e o que 

poderemos designar por adulteração de algumas peças, num claro intuito de “informar” 

um público integrado no contexto de uma exposição internacional, ou seja, procura 

apenas o pitoresco, o mesmo pitoresco fixado numa das diretrizes veiculadas pelo SPN, 

na promoção da nossa Arte Popular. 

Se atendermos na coleção de ourivesaria, interpretando as missivas de Lage, 

podemos individualizar, nos objetos propostos e enviados, uma coleção que, abarcando 

o trabalho artesanal das filigranas, prima pela excelência do trabalho, aplicável à 

execução de objetos representativos de moldes, assim espelhando uma certa 

contemporaneidade (cigarreiras, caixas, porta-joias, cestos, molduras, entre outras); por 

outro lado, se nos iremos confrontar-nos com objetos próprios da ourivesaria popular, 

enquanto sentimento e adorno, peças reveladoras das mais intrínsecas manifestações do 

povo minhoto. 

Concentrando-nos de novo nas listagens elaboradas por Lage, quanto às 

“filigranas em prata doirada”, evidenciadas pela minuciosidade informativa (do número 

das peças, espécies e peso), é possível demonstrar como a sua seleção é orientada por 

duas vertentes: em primeiro ligar, a coleção de filigranas é firmada com intenções 

propagandísticas e turísticas
68

; em segundo, pretende ser representativa das filigranas 

tradicionais e populares
69

. 

O trabalho específico de Lage, na fixação projetada das duas expressões da 

filigrana, servindo ambas para a leitura da política do SPN, torna evidente a tentativa do 

                                                           

68
 Neste âmbito, as coleções expostas eram “no estrangeiro […] alvo dos maiores elogios e das melhores 

referências”. A sua funcionalidade estendia-se igualmente, enquanto objeto que era “o melhor souvenir, o 

melhor propagandista de um país […] como é Portugal”. Ligadas diretamente ao Turismo, as filigranas 

presentes no Pavilhão de Portugal constituíam ainda “um dos melhores meios de propaganda” 
(TAVARES, Aníbal, As filigranas portuguesas e o turismo. Palestra feita na “Emissora Nacional”, 1935, 

p. 4). 
69

 Entenda-se a diferenciação destas duas coleções com base na conceção apresentada por Luís Chaves, 

quando refere que a conceção “não popular reflete elementos artísticos de índole diferente, ora de período 

nacional, ora de época ou estilo estranhos”, enquanto a conceção de “ourivesaria popular […] se prende 

aos moldes da forma e da decoração e regionais” (CHAVES, Luís, As filigranas. Lisboa: Edições SPN, 

1941, p. 48). Sobre a primeira, ou seja, os modelos: “tradicionais de adorno foram os nossos filigraneiros 

para as aplicações da sua arte a objetos de uso e toucador”, numa referência a “taças bandejas, açafates, 

caixas [que] modificaram formas antigas de adereço e adotaram formas novas, mas de feição igual […] e 

objetos de adorno caseiro, elegâncias e bizarrias do folclore, como as caravelas” (CHAVES, Luís, ibidem, 

pp. 48-62). 
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nosso etnógrafo de fazer representar registos, de certo modo ilustrativos, de uma 

pretensa Arte Popular. No entanto, na sua opção podemos encontrar alguma 

ambiguidade, prenunciadora das disposições pelas quais, muitas vezes, o nosso 

etnógrafo terá tido que pautar, na sua atividade, as políticas de representação 

etnográfica, fixada pelo SPN. No quadro da exposição de 1937, atente-se à 

“comunicação a Paris”, enviada por Lage, em que são abordadas as vicissitudes 

respeitantes “à coleção de filigranas enviada para o Pavilhão Português”
70

. Nessa 

abordagem, Lage refere onde e como foram obtidos os objetos. Desde logo, ao 

consegui-los, sob a forma de consignação a uma ourivesaria de Gondomar, “não 

custando nada”, segundo Lage (LAGE: 1937, 1), é lícito anotar esta prática adequada, 

por um lado, ao âmbito de exposições no estrangeiro; por outro, como um meio de 

parcimónia economicista, seguida pelo nosso etnógrafo. Outro aspeto surpreendente da 

comunicação (referida supra) prende-se com a necessidade de serem enviadas, para a 

sala do artesanato, peças verdadeiramente representativas das filigranas tradicionais 

portuguesas. Perante a inoperacionalidade da firma em adquiri-las (ou mesmo em 

consegui-las), que resolve Lage fazer? 

Se é certo que houve a consciência, por parte de Lage, da necessidade de fazer 

pedagogia institucional de uma Arte Popular (neste caso, as filigranas), a solução, 

segundo o etnógrafo, passa pela representação de objetos “transgénicos” modificados, 

conquanto pudessem vir a criar “uma síntese completa da filigrana tradicional 

portuguesa nas suas expressões mais representativas” (LAGE: 1937, 2). Nesta aceção, é 

fácil pensar que, face às características com que estes objetos, alvo de uma operação 

“anticosmética”, são agora referenciados, os mesmos teriam de possuir tanto quanto 

possível, no seu entender, o caráter representativo (da nossa Arte Popular/filigranas), 

que se pretendia demonstrar. De facto, não podemos aqui encarar a atitude de Lage 

como vinculada aos propósitos com que tem operado, na seleção de outros objetos, mas 

antes encarar esta sua orientação como demonstrativa da sua antevisão, bem como do 

seu respeito pelo tradicional, que, a seu ver, não deixa de existir. 

Ao fornecer a listagem das peças que ilustram essa suposta representatividade, 

da “síntese completa da filigrana tradicional portuguesa” (LAGE: 1937, 2), Lage opta 
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 2. “Deve fazer-se a seguinte comunicação a Paris”, dirigida ao Sr. Silva Bastos por Francisco Lage. 

(IANTT, Arquivo SNI, Cx. 2082 15/5/1937, pp. 1). 
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por oito peças características
71

, com “funcionalidade” semelhante, igualmente 

assinaladas por Rocha Peixoto, na sua importante obra sobre filigranas. Encontramos, 

assim, um claro ponto de convergência etnográfica entre ambos, ao partilharem o 

mesmo conceito de filigrana tradicional
72

. Convém ainda lembrar que Lage, ao manter 

esta distinção óbvia, entre as coleções de filigranas propostas a figurarem na sala, não 

hesita em individualizar os objetos que deveriam ser símbolos da filigrana tradicional 

portuguesa, na Arte Popular, em relação a outros, cuja qualidade visual e estética 

ilustrativa, nomeadamente as célebres Caravelas (de prata doirada), estariam em 

sintonia “ideológica” com a política do Secretariado. Esta é uma questão que nos leva a 

perguntar: estaria Lage a procurar, com esta atitude, infringir as considerações 

etnocêntricas do SPN, acerca da eminente qualidade estética dos objetos?  

O que ficou exposto da consciente necessidade de Lage, em promover uma 

representação “documental” sobre filigranas tradicionais e populares, (mesmo que 

tivesse que recorrer à sua metamorfose, dada a dificuldade em adquirir prontamente 

exemplares fidedignos), permite contrapô-la à atitude antes assumida, quanto à forte 

preocupação de observar a autenticidade dos objetos. A este respeito, devem pois 

registar-se, quanto ao seu desempenho na orientação e escolha das peças integrantes das 

exposições, duas facetas, uma vez que estas duas vias/opções irão inserir-se, 

circunstancialmente, em projetos nos quais Lage irá colaborar, consoante a sua 

capacidade interventiva do momento.  

Neste ínterim, o reconhecido mérito, atribuído à presença portuguesa na 

Exposição, permite o galardão de dois grand prix: o primeiro graças à secção de 

artesanato, na sala de Arte Popular, o segundo devido ao Pavilhão de Portugal. Outras 

distinções seriam distribuídas por colaboradores, arquitetos, artistas decoradores e 

                                                           

71
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 2082. Entre os “objetos pertencentes à secção portuguesa da Exposição 

Internacional de Paris de 1937, destinados às Salas do Artizanato, no Pavilhão de Portugal”, estão 

descritas as seguintes peças: “Filigranas de prata doirada” – onde, com a especificação, peso e valor de 
cada peça, se destacam: Coração com esmalte e grilhão; Cruz de Malta; Crucifixo; Colar de contas; par de 

brincos destinados à rainha. 
72

 O estudo “As filigranas”, da autoria de Rocha Peixoto, surge publicado pela primeira vez na revista 

Portugália e, posteriormente, reeditado em 1967. É sem dúvida uma obra de referência sobre a perspetiva 

histórica e a descrição das técnicas usadas em Gondomar e Travassos. O autor revela artefactos, 

acessórios (pedras e esmaltes), usos e costumes, assim como todo o ambiente social, associados à 

filigrana. Na narrativa são incluídas ilustrações, a fim de clarificar algumas questões baseadas nos aspetos 

decorativos, e nas formas das peças mencionadas no texto (cf. PEIXOTO, António Augusto César 

Octaviano da Rocha, “As filigranas”, Revista Portugália, tomo II, fascículo 4.º, 1908; Obras: Póvoa do 

Varzim, Câmara Municipal, 1967-1975, 3 vols). Destacamos o conhecimento da obra de Rocha Peixoto 

por Francisco Lage, como se constata no espólio da sua biblioteca.  
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artesãos
73

. A atribuição dos prémios requer uma análise, tarefa particularmente sensível, 

porquanto, sem procurarmos minimizar o valor dos consagrados, e respetivas obras, se 

pode dizer que a sua concessão, na verdade, foi gerida de acordo com os pedidos de 

reformulação às atribuições iniciais de recompensas, bem como de galardões.  

Numa primeira instância, o commissaire général, António Ferro, em carta ao 

“Président du Jury “, sintetiza, em informações detalhadas, o que na sua opinião deveria 

merecer uma classificação condigna. Mais do que os prémios em si, importa refletir 

sobre a ação assertiva e persuasora de Ferro, levada até às últimas consequências, e 

também sobre a conceção da sala de artesanato, no que representava, à época, além do 

facto de a componente Artesanato, a qual, como vimos, merecia grande apoio estatal em 

França, ser passível de receber um galardão. A explicitação discursiva que Ferro utiliza, 

a contento da atribuição de prémios, apoiava-se na legitimidade e originalidade da 

“notre participation à la classe Artisanat”, que, segundo o próprio, era composta 

“uniquement de travaux d´art populaire exécutés sans aucune direction technique ou 

professionnelle”. Numa espécie de prática encantatória, o diretor do Secretariado 

reforça as características dos “travaux anonymes […] choisis dans les foires et les fêtes 

populaires des divers provinces portugaises”, certamente com a pretensão de valorizar e 

fazer a apologia do apoio estatal ao artesanato, apoio esse referido com ênfase, no 

“graphique qui se trouve dans la salle de l´ artisanat”
74

. Os reparos de Ferro, 

nomeadamente o apoio estatal ao artesanato que reclama – sem sustentação plausível, 

como constatamos –, aliado aos objetos expostos, constituíam uma argumentação de 

peso, para “impor” as recompensas desejadas.  

Face à atribuição de distinções aos nomeados, Ferro, insatisfeito com as 

mesmas, evidencia a sua reprovação (pela falta de reconhecimento, e enquanto meritória 

de outra classificação) o prémio entregue a Dalila Braga, responsável pela coleção de 

                                                           

73
 À semelhança do que ocorrera em outras exposições internacionais, realizadas anteriormente na 

Europa, no final da exposição de Paris, foi constituído um Júri internacional, a que presidiu o “Jury des 

récompenses”, que, dividido pelas secções existentes na exibição, avaliava e premiava obras e artistas, 

que, no decorrer do evento, mais se haviam evidenciado.  
74

. Carta ao “Président du Jury, groupe II classe 9 Artisanat”, que informa sobre as virtualidades do nosso 

artesanato, argumentos que jogam a favor da sua proposta. Neste contexto, Ferro não se coíbe de propor 

abertamente, ao pedir: “une classification pour l´organisme exposant […] le secrétariat. Un prix 

individuel pour les fers forgés des quatre lustres qui ordonnent la salle […], un prix pour les costumes  

régionaux […]. Une classification pour la réalisation de la salle de l´artisanat […], un prix pour les 

santons et figurines. Paris, le 2 octobre, 1937” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1794). 
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“poupées portant des costumes régionaux”
75

. Neste propósito, no sentido de valorizar a 

coleção, Ferro, com argumentos consistentes, fundamenta a injusta premiação, tendo 

presente uma coleção como “une des plus complets […] dans toute l’exposition”. O 

forte poder de argumentação ferriana leva-o, inclusive, a solicitar “comme 

récompense”, face aos objetos expostos, “un des plus grands sucées de l´exposition”, ou 

seja, “un Grand Prix [doit] être attribuée au Secrétariat”. O seu voto de protesto é 

atendido. Verifica-se um volte-face, por parte do “Jury des récompenses”, nos prémios a 

atribuir, culminando mesmo com a desejada atribuição do prémio máximo ao SPN
76

. 

Ferro assistirá, assim, fruto dos seus argumentos, ao reverter da situação a seu favor. A 

pretensa apropriação de aspetos/objetos da Arte Popular, inscrita no programa do SPN, 

consolidava-se, deste modo, como garante de êxito, de um troféu compensatório, capaz 

de atenuar o esforço e as verbas despendidas, na realização da mostra de Paris.  

 

Celebrações, festas e cultura popular no Pavilhão Português 

 

A recriação de um leque de referências ao nível da cultura popular, e de 

manifestações folclóricas ocorridas no pavilhão, não veiculam necessariamente a 

imagem verídica dos costumes portugueses, de uma cultura urbana e rural, mas de uma 

“singularização pelo pitoresco e exótico, um piscar de olho de intenção regionalista e 

folclorista” (MELLO: 2001, 76), com intuitos turísticos “comerciais”, encontrando, nas 

celebrações lúdicas, excelentes cartazes propagandísticos do nosso país. 

                                                           

75
 Ferro, em carta ao “Président du Jury des récompenses”, demonstra o seu desagrado face á atribuição 

de um prémio a Dalila Braga, pela coleção de bonecos, prémio esse que, na sua perspetiva, não tinha 

razão de ser, tanto mais que “a obtenue qu´une médaille d´argent, alors qu´elle mérite une médaille d  ́or”. 

Em contrapartida, como já referimos, Ferro solicita “comme récompense”, “un grand prix qui devra être 

attribué au Secrétariat”. Em jeito de conclusão, Ferro, inusitadamente, adverte o “Monsieur le Président 

[…] de bien examiner avec plus grande attention les réclamations formulées”. Paris, 13 de novembro 

1937 (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1794). 
76

 “SPN, Le Portugal à L’exposition”, Portugal 1937, nº1, 25/6/1937. Segundo a revista, o Secretariado da 

Propaganda Nacional seria agraciado com “Un grand prix au Secrétariat de la Propagande Nationale pour 

la présentation générale du pavillon […]; un grand prix aux artistes décorateurs de la salle de l´état”. Por 

sua vez, Tomás de Melo receberia um “Diploma de Honra”. A artesã Ana Peles (bonecos de Estremoz) 

seria agraciada com a Medalha de Bronze. A argumentação de António Ferro abonou, manifestamente, a 

favor das suas propostas iniciais, para que fosse atribuída nova classificação a Dalila Braga. Neste 

contexto, no Journal Officiel de la République – palmarès Exposition Rapport–présenté au Monsieur 

Ministre du commerce par le rapporteur général le jury superieur, informa que a “classificação outorgada 

era a seguinte: Classe 46 – Tablerie, Laques Fantasies, Brosserie – Récompenses décernées Exposants: 

Grand Prix – BRAGA, Dalila. Colaborateurs: Diplomes d´honeur LAGE (BRAGA, Dalila) (Portugal), 

MELLO (BRAGA Dalila) (PORTUGAL). 22 de julho 1938 . 
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Como promotor da cultura popular do Secretariado, Lage participa, 

precisamente, nesses resquícios inventados, que “engalanavam” a participação 

portuguesa na exposição de Paris. Não obstante a sua presença, enquanto membro da 

comissão organizadora dos eventos e consequente participação nas reuniões 

organizativas, é possível aferir a sua responsabilidade na aquisição de “Objetos […] 

destinados às festas a realizar no Pavilhão Português”
77

, nomeadamente pequenas peças 

destinadas “ao oferecimento a convidados das festas”, ou seja, a partir de Lisboa, Lage 

comanda os preparativos, faz as encomendas a fornecedores e artesãos, decide sobre 

tudo
78

. Esta postulada intervenção de Lage permite-nos também repor a sua imagem de 

“animateur culturel”, roupagem biográfica já detetada nos Anos 20
79

. 

As duas intervenções na exposição de Paris, em 1937, marcam a colaboração de 

Lage. No primeiro caso, quando põe em prática a revalorização da imagem, da cultura 

tradicional, mesmo quando, ao ser “modificada” (como a coleção de filigranas a expor), 

pretenda ser informativa; no segundo, ao colaborar nas iniciativas sobre a égide da 

cultura popular, auxiliando-nos a apreender o seu pensamento e ação neste campo, e a 

julgar, eventualmente, a preocupação comum em recuperar a autenticidade e tradição 

dos objetos
80

. 

                                                           

77
 As celebrações/festas, que marcaram a participação portuguesa no evento foram sujeitas à seguinte 

planificação, denominação e calendarização: “1º – Grande baile entre 8 a 15 de maio. Portuguesa. Louça 

Barcelos. Trajos regionais”; “2º – Véspera de S. João, manjericos com cravo, fogo de artifício”; “3º – 

Gala cinema Teatro Campos Elyseos”; “4º – Festa do vinho (dia a marcar), Instituto Viticultores (festa 

será marcada com festas da vindima”; “5º – (18 de outubro) festa do Mar”; “6º – Soirée de Folclore no 

Teatro dos Campos Elyseos”; “7º – Uma festa final em data a marcar para o fecho da exposição intitulada 

“Nuit Portuguaise”. Na ocorrida, em 26/6/37, recriava -se a véspera de S. João, e o ambiente popular 

lisboeta, presente através da representação dos três Santos Populares (S. António. S. João, S. Pedro), 

manjericos, velas, e escutava-se o fado, na voz de Maria Albertina (1909-1985) (IANTT, Arquivo SNI. 

Cx. 2082). Acresce ainda, como parte integrante do evento citado, a existência de uma variante da festa 

de sugestão folclórica, arraial minhoto projetado por Lage, certamente como representativo dos que eram 

celebrados em Braga, por alturas do S. João.  
78

 Em carta de Silva Bastos a António Ferro, informa sobre a nota de Lage “que tudo comunica por 

escrito”. O teor da missiva refere a reunião em que estiveram presentes, além destes dois, “Eça, Pereira de 

Carvalho, Tom e eu”. Lage alerta, uma vez que “se tratou de várias festas a realizar em Paris, no Pavilhão 

Português”, e “acentuadamente da execução de Tabuleiros de Tomar, Arcos de Romaria para enfeite da 
sala durante uma ceia em que se celebrará a doçaria tradicional portuguesa” para a morosidade, já que não 

existem estas peças feitas. É Lage, pois, que insiste em lembrar: “deve saber-se com tempo e a tempo o 

que se pretende […] pois à última da hora nada se consegue” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1515). A sua 

intervenção é imprescindível, tanto no planear das festas (doçaria regional) como nos objetos que se 

querem ilustrativos dessa suposta cultura popular. 
79

 Traga-se confronto o papel desempenhado por Lage na estreia e na organização da festa, realizada em 

1929, no Theatro Circo de Braga, na qual Francisco Lage se intitulava, pelo seu papel ativo, “animateur 

culturel” (cf. Correio do Minho, 25 maio, 1929, p.1) 
80

 Cf. Ofício de Francisco Lage a Guilherme Pereira de Carvalho, datado de 17 de maio 1937. Neste 

âmbito, Lage, na tentativa de adquirir os objetos encomendados para uma das festas a realizar no 

Pavilhão, emite o seguinte reparo, sobre o que era e deveria ser mostrado: o autêntico, o tradicional. 
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No mesmo pano de fundo, verificamos que Lage vai adquirindo, no 

Secretariado, maior demarcação à área e às funções no campo da Etnografia, até aí 

praticamente em fase de “experimentação”, fruto da sua colaboração variada. Esta 

constatação encontra a sua razão de ser nas palavras de Ferro, quando este se refere, no 

seu essencial, à ação de Lage como responsável pela direção e organização da sala de 

Arte Popular, no pavilhão Português “dont les vastes connaissances techniques ont étés 

précieuses aux organisateurs”; por outro lado, na distinção “diplôme d´honneur”, com 

que foi galardoado pelo governo francês. 

 

A Exposição de Nova Iorque e de S. Francisco em 1939: uma colaboração 

“minimalista” 

 

A exposição de Nova Iorque, “World's fair”, formulada sob o signo da 

apresentação do “mundo de amanhã” confere a Ferro, e à sua equipa, através do 

Pavilhão de Portugal, não só a responsabilidade de interessar e “deixar contentes” os 

nossos emigrantes espalhados pelo continente americano, mas também de mostrar e dar 

informação acerca do passado, do presente e do futuro de Portugal. 

Através de uma estatuária omnipresente no Pavilhão, da autoria de escultores 

modernistas, representava-se essa mesma informação, relativa ao presente, através da 

exibição e das manifestações da nossa Arte Popular, e, numa referência ao “mundo de 

amanhã”, a transformação – sob a ação de Salazar, que transformaria o país em futuro 

próximo –, tendo no horizonte novas formas que moldariam a sociedade portuguesa
81

. 

Neste contexto, que espaço era reservado à Arte Popular, no Pavilhão de Nova 

Iorque?
 
 

                                                                                                                                                                          

Assim, relativamente à encomenda de “Ramos de flor de Papel,” Lage contradiz qualquer ideia inovadora 
quanto a estes objetos, e apenas reconhece os tradicionais. Deste modo, não hesita em aferir o seguinte: 

“Não conheço estes ramos ao gosto de Tom, nem de qualquer outra pessoa. Somente conheço estes ramos 

de flor de papel, de altar e pascais, ao gosto das floristas regionais do Minho” (IANTT, Arquivo SNI, Cx 

515. Ofício de Francisco Lage a Guilherme Pereira de Carvalho, datado de 17 de maio de 1937) 

 
81

 Nunca até então a estatuária, presente no evento, teve tal significado e foi assim representada, na 

divulgação do Portugal passado (Estátua de Cabrilho, de Álvaro de Bré), presente e futuro, numa tentativa 

de ilustrar – não o mundo de amanhã, que a exposição deliberava –, mas um quadro no qual seriam 

encerradas “as formas futuras em que se iria confinar a sociedade portuguesa”, através do baixo-relevo de 

Canto da Maia, “evocando a liturgia da família em Portugal através da imagem estável de gerações, que o 

Estado cooperativo trouxera”. Para o efeito, veja-se ACCIAIULOLI: 2013, 162. 
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Uma das grandes apostas ferrianas de explicitação do presente no certame, 

passava pela chamada “Motivação turística”, chamando a si a Arte Popular, como 

parceira integrada e inevitável. Consciente de que o turismo seria, fundamentalmente a 

partir dos Anos 30, considerado como “against the background of economic problems 

of European countries”
82

, Ferro ensaia, como subsequente projeção e reafirmação de 

“uma imagem oficial da cultura popular”, essa apropriação da Arte Popular, via 

expoente de atração
83

. A referida fórmula, consagrada por Ferro, congregando no 

mesmo espaço turismo e Arte Popular, era, por sua vez, reproduzida numa sala com 

atribuições específicas, como vimos, onde o fulgor ornamental, proposto pela equipa de 

artistas/decoradores presentes nos certames, se estendia à decoração e consequente 

mobiliário
84

. 

O acervo exposto, excluindo o pitoresco e a emotividade patentes, e uma coleção 

de miniaturas, de elementos avulso, sem a preocupação de expor coleções de cariz 

etnográfico
85

, era suportado, não por uma contextualização/informação apensa, mas sob 

a forma de depoimentos traduzidos, de escritores estrangeiros, que, na anterior 

exposição internacional (Paris 1937), haviam elogiado a nossa Arte Popular.  

Os recursos naturais do país eram também oferecidos, na sala do 

artesanato/turismo, a um público extraeuropeu, a quem, pela sedução, a par da 

peculiaridade geográfica das regiões do continente, era facultado um quadro dos 

artefactos expostos, oriundos dessas mesmas regiões. Pela atenção e foco concedido ao 
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 SETH, Pran Nath, Successful tourism management: Fundamentals of Tourism: New Delhi, Sterling 

Publishers, Private limited, Vol. I, 2008, p. 23. 
83

 CADAVEZ, Maria Cândida Pacheco, A Bem da nação. As representações turísticas no estado novo 

entre 1933 e 1940. Universidade de Letras. Faculdade de Lisboa. Doutoramento no Ramos de estudos da 

Literatura e da Cultura na especialidade de Ciências da Cultura, 2012, p. 308. 
84

 Turismo e Arte Popular, ocupam o mesmo espaço no Pavilhão de Nova Iorque. No de S. Francisco, 

era-lhe confiado um espaço exíguo, à entrada. Em estantes expositivas, de acentuado caráter modernista, 

estrategicamente colocadas ao meio da sala, eram inscritas frases elogiosas, de enaltecimento da Arte 

Popular. Numa delas, seria transcrita uma frase proferida por Maurice Maeterlinck (1862-1949), que 

referia: “I CANNOT RECOUNT THE MARVELS I SAW. THEY WOULD MORE THAN FILL A 
VOLUME. NO COUNTRY, WITH THE POSSIBLE EXCEPTION OF ITALY, HAS IN PROPORTION 

ITS SIZE, SO GREAT A WEALTH OF NATIVE ART”. Numa outra, era plasmada a frase de René 

Barotte (crítico de arte, e grande apreciador da obra de Tom): “POPULAR ART LIVES IN THESE 

DELIGHTFUL DOLLS, EXACTLY AS IT DOES IN THEIR NATIVE COUNTRY”. 
85

 Era exposta uma importante coleção de espécimes, representativos de modelos em miniatura: barcos de 

transporte no rio, “wood carving, yokes of the oxen of Minho”, trabalhos em lata (Minho, Douro, Trás-os-

Montes, Beira Alta, Beira Baixa e Estremadura), em estanho (Alentejo), em ferro forjado (Portalegre); 

têxteis (Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Alentejo, Beira Alta e Madeira), tapeçarias (Terroso), 

lace (Peniche, Vila do Conde, Niza), rendas (Viana do Castelo, Guimarães, Castelo Branco), arreios 

(Alentejo), cerâmica e escultura em barro de várias partes do país, trabalhos em folha de palma (Algarve) 

e de vime (Beira Alta), provenientes da coleção exibida em iniciativas anteriores. 
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“postal turístico” por excelência, esta mensagem era testemunhada no concurso da 

“Aldeia mais Portuguesa de Portugal”. 

Tal projeção do turismo, que o próprio pavilhão quis passar, era ainda sustentada 

pela exímia ação de Tom, na recriação de “diversas maquetas que evidenciavam as 

potencialidades turísticas nacionais, acompanhadas dos correspondentes registos 

fotográficos, sendo dado destaque a Lisboa, ao Alentejo, a uma aldeia algarvia, a uma 

romaria no Minho, às vinhas do Douro e a um barco rabelo” (CADAVEZ: 2012, 308)
86

. 

Assim sendo, constatamos uma evidente aliança de três vetores dialogantes entre 

si, imputados ao Turismo, à Arte Popular e à ação dos artistas decoradores, que se 

fundem e organizam ao serviço de uma propaganda difusora de uma imagem positiva 

do país. A arte demótica surge inevitavelmente aliada ao Turismo, com uma vertente 

mais persuasiva e atrativa do que impositiva/afirmativa, ou mesmo formativa. Teriam 

os propósitos de tal estratégia de compromisso, que a Arte Popular sustenta nas 

exposições (de Nova Iorque e de S. Francisco, em 1939), condicionado, de facto, a ação 

e a colaboração de Lage? 

A sua colaboração, referenciada por nós como “minimalista”, é corroborada pelo 

critério que Lage e o SPN utilizam, quanto à representação da nossa Arte Popular nos 

ditos certames. Com efeito, pelo ato de restrição de meios económicos de que foram 

alvo, com evidentes consequências no diminuto acervo exposto, ambas as mostras são 

consideradas, por Lage, como “documentário de Arte Popular”
87

. Partindo desta sua 

bem conseguida expressão, que denuncia o que fora a política demótica para o Pavilhão 

de Portugal, em Nova Iorque e S. Francisco, podemos atestar como a condução da 

política folclorista era canalizada e, de igual modo, limitada pela associação com outros 

agentes de turismo. 
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 A partir de 1939, o Secretariado de Propaganda Nacional recebeu as competências do Ministério do 

Interior, em matéria de turismo, considerado um instrumento privilegiado de promoção e propaganda do 

regime e, em 1940, integrou o Conselho Nacional de Turismo. No ano seguinte, o Secretariado de 

Propaganda Nacional começou também a registar as informações relativas à atividade desenvolvida por 

jornalistas estrangeiros, em Portugal. 
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 Deve – “Prestação de serviços de direção e organização do documentário de “Arte Popular” enviado 

à representação portuguesa nas Exposições de S. Francisco da Califórnia e Internacional de Nova Iorque, 

incluindo serões e domingo”. De Francisco Lage em 5/5/1939 (IANTT. “A Secção Portuguesa da 

Exposição Internacional de N. York”. Cx. 542). Negrito nosso. 
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No seguimento do Olhar do Outro extramuros – Exposições de Arte Popular 

em Espanha, Madrid, Sevilha e Valência (1943-1944). 

 

A aproximação que Portugal empreende, e tenta, com Espanha neste período da 

II Guerra Mundial, reflete-se ao nível político e, também, firmado num interesse 

cultural mútuo
88

. 

Neste âmbito, caberia ao Secretariado da Propaganda Nacional patrocinar e 

organizar uma ação de propaganda entre os dois países, que difundisse um corpo coeso 

de representações, capazes de impressionar e harmonizar intentos recíprocos, 

coincidentes com as políticas nacionalistas de ambos os regimes. 

Sob a rotulagem de “uma representação de intercâmbio intelectual e cultural 

entre os dois países”
89

, teriam lugar as exposições de Arte Popular, a acontecer em 

Madrid, Sevilha e Barcelona. 

A inevitável referência e exibição, de Arte Popular portuguesa, é entendida por 

Ferro, nas representações feitas nas capitais espanholas, como elemento crucial, não só 

como vetor comparativo com a arte espanhola, mas como algo mais do que um veículo 

de identidade nacional, que “por su clima, por su respiración”
90

, era capaz de influenciar 

os nosso artistas. 

Nesta última perspetiva, devemos explicitar, de forma legítima, a realização 

destas práticas, advindas da formulação e conceção de Arte Popular, sob uma leitura 

modernista que, na década de Quarenta, se vai consubstanciando. 
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 Portugal, através do seu embaixador Pedro Teotónio Pereira (1902-1972), envidou todos os esforços 

possíveis para estabelecer relações diplomáticas com o país vizinho, de maneira a reforçar os laços 

“peninsulares a defender os interesses aliados na península e a permitir a sobrevivência dos dois regimes 

para além do fim da guerra”. Neste âmbito, impunha-se a todo o custo orientar a política espanhola e, 

consequentemente, a opinião pública sobre as “boas intenções de Portugal”. A “ofensiva” deveria ser 
total, refletindo-se numa aproximação entre os dois países a nível cultural. A exposição de Arte Popular, e 

os eventos que daí resultaram, espelhavam esse possível entendimento recíproco, essa mútua 

manifestação de solidariedade (CRUZ, Manuel Braga da, Pedro Teotónio Pereir:, Embaixador português 

durante as guerras mundiais. Estudos de Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, 2004, p. 40) cf. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4982.pdf 
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 Informação prestada pelo sub-diretor do SPN a um comerciante do Porto, acrescentando para o efeito 

que a exposição de Arte Popular “não tem um certame com volume capaz de promover o interesse 

turístico de Portugal para Espanha”. 3 de março 1943 (IANTT, Arquivo SNI, Correspondência relativa a 

exposições, Cx.26)   
90

 Jornal ABC, 26 de maio 1943, p. 3.  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1943/05/26/011.html 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4982.pdf
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1943/05/26/011.html
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 Esta “vinculação” entre Arte Popular e os artistas é, de resto, enfatizada nas 

palavras de Ferro, proferidas na inauguração da mostra de Madrid, e sobretudo nas 

projeções decorativas, face aos certames que “contextualizam” os objetos de Arte 

Popular. 

Objetivamente, num enaltecimento da nossa Arte Popular, Ferro afirma, na 

mesma cerimónia de abertura da exposição em Madrid: “nos interesa […] traer à la 

superficie, catalogar todos los ritmos, colores e líneas de un arte espontanea […], pero 

solo como tintas o motivos de los cuales los nuestros artistas y poetas pueden servir-se 

para sus creaciones originales para sus obras propias” (ABC: 1943, 3). O discurso de 

Ferro era claro, ao atribuir ao SPN uma política interessada em “promover la creación y 

el desenvolvimiento de una arte moderna estructuralmente nacional” (ABC: 1943, 3).  

Neste contexto, “atribuía-se” e reafirmava-se um estatuto para a Arte Popular, 

em consolidação com a interferência dos artistas plásticos, nomeadamente desde a 

Exposição do Mundo Português, embora não recente mas reforçado. Estaremos nós 

perante um exercício de “confinação e manipulação” da Arte Popular?  

Será legítimo afirmar que, sob a tutela do entendimento e objetivo de Ferro, 

quanto à Arte Popular, poderá avizinhar-se tal enunciação. Contudo, na seleção e 

organização do espólio presente, a cargo de Francisco Lage, notamos uma certa 

preocupação em documentar a nossa Arte Popular, fundamentalmente na Exposição de 

Madrid, com peças pertencentes a instituições de natureza etnográfica. Tanto quanto se 

conhece pela documentação disponível, Lage solicita ao Museu de Etnologia, bem 

como ao Instituto de Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

objetos de Arte Popular, sujeitos a uma escolha seleta de exemplares
91

.  

Neste âmbito, a triagem realizada por Lage terá sido, inclusive no caso das 

solicitadas ao Instituto nortenho de Antropologia, objeto de referência por parte de um 

crítico espanhol de arte
92

. Ainda que de um modo parcial, há nestas exposições (Madrid 
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 IANTT, Arquivo SNI Cx. 96, Correspondência relativa a exposições 1940-44. Após receção do ofício 

nº 369 de Lage, enviado ao Instituto de Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

datado de 6 de abril de 1943, é endereçado ao Diretor do SPN, por Mendes Correia, a confirmação do 

pedido de empréstimo de duas “máscaras de madeira entalhada e pintada abaixo descritas: Nº25- Máscara 

de Chocalheiro de Meirinhos (Mogadouro), nº 26- Máscara de vale de Porco (Mogadouro) datado de 8 de 

abril de 1943.  
92

 É neste contexto que subsiste, à semelhança do que sucedera em outras exposições de Arte Popular 

(1936, 1940), o interesse em incluir, nos certames, a apresentação de peças provenientes de organismos 

públicos e particulares, que ratificam o interesse de Lage em vir a expor artefactos cedidos 



 

 386 

e Sevilha) um cuidado especial na seleção de objetos os quais, advindos de certos 

organismos, primam pela autenticidade. No caso da exposição de Madrid, a nível de 

seleção de artefactos, Lage poderá ter contado com a colaboração de Chaves, pois temos 

notícia da sua ida como convidado do Governo de Portugal, à abertura de Exposição de 

Madrid
93

, além de ser detetável a presença de peças do “seu” Museu, expostas em 

ambas as representações de Arte Popular (Madrid e Sevilha)
94

. A colaboração do 

etnógrafo Luís Chaves estende-se também à encomenda de uma brochura, intitulada 

Arte del Pueblo Português, a ser distribuída na Exposição de Madrid
95

.  

A singular exibição de Arte Popular nas Feiras “Internacionales de Muestras”, 

de Valencia e Barcelona, em 1944, representa uma derradeira mostra dos objetos 

presentes na anterior exposição, em Espanha (Madrid)
96

, com especial realce para a 

coleção de bonecos com trajos regionais
97

. Por sua vez, a exposição de Arte Popular em 

                                                                                                                                                                          

temporariamente, demonstrando o cuidado que houve em selecionar determinadas peças, de cariz 

científico. É nesta conformidade que são exibidas duas máscaras de chocalheiros, cedidas pelo organismo 

do Porto e, por consequência, alvo de elogio, enquanto “tradición de un Pueblo […] con las cuáles a 

cualquier hora se poderla representar a Aristófenes”, do espanhol Cecilio Barberan (1889-1982), escritor, 

crítico de arte e pintor. De entre os cargos que este crítico ocupou, destacam-se os de membro fundador 

do Museo del Pueblo de Madrid, diretor artístico na “jefatura nacional da obra sindical de artesanía” e 

crítico de arte, no jornal diário ABC, durante o período de 1939-1945. 
93

 “Meu prezado amigo: Telefonaram-me do Secretariado: O Presidente do Conselho e ministro dos 

negócios estrangeiros recebeu convite do governo espanhol para se fazer representar Portugal na 

abertura da exposição de Arte Popular em Madrid. Convidaram-me como conservador do Museu único 

estabelecimento da especialidade em Portugal […], entendi que não devia recusar por todos os motivos” 

(MNA, Arquivo Manuel Heleno, Carta de Luís Chaves a Manuel Heleno datada de 23 de maio 1943). A 

idoneidade de Chaves é reconhecida a par do Museu Etnológico, como única instituição existente no 

campo etnográfico em Portugal, o que atesta a válida colaboração deste etnógrafo com o SPN. 
94

 Deste modo, registe-se que figurariam, nas duas exposições de Madrid e Sevilha, peças relativas a 

objetos de fiação e de arte pastoril, provenientes do “Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos”. 

Uma vez que a autorização do empréstimo de peças à altura deveria ser primeiro autorizada pelo 

Ministério da Educação Nacional, este dirige carta ao Diretor do SPN, proveniente do gabinete do 

Ministro confirmando o empréstimo das peças solicitadas. No entanto, esta missiva adverte que “uma vez 

que a secção de Etnografia do Museu serve de exemplificação às cátedras de Etnologia e arqueologia da 

faculdade de Letras de Lisboa […] a colaboração […] se faça sem desorganização do plano da referida 

secção […] e limitando-se ao estritamente necessário ao brilho da exposição” (IANTT, Arquivo SNI Cx. 

96, Correspondência relativa a exposições 1940-44) A idoneidade e autenticidade da coleção pertencente 

ao Museu conferem aos objetos a expor nas exposições ibéricas.  
95

 Seria distribuído nas salas da exposição um folheto em castelhano, da autoria de Luís Chaves e com 
ilustrações de Tom, intitulado Arte d’el pueblo português, com “palavras de apresentação lírica à Arte 

Popular portuguesa, patente em Madrid e ao povo espanhol” (CHAVES, Luís, Nos domínios da 

etnografia e do folclore, Ocidente, Vol. XX, julho, nº 63, 1943, p. 321). 
96

 Em carta, dirigida ao Embaixador de Portugal em Madrid, alega o “facto de se encontrar ainda em 

Espanha a quási totalidade dos objetos que figuraram na Exposição de Arte Popular Portuguesa em 

Madrid”, para os quais chama a atenção, uma vez que “existe a eventualidade de uma nossa participação 

nos certames que […] se vão realizar em Barcelona e Valência”. Assim sendo, Ferro solicita ainda que a 

embaixada tome a seu cargo a prorrogação do prazo de “estadia”, de resto já autorizada pela “Dirección 

General de Aduanas”. 10/11/1944 (IANTT. Arquivo SNI, Cx. 558). 
97

. Segundo apurou Ferro, nas frequentes reuniões com o Presidente do Conselho, Salazar emite o 

seguinte parecer, “a propósito da minha [António Ferro] ida a Espanha (…) concorda com o plano: “Só 
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Sevilha, “instalada” no consulado de Portugal daquela cidade, por altura da prestigiada 

Feira de abril, ocorreria como parte integrante das “diversas manifestações de caráter 

cultural e folclórico”, nas quais o SPN representaria Portugal
98

. Os mesmos objetivos 

foram aqui novamente explorados por Ferro. Repetiu-se assim a fórmula ensaiada na 

Exposição de Madrid, subjugada à perceção conferida à Arte Popular, no que respeita à 

exposição de objetos anteriormente apresentados na capital espanhola, sob a seleção e 

orientação de Francisco Lage, e arrumo/decoração de Tom
99

. 

Partindo de uma análise elaborada por Bjarne Stoklund (1928-2013)
100

, sobre as 

exposições internacionais e a sua projeção no erigir das culturas nacionais, dos países 

intervenientes em finais de Novecentos, estabelecemos, como pontos a destacar, o seu 

importante papel na construção e no desenvolvimento da chamada “cultural grammar” 

do nacionalismo, “with a thesaurus of general ideas about the cultural ingredients, 

                                                                                                                                                                          

não vejo bem a Exposição de Arte Popular em Barcelona sem qualquer outra coisa. Parece-me frágil 

como iniciativa. É melhor então levá-la a Sevilha”” (Arquivo da Fundação António Quadros, Audiências, 
Livro 1. s/p). Nesta conformidade, a Arte Popular era entendida como suporte, sustentáculo de outras 

iniciativas, e não como um universo autónomo. No essencial, e embora sem grandes efeitos cenográficos, 

a mostra de Arte Popular, com especial incidência nos manequins obtém novo sucesso, conseguido no 

arranjo do espaço, ainda com destaque para o efeito visual proporcionado pela suspensão, na parede, de 

trajos regionais, a presença portuguesa em Valência. 
98

 Em carta à Direção Geral dos Serviços Pecuários de Lisboa, Ferro informa que “vai este Secretariado 

efetuar em Sevilha durante a época da Feira […] diversas manifestações de caracter cultural e folclórico 

às quais se vai procurando dentro dos limites do possível, um acentuado caracter português no sentido de 

valorizar as nossas coisas sobretudo quando se possam por em confronto com as do pais vizinho” 

(IANTT, Arquivo SNI, Cx 96), Neste contexto, seriam representados em Sevilha, como nos conta Chaves, 

“quadros sugestivos dos costumes e das nossas artes populares portuguesas. Não há melhor embaixada 

num certame internacional ou no seio de nação diferente […] do que a exposição ou prova demonstrativa 

das artes ricas e policrómicas do povo”. Assim, acrescenta o etnógrafo, uma das presenças assinaladas por 

Portugal em Sevilha seria, precisamente, a alma do povo. Entre “os cavalos de raça apresentados ali, 

montava-os pessoal, que vestia o traje de campino ribatejano […]. Personagem de alma e corpo […] 

ligado à vida e à paisagem das lezírias do ribatejo. A par destas manifestações atuaria o bailado do Verde-

Gaio e ouvir-se-ia, entre outras programações culturais, fado e poesia portuguesa”. (Ocidente, Vol. XX, 

julho, nº63, 1943, p. 321).  
99

 Na conceção de Chaves, esta exposição correspondia, efetivamente, a “um clima espiritual destas lições 

de arte do povo”. Entende o etnógrafo que, sem possuírem a “rigidez de um Museu”, os seus objetos 

expostos “obedecem mais à disposição decorativa e evocações de vida que ao estudo direto das coisas”. 

Este significado, esta crítica construtiva, sobre as exposições de Arte Popular extramuros, coaduna-se 

com os propósitos da política folclorista do SPN. Chaves refere que, mesmo nestas circunstâncias, os 

objetos não “perdem o seu mérito etnográfico, mas no que se diminuem cientificamente, ganham em 

sugestão e arte”. Contudo saliente-se, esta observação de Chaves poderá estar associada à salvaguarda da 

autenticidade e do “mérito etnográfico”, do espólio pertencente à instituição onde trabalha, o Museu 

Etnológico.  
100

 Bjarne Stoklund (1971-1996), etnólogo dinamarquês e curator do Museu Ar Livre, em Sorgenfri, 

Copenhaga. Foi ainda editor do jornal internacional Ethnologia Europea. 
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needed to form a nation”, entre os quais, segundo Stoklund, se destacam elementos de 

“folk culture”
101

, além de outros símbolos. 

O autor descreve os ingredientes presentes, nas ditas exposições internacionais 

de Novecentos, como esteticamente atrativos e marcos do simbolismo national, 

nomeadamente a Arte Popular
102

, a arquitetura vernácula ou o estilo histórico
103

, 

questionando a sua pertinência no desenvolvimento futuro e na abertura de 

“folkmuseums”, que iniciam um novo conceito museal, caracterizado pela preferência 

dada aos elementos expostos em cada iniciativa
104

.  

As observações do professor dinamarquês permitem refletir sobre o contributo 

de Portugal, nomeadamente quanto á Arte Popular, pela sua participação quer em 

exposições internacionais, em primeira instância, quer em iniciativas no país vizinho, 

além de permitir analisar até que ponto concorreu para o desenvolvimento no campo 

dos estudos etnográficos, supostamente a nível académico, ou no da formação de uma 

massa crítica em Portugal, ou a posição adquirida nesta área. Elegemos ainda o efeito 

prático destas exposições, no tocante à seleção de determinados objetos, como parte 

integrante e génese da criação de um futuro museu. 

Consideremos também o papel interventivo da Arte Popular, pautada pela ação 

formativa no desenvolvimento de uma relação com os artistas do Modernismo. É 

necessário ainda ter presente, nesta avaliação, a consolidação do que anteriormente 

anunciámos como “estilo SPN”, mediante a conduta proposta para a significação e 

simbolização da Arte Popular, confinada ao ideário de Ferro. 

                                                           

101
 Stukland desenvolve o seu estudo, sobre o papel das exposições internacionais na construção das 

culturas nacionais no século XIX, com base no conceito de Orvar Löfgren sobre uma “international 

cultural grammar of nationhood”. 
102

 Como fazendo parte da Arte Popular, Stukland elege os trajos típicos, que marcam presença assídua 

nas exposições internacionais.  
103

 A cultura nacional é pela primeira vez introduzida, com fundamento, na Feira de Paris, em 1867, nos 

ditos “pavilhões adicionais”, em representação de cada país, prática esta que se prolonga até à Exposição 

de Sevilha, em 1992. O autor inclui ainda um terceiro elemento como símbolo de “folk culture”, os 
chamados quadros vivos (com eventuais modelos e equipamento), que dariam então uma completa 

imagem da “folk culture” (STOKLUND, Bjarne, “The role of the International Exhibitions in the 

construction of National Cultures on the 19
th

 century”, Ethnologia Europea, 1994, p.8); 

http://bibliotekforlandbokulturogsoefart.dk/filer/Bjarne%20Stoklund%20-

%20The%20Role%20of%20the%20International%20Exhibitions%20(1994).pdf). 
104

 Segundo o autor, como parte essencial para a elaboração do conceito destes novos museus, que teriam 

a sua génese nas exposições internacionais, decerto contribuiu a seleção de elementos presentes, que 

iriam constituir o seu acervo. Nesta perspetiva, refira-se as representações de trajos regionais, a 

arquitetura vernacular, as chamadas recriações interiores das habitações rurais, e de objetos de uso 

doméstico, preferencialmente decorados, e peças de Arte Popular, que estarão em foco na viragem do 

século. 

http://bibliotekforlandbokulturogsoefart.dk/filer/Bjarne%20Stoklund%20-%20The%20Role%20of%20the%20International%20Exhibitions%20(1994).pdf
http://bibliotekforlandbokulturogsoefart.dk/filer/Bjarne%20Stoklund%20-%20The%20Role%20of%20the%20International%20Exhibitions%20(1994).pdf
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No entanto, a nossa atenção centra-se em Lage e na sua colaboração nestas 

iniciativas. Um “poder” circunstanciado é-lhe conferido na seleção e orientação do 

espólio representativo. Por um lado, é notória a sua afirmação crescente e 

individualizada, no desempenho das suas funções; por outro, a seleção e a orientação do 

espólio são decerto determinadas, em parte, pelas prerrogativas que presidem aos 

princípios orientadores das representações, no seu todo. Se nas exposições 

internacionais a Arte Popular se reveste de uma rotulagem mais propagandística, com 

vetores turísticos (de sedução do Outro), Lage “molda” a sua seleção a objetos 

representativos desses mesmos veículos. Todavia, não deixa de ter um cuidado 

substancial em procurar, nalguns casos, a genuinidade de algumas peças eg. bonecos, 

trajos populares, Exposição de 1935, não hesitando, sem metamorfosear outros, em 

fazer com que, no seu conjunto, as coleções assumissem um caráter pedagógico (por 

exemplo, a coleção de ourivesaria, na exposição de Paris). “Atuando” nas exposições 

em Espanha, ainda que a temática obedecesse maioritariamente à exibição de Arte 

Popular, Lage propõe, como vimos, uma seleção de objetos que se afirmam pela sua 

autenticidade e razão de ser. Para tal, socorre-se de instituições e de uma rede de 

pessoas idóneas, que o auxiliam na coadjuvação de novas iniciativas.  

No campo específico da cultura popular, é igualmente Lage que formula a 

integração de alguns dos seus elementos mais representativos, selecionando-os e 

tratando da sua aquisição, como “celebrações” a distribuir nos principais eventos, 

nomeadamente, na exposição de Paris. 

Em suma: indiscutivelmnete, o referido êxito das celebrações portuguesas 

extramuros é saldado pela positiva, quer pela ação propagandística, de que se 

revestiram, dando a conhecer um país e um regime ao mundo “que não nos conhece”, 

quer pela relevância dada ao trabalho de artistas plásticos nestes certames, marcando, no 

futuro, uma produção artística nacional. Assim, não é despiciendo, pela introdução e 

potencialidade que adquire a mostra da nossa Arte Popular, advinda de várias regiões do 

país, embora num contexto seletivo, concreto, face ao espólio representado
105

.

                                                           

105
 É inegável que as exposições proporcionaram a recolha de vários artefactos, quer em locais de 

comércio próprio (feiras e mercados), quer diretamente, a artesãos até ai desconhecidos (como o caso Ana 

Peles e os Bonecos de Estremoz).  
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CAPÍTULO VI 

 

“Uma Romaria pelas Aldeias”. O Concurso “A Aldeia Mais Portuguesa de 

Portugal”: a tradição/autenticidade versus processo de criação in actu. 

 

A polémica 

 

A configuração do concurso “A aldeia Mais Portuguesa de Portugal”, organizada 

em 1938, e o seu desenvolvimento, encontram-se relacionados com a operação de 

diversos fatores de ordem ideológica (nacionalismo) e étnica (propondo a dicotomia 

nós/eles), cuja instrumentalidade importa esclarecer
1
. 

É necessário ter presente a avaliação, já abordada, sobre os princípios que 

norteiam a ação do SPN, subjugados aos de ideologia, que o Estado Novo procurou 

implementar. Constituindo uma força, no que respeita ao poder do regime, e adotando o 

nacionalismo ruralista do século XIX, centrado nas tradições populares, o Secretariado 

materializa e afirma, como garante da identidade nacional, a bondade e a generosidade 

do povo, a sua ingenuidade, as suas virtudes. Estes pronunciados juízos de valor, 

autorreferenciais, são positivos e moralmente estruturantes, face à construção 

apologética do campesino situado, primordialmente, nas aldeias que justificavam a 

                                                           

1
 Sobrelevamos, nas características ideológicas inerentes ao concurso, a sua apologética valorização do 

ruralismo, recônditos “lugares” que albergavam toda uma mística inerente ao patriotismo, e 

consequentemente ao nacionalismo. Segundo a autora do artigo em foco, Caroline Luvizotto, e em 

referência às palavras do antropólogo Frederick Barth (1928-2016), a etnicidade é entendida como forma 

de organização social, baseada na atribuição categorial, na qual as pessoas são classificadas em função da 

sua suposta origem, validada na estabelecida, na da “interação social pela ativação de signos culturais 

socialmente diferenciadores”. Neste contexto, ainda na conceção de Luvizotto, a etnicidade concorre para 
ilustrar o campo de pesquisa, no que diz respeito aos estudos dos processos variáveis, e nunca terminados, 

pelos quais os atores se identificam “e são identificados pelos outros” na base de “dicotomizações 

Nós/Eles”, estabelecidas a partir de traços culturais, supostamente derivados de uma origem “comum e 

realçados nas interações raciais”. No âmbito em que o concurso foi criado, e no confronto de planos 

sociais e culturais na base das dicotomizações Nós/Eles, constatamos, por um lado, o que diz respeito aos 

diferentes atores/aldeias e a relação estabelecida entre eles, num registo de etnicicidade; e, por outro, a 

oposição com que é apreendida pelo Júri, enquanto Nós, o seu olhar sobre eles, traduzida pela diferença, 

pelo exaltar da vida dos aldeãos, em oposição a uma vivência urbana dos jurados (LUVIZOTTO, 

Caroline Kraus, Etnicidade e identidade étnica, p 32); http://books.scielo.org/id/kkf5v/pdf/luvizotto-

9788579830082-04.pdf 

 

http://books.scielo.org/id/kkf5v/pdf/luvizotto-9788579830082-04.pdf
http://books.scielo.org/id/kkf5v/pdf/luvizotto-9788579830082-04.pdf
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instituição do concurso. O conceito de povoação rústica, assentava num conjunto de 

atributos metafóricos e místicos, povoação essa vista como “santuário,” “lar da nação”, 

onde o seu habitante, o aldeão, na sua vivência diária (com base numa economia de 

autossuficiência), era imagem evocativa das virtudes que espelhavam o “viver 

habitualmente”, preconizado por Salazar. Nesse sentido, era ainda a aldeia “mais que 

um local [era] uma noção que materializava todos os pontos do programa” do regime 

(FELX: 2003, 212). 

Para uma instituição como o SPN, em consonância com os seus princípios 

“estatuários”, cumpria, nesta sua primeira fase de “ação”, propagandear as virtudes do 

discurso salazarista, veiculando e inculcando esses arquétipos da “etnia portuguesa […], 

reduto da tradição”, que a aldeia encerrava. Ostentando um caráter guionista, cumpria 

ainda ao Secretariado, na conceção do que era tradicional, puro, difundir esse quadro de 

valores, cuja interiorização importava estabelecer como verdade absoluta. Caberia ao 

então organismo, dependente da Presidência do Conselho (SPN), a regulação do campo 

cultural e consequente intervenção dos conceitos em causa, que deram o mote na 

construção dos critérios que irão pautar a “sua” procura d’ “A Aldeia Mais Portuguesa 

de Portugal”. 

Entre os propósitos que irão regulamentar o concurso, iremos destacar o modo 

como, a partir dos chamados “cultores eruditos”
2
, se formulavam conceitos de tradição, 

autenticidade, ou “invenção de hábitos tradicionais”, que importava construir e 

recuperar, reestruturando, até, essa mesma realidade inerente ao espaço rural. Nesta 

linha de reflexão, atentemos ao estudo de Maria de Lurdes Lima dos Santos, no qual são 

relevadas as relações entre a grande cultura cultivada e a pequena tradição (cultura 

popular)
3
. A autora alude ao “processo de valorização da pequena tradição, 

                                                           

2
 Referimo-nos, neste caso, aos membros do Júri Nacional, António Ferro, Fernanda de Castro, Armando 

Leça, Luís Chaves, Gustavo Matos Sequeira, Manuel Cardoso Marta e Augusto Pinto, que, 

“apaixonados” pela cultura popular, vão, no âmbito em que decorrem os moldes do concurso, efetivar e 
confirmar, como defende Santos Silva, uma espécie de submissão do popular ao universo do erudito, num 

processo de “domesticação”, ao projetarem a sua visão do mundo sob um cunho estético, submetendo a 

cultura popular ao “círculo do Museu e do erudito” (SILVA: 1994, 101). No entanto, no decorrer do 

evento, assistimos igualmente à apropriação de todo um visual e um imaginário do popular, pela suposta 

“classe erudita”. 
3
 No seu artigo, a autora desenvolve uma reflexão focada nas designações sobre cultura cultivada e 

cultura popular, que, na sua opinião, tendem a subsistir “como a-históricas”. Comportando um “conjunto 

de pequenos elementos coesos”, estas noções reproduziam-se “para além do tempo, como dois saberes 

míticos” (clássicos e povo). Ainda segundo Santos, estas abordagens culturistas, ou seja, os seus efeitos 

que, de facto, estabeleciam “uma separação entre a grande e a apequena tradição (cultura cultivada e 

popular), “contrapostas em modelo simétrico” veriam, mais tarde, a cultura de massas ocupar a posição 
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desencadeado pelos autores pré-românticos” (SANTOS: 1988, 689), por ideais 

análogos, pelos quais a grande tradição se legitimava, através dos conceitos de 

perenidade e autenticidade de uma obra original, e, no caso da pequena tradição, se 

formulava a “perenidade dos fazeres e dizeres do povo e sua autenticidade relevando de 

uma «alma coletiva» ingénua” (SANTOS: 1988, 689). Nesta ação, revitalizamos os 

conceitos de autenticidade, perenidade e tradição, como expressões norteadoras do 

discurso de recetividade da própria iniciativa, mediante “enviados do Espirito novo 

[que] rebuscam hoje pelos recantos mais discretos as virtudes mais ancestrais, os 

engenhos peculiares, que deram caráter inconfundível aos nossos maiores”. Este 

certame pode ser igualmente entendido como reflexo da preocupação do Estado Novo, 

para com “a […] maneira de ser [do povo], das suas características originais e a sua 

fisionomia tradicional”
4
. De um modo direto ou indireto, todos estes conceitos 

estruturantes, que para o presente trabalho nos interessam (tradição, autenticidade), 

subjacentes aos princípios que marcam a “cruzada” por esse Portugal, na demanda da 

aldeia mais portuguesa, firmam, em síntese, a relativa sintonia entre tradição e 

modernidade. 

Tratava-se fundamentalmente, de projetar neste concurso o que de facto, 

segundo Eduardo Lourenço, caracterizava a política cultural salazarista, agora 

apropriada numa escala reduzida mas relacional, na forma “do passado a conviver com 

o presente” (LOURENÇO: 1983, 20). Esse passado, tornado presente por via do evento, 

impunha ao concurso o desencantar “de indústrias caseiras quási perdidas, belos trajes 

esquecidos nas velhas arcas, canções heroicas, cantigas sublimes, coros admiráveis, e 

heroicidade [sua história]”
5
. Dois critérios essenciais, folclore e história, tornavam-se 

parte de uma equação que ganha, nos discursos e práticas oficiais, uma conotação 

positiva, a explorar nas zonas rurais, vistas “como repositórios da «portugalidade» “, e 

“os seus habitantes entendidos como representantes do «verdadeiro português» ”
6
  

                                                                                                                                                                          

da pequena tradição, renegando-a para uma “categoria residual” enquanto “sobrevivência da verdadeira 

cultura popular” (SANTOS, Maria de Lurdes Lima dos, Questionamento à volta de três noções (a grande 

cultura, a cultura popular, e cultura de massas. Análise Social, Vol. XXIV (101-102), 1988 (2.°-3.°), 

689-702. p. 689. 
4
 Ocidente: Revista portuguesa mensal: Lisboa, Vol. II, setembro, nº5, 1938 p. 318; Aldeia mais 

portuguesa de Portugal, Lisboa: Secretariado da Propaganda Nacional , 1938, p. 2. 
5
 Idem, ibidem. 

6
 SILVA, Luís, Processos de mudança nos campos: O turismo em espaço rural. Tese de Doutoramento 

em Antropologia. Lisboa: ISCTE, 2006, p. b144. 
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Em suma: No Portugal de 1938 desencadeava-se, via concurso, uma 

significativa ação, a cargo do SPN, em torno do Folclore nacional, afirmando-se como 

um dos “momentos mais significativos da afirmação material da «Política do Espírito»” 

(FELIX: 2003, 207). 

 

Os Bastidores do Concurso – “atores”, regulamento e “requisitos exigidos 

às concorrentes”. 

 

Sob o ímpeto da curiosidade, surgia, “atirada ao ar da primavera deste ano 

(1938) no Secretariado da Propaganda Nacional, a interrogação, sobre “qual a aldeia 

mais portuguesa” (CHAVES: 1938, 241). Tanto quanto é possível apurar, face à lacuna 

documental acerca do período que abarca o evento, este desafio é relembrado por Luís 

Chaves, cujo envolvimento, como organizador, membro do Júri Nacional e da Junta 

Provincial da Estremadura, segundo veremos, irá incluir a apreciação do próprio 

concurso, onde sobrelevará algumas das contestações, a que, ao longo do tempo, tem 

existido em relação a esta iniciativa
7
. É no entanto Chaves que aconselha, em resposta à 

questão citada, a necessidade de realizar trabalho de campo com o objetivo de conhecer 

“as riquezas etnográficas de Portugal”. Um etnólogo, de novo se revendo neste certame 

à mercê dos comandos do SPN, porém sob a alçada dos seus próprios interesses, como 

consideraremos atempadamente.  

Face aos outros organizadores do concurso, e consequentemente membros do 

Júri Nacional, como Manuel Cardoso Martha, Luís Chaves, Gustavo de Matos Sequeira 

(olisipógrafo) e Augusto Pinto (jornalista), “mobilizando” intelectuais, jornalistas e 

apenas dois etnógrafos (Martha e Chaves), interroguemo-nos, neste quadro, sobre o 

papel de Francisco Lage neste projeto.  

                                                           

7
 Neste contexto tenhamos presente as considerações, como veremos, tecidas por um etnógrafo (conde de 

Vilas Boas), e um economista (Ferreira Dias) durante os Anos 40, e, mais recentemente, por estudos e 

trabalhos académicos, que pautam o concurso quase exclusivamente sobre um lastro negativo, 

inautêntico, e sem consequências positivas, em especial no campo dos estudos etnográficos. Nos 

segundos casos, referimos os estudos de Joaquim Pais de Brito, “O Estado Novo e a Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal” in: Fascismo em Portugal, Lisboa: A Regra do Jogo, 1982, e de Pedro Félix 

(2003), e ainda o trabalho académico de Vera Marques Alves (2007).  
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Segundo constatámos, a trajetória interna de Lage no SPN, no campo da 

Etnografia, tem vindo a definir-se e a afirmar-se a partir do seu desempenho na 

exposição de Genebra, em 1935. Nesta posição de prestígio crescente, como “etnólogo”, 

Lage vem assumindo um rumo evolutivo de ações nesta área, permitindo-lhe, mais 

tarde, adquirir uma certa legitimidade de colaboração e desempenho em todo o 

processo, na iniciativa de 1938. 

O posicionamento de Lage neste certame é desenvolvido segundo o que 

poderíamos designar de participação integrada, uma vez que, embora oficialmente seja 

designado como Delegado do SPN, a sua ação se estende à organização e à 

regulamentação do concurso, além da fixação de toda a logística inerente à iniciativa, a 

seleção das aldeias propostas pelas Juntas de Província, a coordenação das visitas do 

Júri Nacional, e ainda, entre outras funções, a recolha de peças. 

Para percebermos, neste conjunto de orientações, qual a posição e o pensamento 

de Lage face a este evento, e as conclusões a retirar, torna-se indispensável 

individualizar e refletir sobre duas das suas participações no acontecimento: a eventual 

colaboração no redigir dos requisitos exigidos às aldeias concorrentes, e a sua avaliação 

dessas mesmas características, que enformavam as aldeias a concurso.  

As condições de existência e funcionamento do SPN, prefigurado o 

cumprimento estatuário com que foi criado, fixado no compromisso de “organizar 

manifestações nacionais e festas públicas com o intuito educativo ou de propaganda”, 

necessitavam de um garante, de um instrumento que veiculasse e legitimasse os valores 

de renascimento folclórico e etnográfico nacional, acautelados pelo organismo. 

A implementação desta iniciativa visava, pois, encontrar a materialização de tais 

desígnios e respostas quanto às vantagens e contributos dessa mesma iniciativa. O 

regulamento instituído, assente num conjunto de normas, tendia a oferecer um processo 

duplo de consagração do SPN, enquanto “autoridade” simbólica no campo etnográfico 

[“interessando o povo das aldeias […] manter intactos […] os costumes tradicionais da 

sua terra”], e face à responsabilidade acrescida de envolver, nesta iniciativa, todos os 

extratos de uma «sociedade», desde os mais altos representantes ao aldeão mais 

simples”
8
. (PESTANA: 2003, 388). 

                                                           

8
 Entre os altos representantes envolvidos na iniciativa, recorde-se o envolvimento e desempenho de 

António Ferro e dos restantes membros do Júri Nacional, membros das juntas provinciais, às destacadas 
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Nas bases que enformavam o dito concurso, estavam estipuladas a sua 

finalidade, as condições a que deveriam subordinar-se as aldeias portuguesas do 

continente, a valoração e o estímulo, através do prémio atribuído (simbólico e 

pecuniário), a regulamentação e participação das juntas provinciais (funções e 

membros), finalizando com a fixação das datas que balizariam o seu começo e término
9
. 

Era no entanto “omisso quanto aos critérios de avaliação” (FÉLIX: 2003, 213). 

Segundo o introito, onde residia o âmago do concurso, caberia ao júri central 

avaliar as aldeias a concurso, consoante o seguinte: tivessem presentes as “tradições 

etnográficas”, oferecessem a “maior resistência […] à decomposição e influências 

estranhas” e conservassem o “mais alto grau de pureza das características”, como 

condições necessárias para a sua admissão ao evento (Base I) (SPN: 1938)
10

. 

O Secretariado corporizava, em oito condições (“sinais característicos objetivos 

e insofismáveis”
11

 (CHAVES: 193, 437)), os requisitos exigidos às concorrentes ao 

título em causa, a saber: 1.º – Habitação; 2.º – Mobiliários e alfaia doméstica; 3.º – 

Trajo; 4.º – Artes e Indústrias Populares; 5.º – Formas de Comércio; 6.º – Meios de 

Transporte; 7.º – Poesias, Conto, superstições, jogos, canto, música, coreografia, teatro, 

festas e outras usanças; 8.º – Fisionomia topográfica e panorâmica. 

Significativo para a análise em curso é a evidente simetria e analogia entre este 

quadro de requisitos do concurso, com a estrutura e nomenclatura das propostas e 

reflexões sobre estudos etnográficos, da autoria de Chaves, e nomeadamente do projeto 

de Lage para o Museu do Povo Português (MPP). Não será ousado avançar com esta 

sugestão/proposta que, a nosso ver, aponta para o facto de o concurso se articular com o 

                                                                                                                                                                          

autoridades sociais/eruditos locais, (o poeta António Correia de Oliveira, em Vila Chã, a poetisa Carlota 

Serpa Pinto, em Boassas, Vergílio Correia, em Torre de Bera, Azinhal Abelho, em Orada). 
9
 O concurso estava organizado segundo XXVIII bases, nas quais se procurava, fundamentalmente, 

explicitar qual a finalidade do evento, assente, entre outras “cláusulas”, no objetivo de “interessar […] o 

renascimento folclórico e etnográfico nacional, o povo das aldeias, os artistas anónimos […], repudiando 

influências alheias e nocivas, e logram manter intactos na sua pureza e graça os costumes tradicionais da 

sua terra”. As bases enformavam/regulavam ainda sobre a posse do prémio “Galo de Prata” (base III), 
atribuído à aldeia vencedora, assim como um melhoramento de utilidade pública local (fonte, escola, 

estrada), cessando, porém, a posse do prémio simbólico (galo de prata) em futuro concurso, sempre que 

fosse atribuído a outra aldeia. Quanto à organização interna do concurso, seria estabelecido um Júri (de 

cinco membros), nomeados pelas juntas de província (base VIII), que regulariam a sua composição, 

responsável pela publicação/envio dos resultados, em relatórios e atas justificativos, enviados mais tarde à 

Junta Provincial (base X). Por fim, caberia ao Júri central (nomeado pelo SPN) escolher, face aos 

relatórios apresentados sobre cada uma das concorrentes, as que iriam a concurso (base XIII). 
10

 Sendo, no entanto, o regulamento “omisso quanto aos critérios de avaliação” (FÉLIX: 2003, 213), a 

citada apreciação por parte do Júri consistia, a nosso ver, no único procedimento de análise/julgamento 

das aldeias a concurso.  
11

 Ocidente: Revista portuguesa mensal. Lisboa: Vol. II, Nº6, outubro 1938, p. 436. 
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entendimento e a cumplicidade de ambos, sobre o que no campo da Etnografia regulava 

princípios orientadores, compagináveis com os programas e estudos dessa área, como 

avançámos anteriormente, com a hipótese das prerrogativas do concurso terem sido 

fixadas em estrita consonância
12

. 

Em posterior análise do concurso, importa igualmente refletir sobre os 

“operadores de consagração” e a regulação dos “atributos” etnográficos, históricos, 

topográficos e panorâmicos, elaborados pelos membros do Júri Provincial, em função 

de cada aldeia concorrente, a fim de podermos ajuizar sobre os testemunhos e efeitos 

dos conhecimentos populares, que permitiram julgar modos singulares de entendimento 

de uma realidade etnográfica e turística, à época, não se limitando à aldeia em foco, mas 

sim a um território mais vasto. 

O regulamento especificava, como referido, que iria contar com a colaboração 

da Junta de Província da respetiva área administrativa, na escolha das aldeias candidatas 

a concurso, invocando como credível a sua idoneidade, uma vez que este órgão era 

muitas vezes chamado a liderar tarefas culturais, de relevância crescente dentro da 

“política do espírito”, executada pelo SPN. Segundo Catroga, a estas organizações 

“cabia regionalizar essa “política”, explorando, no terreno, o fundo etnográfico que 

animava a ideologia regionalista […] ao serviço da folclorização do povo, que o regime 

pretendia acelerar.” (CATROGA: 1999, 221). A institucionalização das Juntas de 

província, às quais competia inventariar o património artístico, natural e cultural da 

região, sob sua “jurisdição”, previa também a “integração do mundo rural (elites 

económicas e intelectuais) e a exploração do seu simbólico” (CATROGA:1999, 222). 

De acordo com os propósitos e a ação conciliatórios, destas comissões institucionais ao 

serviço do SPN, e como salientámos, era-lhes atribuída a constituição de um júri 

especificado, em cujos cinco membros “convocados” identificamos a presença de uma 

“intelectualidade regional”, com certa ligação ideológica e/ou funcional com o regime, e 

                                                           

12
 MNE, Fundo Luís Chaves, documentação não tratada. Na análise do espólio de Luís Chaves, foi 

possível detetar, avulsa, uma página manuscrita intitulada “Etnografia”, com uma suposta divisão sobre 

os aspetos coincidentes com as mencionadas cláusulas do concurso. Registou-se de igual modo, sem data, 

um esquema completo, datilografado, sobre uma possível obra: “Tratado e Etnografia da Terra & da 

Gente de Portugal”, cujos capítulos, que a compõem, abordariam também os itens já avançados, para o 

concurso de 1938. Aliás, Francisco Lage apresentaria, no seu projeto para o Museu do Povo Português, 

em 1942, algumas das referências já propostas para o evento.  
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um desempenho e avaliação, a par dos folcloristas presentes,que irá merecer um estudo 

detalhado
13

. 

Na organização do concurso, segundo referimos, cumpriria às juntas provinciais 

(JP) escolher duas aldeias da sua administração, que honrassem os requisitos avançados, 

e sobre as quais elaborariam relatório e ata, a enviar à respetiva Junta de Província.  

Estes relatórios seriam, posteriormente, apreciados por um Júri Nacional 

designado pelo SPN, encarregue da seleção final das aldeias concorrentes
14

. 

A gestão do concurso, como refere Félix, não foi pacífica. Os intervenientes, a 

nível administrativo, juntas de província e câmaras municipais, nem sempre 

concorreram, inteiramente, para o referido êxito. Por mais apologias que fossem tecidas 

ao concurso, terá havido, em certos casos, a falta de iniciativa das primeiras – reagindo 

contra a dificuldade de levantamento dos requisito das aldeias –, em clara oposição às 

câmaras municipais, que prontamente aderiram ao evento.  

Para melhor entendermos o envolvimento de Francisco Lage, em todo o 

processo, é conveniente retomarmos a análise dos relatórios elaborados pelas juntas de 

província, indagando sobre essa eventual “prospeção no terreno”, quanto à natureza do 

trabalho, além da missão dos intervenientes e resultados práticos, para lá do papel de 

selecionador das aldeias a concurso, passando pela recolha de objetos, evocação dos 

costumes locais e artes populares, mais tarde museografados numa Instituição. A análise 

destes itens não cessa com o interesse dos relatórios; estes permitem-nos ainda integrar 

                                                           

13
 As juntas provinciais (JP) tinham por missão/participação no concurso, entre outras, escolher o Júri 

encarregue da seleção das aldeias. Entre os cinco membros propostos, deveriam constar um etnógrafo ou 

folclorista, um musicólogo especializado na temática ou na região, o diretor de um museu regional, um 

representante da comissão municipal de turismo, e, por fim, um membro da junta de Província, a intervir 

em caso de empate. É notório assinalar que os “convocados” fazem parte de uma certa intelectualidade 

regional, ou seja, eruditos locais, que garantiam o cumprimento dos requisitos do concurso. Para uma 

completa elucidação das personalidades que fazem parte desse Júri (cf. FÉLIX: 2003, 232). 
14

 Os relatórios enviados ao Júri central/nacional permitiram, numa fase inicial, a seleção de 22 aldeias de 

norte a sul. Posteriormente, e após os delegados do SPN iniciarem visitas às aldeias ([vê-las, compará-las, 

e dizer se tinham jus a esses prémio] ), com caráter preparatório face à visita do Júri central, e informação 
proporcionada sobre o que visitavam, a seleção final seria reduzida a doze aldeias concorrentes. A 

ausência da representação de Trás-os-Montes, e a exclusão das suas duas aldeias (Alturas de Barroso e 

Lamas de Olo, selecionadas pelo Júri) a concurso, motivou críticas ao SPN, logo colmatadas por Chaves. 

Segundo o etnógrafo, ter-se-ia verificado, por parte do Júri eleito, o incumprimento do regulamento (em 

virtude de não ter sido enviado o respetivo relatório), potenciado pela má receção da proposta de visita 

aos locais designados, feita por um “funcionário superior do SPN” (Lage?). Nesta conformidade, 

constatava-se que os aglomerados rurais em causa teriam sido postos de parte, devido ao seu 

“reconhecido primitivismo” e à improvável vitória, “cláusulas” que iriam retirar a dimensão turística 

desejável ao concurso, uma vez que a (s) eleita(s) “implicava sempre, de futuro, na recomendação feita a 

nacionais e estrangeiros, a visita dessa aldeia” (cf. Ocidente: Revista portuguesa, Vol. III, nº7, 1938, pp.  

168-169). 
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os factos descritos e relacioná-los com o modo como alguns etnógrafos à época 

entendiam a Etnografia, e permitem-nos ainda, eventualmente, vir a considerá-los como 

processos de uma construção de entidades culturais, próprias das regiões do Portugal de 

1938. 

Como sublinha Maria do Rosário Pestana, estes relatórios poderão ter referência 

na política levada a cabo pela Comissão de Etnografia e História
15

, na proposta da 

realização de um inquérito, destinado a “recolher e ordenar todos os valores 

etnográficos […], inventariar todos os motivos históricos e artísticos do Douro Litoral”, 

com resultados práticos na metodologia seguida pelo Júri Provincial do Douro Litoral 

na seleção das aldeias a concurso.  

Imposto pelo regulamento, como salientámos, a constituição do júri, nomeado 

pela junta de província para a escolha de duas aldeias candidatas, recaia, entre os 

membros nomeados, nas figuras de etnógrafos, folcloristas e musicólogos, que, pelo 

trabalho de recolha e estudo, e pela elaboração dos ditos relatórios, merecem um 

reconhecimento destacado. 

Eurico de Sales Viana, autor de uma parte do relatório do Júri Provincial da 

Beira Baixa, dedicado à indústria, habitação e trajo, Joaquim Roque, Luís Chaves, 

Pedro Vitorino, António Joyce e Armando Leça são alguns dos júris responsáveis, que, 

pela sua intervenção, imprimem ao concurso, via relatórios/ação, uma forte imagem em 

torno do ressurgimento do folclore português
16

. 

Ainda de acordo com o regulamento, talvez sob proposta de Chaves e 

colaboração de Lage, em alguns itens descritos nos relatórios, constatamos que, na 

“referência às tradições etnográficas e folclóricas das respetivas províncias e no mais 

elevado grau de pureza” (CHAVES: 1938, 4), se obtiveram, com base no estudo 

descritivo, fundamentalmente no terreno, dados fixados mais tarde, em peliculas. Ao 

relevarmos a ação de Sales Viana, sobre essa mesma investigação, torna-se interessante 

concluir que, em paralelo, esta incumbência de prospeção, in situ, originou ainda o 

                                                           

15
 Órgão criado em 1937, pela Junta Distrital da Província do Douro Litoral. 

16
 Neste contexto de colaboração, de etnógrafos coniventes com os objetivos traçados no concurso, pelo 

seu mérito e estudos no campo etnográfico, conferindo assim ao evento uma certa idoneidade na área 

designada, saliente-se os membros de Júris pertencentes às províncias da Beira Litoral e Estremadura, 

nomeadamente Vergílio Correia, António Gomes Rocha Madaíl e Luís Chaves. 
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inventário dos artefactos suscetíveis de representar a Etnografia, para posterior 

musealização. 

Evocamos aqui um conjunto de argumentos a que chamamos “missão de 

prospeção”, levada a cabo por etnógrafos e folcloristas, materializada nos relatórios do 

Júri Provincial; contudo, não podemos ignorar que houve outros, cujo cuidado 

diminuto, no levantamento exigido, foi motivando alguma insatisfação por parte do Júri 

central, embora seja “de lamentar quanto é sucinto o relatório no que respeita às 

características exigidas nas condições do concurso e até a falta de resposta de algumas 

delas, facto do qual se exonera o Júri, escusando-se com a vida profissional de cada 

um”
17

. 

O fracasso de alguns dos relatórios, aliado à falta de observância dos requisitos 

regulamentados, determinante para o afastamento das aldeias supostamente a concurso, 

é também devido a uma figura que, através da leitura dos ditos relatórios sobre cada 

uma das concorrentes, e visita inicial às aldeias, deveria pronunciar-se (em conjunto 

com o presidente do Júri Provincial) sobre a sua inclusão e exclusão do concurso.  

Como funcionário superior do SPN, pertencente ao gabinete técnico, compete a 

Francisco Lage a seleção preliminar das aldeias. 

Lage postula, assim, a necessidade de uma intervenção oficial, assente, quer na 

observância dos requisitos, fixada pela norma I das bases do concurso, no que a defesa 

da tradição/autenticidade significava, quer preterindo uma aldeia em relação a outra da 

mesma região, desde que oferecesse características mais marcantes em relação à outra 

concorrente, ou seja, se reunisse, na sua opinião, “mais e melhores condições”
18

.  

Uma apreciação global sobre os relatórios numa forma sintetizada, uma vez que 

se destinavam a fornecer informações concisas sobre as aldeias, ao Júri Nacional, 

                                                           

17
 Os relatórios sucintos sobre as aldeias a visitar, pelo Júri Nacional, eram distribuídos aos jurados antes 

de se iniciarem as visitas às aldeias a concurso, que começariam a 18 de setembro (na aldeia Azinhaga) e 
terminaria a 4 de outubro (em Alte). Neste conjunto, o relatório acerca da aldeia de Amalaguês (para 

apreciação expressa pelo Júri central) surge em folha datilografada (Biblioteca Nacional de Portugal. 

Espólio Armando Leça, Mç. 33. s/p.) 
18

. No relatório, na posse do Júri central sobre as aldeias Orada e S. Bartolomeu do Outeiro, Lage “de 

acordo com o Júri Provincial [opta pela] aldeia de Orada [porque] reúne mais e melhores condições [e, ao 

mesmo tempo, elimina] a de S. Bartolomeu do Outeiro, dispensada, portanto, da visita do Júri”. Este 

entendimento de Lage, face à aldeia merecedora de continuar em concurso, reside no diferencial existente 

entre ambas, no que toca em especial à limitação, no caso de S. Bartolomeu, de alguns requisitos 

importantes, nomeadamente no trajo “comum do Alentejo; na Industria e nos transportes não tem o 

churrião característico do Alentejo” (Biblioteca Nacional de Portugal. Espólio Armando Leça, Mç. 33, 

s/p) 
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permite constatar o modo como, em primeiro lugar, eram observadas as qualidades 

etnográficas fundamentais, impostas no tocante à sua autenticidade, e adversas a 

quaisquer influências de uma cultura urbana, privilegiando a descrição dos trajes e das 

tradições populares, com nítida vantagem relativamente ao traçado das suas indústrias 

caseiras. 

Significativos para esta análise, quanto à primeira observação (reforço do 

critério de autenticidade crível, da certificação na escolha das aldeias), são os factos 

mencionados pelo Júri Provincial, em alguns relatórios apresentados, concorrentes, face 

a uma completa descaracterização no campo etnográfico e panorâmico, para o seu 

afastamento do concurso. 

A fim de reforçar esta imposição reguladora, o Júri Provincial advertia sobre os 

“males civilizacionais” de que padeciam as aldeias, suscetíveis de ditar o seu 

afastamento. São evidentes, em diversos relatórios, os comentários que acusam essa 

deficiência, extensível de norte a sul, nas aldeias das províncias, mormente da 

Estremadura, Ribatejo, Minho e Alentejo. Se esses efeitos nocivos, em determinadas 

aldeias, se devem à “proximidade dos centros de Lisboa e infiltração produzidos pelos 

modernos meios de vida”, noutras, o Júri alega “Os costume tradicionais encontram-se 

quase esquecidos ou obliterados com profundas transformações”
19

. 

Tais tomadas de posição, que renegavam qualquer contacto das aldeias com a 

civilização, eram fortes componentes de justificação, considerando espírito que presidia 

ao concurso. No entanto, não deixa de ser significativo que se reconhecessem e 

salientassem as virtudes da serra, no Minho “como exemplo de maior resistência dos 

modernismos dissolventes”, numa clara proposta laudatória, como salvaguarda de uma 

realidade rural a preservar.  

O Júri insurge-se igualmente contra fatores nocivos, que ajudam à falta de 

características etnográficas, de povoações rurais, devido “à facilidade de comunicações 

e à tentação de costumes citadinos, como no vestuário e arranjo das casas, no uso e 

abuso da telefonia, que trouxe também a descaracterização das povoações trazendo-lhes 

perda ou modificação de […] hábitos e tradições”
20

.  

                                                           

19
 CHAVES, Luís, Ocidente: Revista portuguesa, Vol. II, N.º 6, novembro, 1938, p. 415. 

20
 Idem, ibidem.  
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Era enfatizada a substancial diferença entre um rural “autêntico” e um urbano 

descaracterizado. Eram propostas as assimetrias e desigualdades, entre esses dois 

“mundos”, destacando apologeticamente o primeiro, como veículo onde se pode 

encontrar “maior e melhor pureza no sentimento nacional”, nem que para isso devessem 

afastar-se “das cidades, onde quase tudo tem artifício e volubilidade” (CHAVES: 1938, 

415).  

Note-se ainda que é no desenvolvimento e na afirmação assimétrica, entre rural e 

urbano, e na sobrevalorização dos critérios de tipicidade e padronização (autenticidade), 

quanto aos carateres etnográficos das aldeias concorrentes, que residirão os fatores 

determinantes na escolha de Lage, no que respeita às aldeias a concurso. 

 

Neste horizonte, sublinhe-se, em apreciação própria à competência informativa 

de Lage, a produção do seu parecer sobre a aldeia de Mejural. De acordo com o 

estipulado no regulamento (Base I) e reforçando estes mesmos critérios, Lage 

expressaria a sua opinião nos seguintes termos: 

 

“A partir da exposição de Francisco Lage, […] o SPN pronunciou-se […] 

relativamente a uma das aldeias candidatas ao galo de prata: “a aldeia do Merujal 

[concelho de Arouca] não reúne número suficiente de características [...]; na referida 

aldeia do Merujal apenas a habitação tem algum caráter exterior e essa mesma muito 

aquém do valor documental da habitação das aldeias de Comeal, na Beira Litoral, uma 

das eliminadas, e de Manhouce, Beira Alta, uma e outra com habitações das do tipo de 

Merujal. E nem sequer a fisionomia topográfica e panorâmica um dos pontos da Base I 

é capaz de poder resistir, pois a grandeza do cenário envolvente esmaga completamente 

a aldeia de Merujal, reduzindo-a a uma apagada incidência, perdida no meio de serras 

alterosas. Quanto às restantes poucas características são elas tão frouxas que nenhum 

vinco de personalidade lhe imprimem. Se acrescentarmos a isto a dificuldade de acessos 

exigindo sacrifícios que as condições oferecidas pela Aldeia de Merujal não justificam 

nem compensam em resultados a atingir […]
21

. 

 

                                                           

21
 Arquivo da Assembleia Distrital do Porto. Atas da Junta de Província do Douro Litoral, 14-09-1938, 

s/p. 
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Esta realidade observada por Lage sobre a aldeia de Mejural, “que não reunia o 

número suficiente de características” e, consequentemente, fautora da sua eliminação, 

atesta, por conseguinte, como a argumentação de Lage é suscetível de reduzir a 

sustentabilidade da eleição das aldeias portuguesas. O critério que previa o 

cumprimento dos traços etnográficos das aldeias, exigidos a concurso passava, na 

conceção de Lage, pelo ícone passível de lhe conferir legitimidade e avaliação positiva: 

a autenticidade requerida como expoente
22

. 

Esta preocupação de Lage, trazida aqui à colação, reforça o trilhar do seu 

pensamento firmado na autenticidade das tradições, que se vai afirmando ao longo do 

seu percurso e colaboração com o SPN. 

De facto, a crítica de Lage à classificação da aldeia de Merujal, e a sua 

atribuição de 2 ª categoria no concurso, não mereceu, como seria de prever, a aceitação 

pacífica de certas autoridades locais
23

. Se bem que os membros da Junta Provincial 

acatassem a decisão sem contestar de forma evidente, eram unânimes em frisar que a 

sua interpretação, das bases do concurso, recaía “no sentido verdadeiramente 

tradicionalista [das aldeias], o menos possível influenciada pelos fenómenos da 

evolução transformadora”, e nesta aceção “Mejural é deveras invulgar”
24

. 

                                                           

22
 Arquivo da Assembleia Distrital do Porto Correspondência recebida pela Junta de Província do Douro 

Litoral, SPN, 15-9-1938. Lage tenta ainda salvar a candidatura da aldeia, propondo, às entidades do 

concelho de Arouca, a organização de romagem dos povos dos diferentes lugares da freguesia de S. 

Miguel de Urrô, que, em certo dia do ano, afluem a Merujal. Embora este enquadramento fosse 

suscetível, segundo o etnógrafo, de imprimir (à aldeia) “um grande quadro tradicional, cheio de cor e 

movimento, a realizar no dia da visita do Júri Nacional”, a sua realização, a efetuar-se, seria 

paradoxalmente contrastante com o caráter de autenticidade, sufragada pela primeira contestação 

eliminatória (ausência de características etnográficas).  
22

 Apesar das considerações pouco etnográficas da aldeia, suficientes para que Mejural fosse considerada 

merecedora da “classificação de 2ª categoria em relação à respetiva Província e à aldeia de Boassas”, 

Lage constatava, igualmente, que não respeitava “a fisionomia topográfica e panorâmica, um dos pontos 

da Base I, […] capaz de poder resistir, pois a grandeza do cenário envolvente esmaga completamente a 

aldeia de Merujal, reduzindo-a a uma apagada incidência, perdida no meio de serras alterosas” (Arquivo 

da Assembleia Distrital do Porto. Correspondência Porto Correspondência recebida pela Junta de 

Província do Douro Litoral, 
23

 Face à falta de condições, quer etnográficas quer de outra ordem (dificuldade de acessos exigindo 

sacrifícios), invocadas por Lage na classificação de Mejural, estas são contestadas de forma global, 

nomeadamente pelo Presidente da Junta de Freguesia de Urrô. Protesta este arouquense que “as razões 

apresentadas pelo Delegado […] carecem de confirmação, pois “[…] dizer-se que Manhouce tem 

habitações do tipo de Merujal é não querer ou não poder ver a verdade dos factos. Ainda na sua opinião o 

que esta entidade local sustenta, é que as difíceis condições de acesso certamente não deveriam contar, 

uma vez que “não é de supor que uma aldeia com boas vias de comunicação, fluviais ou terrestres, possa 

representar “A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”. Assim, criticava o certame que se preocupava mais 

e definitivamente com “um menor dispêndio de energia por parte do Júri” (Telegrama dirigido ao SPN, 

datado de 14-09-1938).  
24

. Idem, ibidem 
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Todavia, a valorização que os membros do Júri Provincial atribuíam, à citada 

aldeia, não era significativa para Lage. Segundo o nosso etnógrafo, faltava-lhe todo um 

quadro global, regulador das suas características etnográficas. Em conclusão, as que 

apresentava, limitadas a “factos” etnográficos isolados, de resto assinalados 

sumariamente, no seu sucinto relatório (elaborado com base no do Júri Provincial), 

eram insuficientes
25

.  

Antes de procedermos à avaliação do concurso (quanto a significado, construção 

de uma tradição que se pretendia supervisionar e aferir como instrumento promotor da 

nação, envolvimento de etnógrafos [colaboração/resistência-polémica], resultados 

práticos), importa ainda traçar, interpretando as reportagens do tempo, e a 

documentação da época, o ambiente envolvente do concurso dessa “Romaria pelas 

aldeias”
26

. Nesta nossa análise, procuramos explorar dois vetores contraditórios, que 

perfilaram a própria iniciativa e respetivos colaboradores: a procura da 

tradição/autenticidade versus processo de criação in actu, nos locais, suas gentes, usos e 

costumes. 

 

O escrutínio 

 

Resultado do empenhamento das Juntas provinciais e dos Júris provinciais, com 

base numa seleção inicial de 22 aldeias, seguir-se-ia uma segunda, (da responsabilidade 

conjunta entre o Júri de Províncias e elementos do SPN), que no final iria apurar as doze 

aldeias consideradas, por fim, aptas à avaliação e a ser premiadas pelo Júri 

Nacional/Central
27

. 

                                                           

25
 Idem, ibidem. As condições que ditariam a exclusão da aldeia prendem-se com o seguinte facto: “na 

referida aldeia do Merujal apenas a habitação tem algum caráter exterior. Quanto às restantes poucas 

características são elas tão frouxas que nenhum vinco de personalidade lhe imprimem”.  
26

 Museu Nacional de Arqueologia. Fundo Luís Chaves. Documentação não tratada. Bilhete-postal 

dirigido a Manuel Heleno, datado de 1-X1938. Apropriamo-nos da referência classificativa sobre o 

concurso e périplo pelas aldeias, utilizado por Luís Chaves, pois cremos que o mesmo define/ilustra 

corretamente todo o ambiente vivido. 
27

 A exclusão das aldeias, “de acordo com o Júri Provincial e o delegado do SPN”, era atestada em 

relatórios entregues posteriormente aos membros do Júri Nacional. Reportamos, a exemplo, algumas das 

considerações efetuadas, que embora contribuam para o seu afastamento definitivo, não deixam de realçar 

algumas das suas virtudes etnográficas. Neste contexto, Colmeal é “eliminada [porque] apenas satisfaz 

dois requisitos”; no entanto, era digno de registo etnográfico “o trajo […] com interesse inédito a capucha 

de burel […] pardo muito curta com capucho chato. O Júri entende a reconstituição do trajo serrano, 

quase perdido nesta zona, e Bartolomeu do Outeiro, com relatório sucinto, apenas refere a casa alentejana, 
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O périplo realizado de povoação em povoação, a fim de encontrar o “reduto 

cultural mais autêntico”, representava, nessa busca de “tesouros perdidos e de 

inspiração matriarcal para a portugalidade” (MELO: 2010, 79), a comunhão dos valores 

(reedificados pelo regime), que importava divulgar e fazer com que fosse aceite, dentro 

e fora do país.  

Numa lógica da glorificação e interesse do concurso, aliada à “política do 

espírito” no estrangeiro – adotando de novo a estratégia de marketing, a que nos vai 

habituando Ferro –, são convidados jornalistas, críticos de arte e pintores
28

, que 

acompanham a caravana do Júri Nacional, com a promessa de relatarem e 

propagandearem, em livros e crónicas, as suas dignificadoras impressões, quanto às 

unidades populacionais que visitaram
29

.  

Tenhamos presente como foi feita essa dignificação das aldeias, além-fronteiras, 

tomando como exemplo o artigo do norueguês Hans Geelmuyden
30

, aquando da sua 

                                                                                                                                                                          

e a sua descrição, evidenciando “a sala da frente [...] com chaminé a um canto, boneca, poial, cantareira, 

copeiro, garrafeira […], bancos de troncos de árvores e tropeços de cortiça”. De vinte aldeias, as restantes 

eram as seguintes: Alturas do Barroso, Lamas de Olo, Merujal, Torre de Bera, Pêgo, Aljubarrota, Oleiro 

de Azeitão, Salvada e Odeceixe. Após a sua supressão do concurso, restavam doze aldeias, distribuídas 

por províncias de norte a sul: Minho (Bucos e Vila Chã); Beira Alta (Manhouce e Cambra); Beira Baixa 
(Monsanto e Paúl); Ribatejo (Azinhaga); Beira Litoral (Almalaguês, Boassa); Alto Alentejo (Nossa 

Senhora da Orada); Baixo Alentejo (Peroguarda); Algarve (Alte). Acresce a notória diferença entre a 

representação do norte (duas aldeias) e a do sul (uma), que aliamos a uma maior riqueza etnográfica de 

umas em relação a outras (cf. Biblioteca Nacional de Portugal. Fundo Armando Leça, Relatórios, s/p). 
28

 Os jornalistas estrangeiros presentes no evento deveriam, como de resto fizeram, escrever, no seu país 

de origem, “retratos” peculiares sobre Portugal, gentes e costumes, Tratava-se de mostrar Portugal ao 

outro, pelos olhos imparciais desse mesmo outro. Neste âmbito, lembramos Andrée Villebouef (1893-

1956), pintor, aguarelista, autor, gravador, decorador de teatro e jornalista, cuja obra testemunha as 

viagens que realizou. Escreveu um conjunto de crónicas para o Jornal Gringoire, de claro apoio ao regime 

de Salazar. Como resultado da sua viagem, em acompanhamento do Júri Nacional no concurso “Aldeia 

mais Portuguesa de Portugal”, escreveu o livro Le coq d´argent: Voyage au Portugal. Paris: Éditions de 

France, 1939. 
29

 Integravam a caravana os jornalistas Edith Abercrambie Snow, de nacionalidade americana, e o 

norueguês Hans Geelmuyden. Edith Snow, travel journalist, e tradutora, escreve o artigo “Discovering 

Portugal”. Em documentação relativa à atividade jornalística, é dado realce à sua “background 

experience”, através do seguinte excerto: “In her last trip to Portugal, Mrs Snow was the guest of that 

government on a moor tour that lasted three weeks and carried her to the Douro till the Algarve. The only 

woman journalist in a party sent to study and record the fast-disappearing costumes and primitive life of 
the country […] had the unusual distinction of penetrating into sections never before visited by an 

American”. Ainda durante o périplo efetuado pelas diversas províncias, a jornalista deixa registada a 

seguinte frase: “Portugal is like a woman whose nature is rich and various, whose heart is so warm” 

(IANTT, Arquivo SNI, Cx 589, Pasta “Mrs Edith Snow”). 

O impacto e receção, que este projeto proporcionou aos jornalistas estrangeiros, foi considerável se 

atendermos ao que lhes era facultado: uma descoberta (e consequentemente ampla matéria para a escrita) 

de um exotismo, de uma imagem cristalizada do passado em tempo presente.  
30

 Hans Geelmuyden (1906-1969), jornalista, tradutor e escritor, visita Portugal em 1938, a convite do 

Governo Português/SPN. Escreve duas crónicas para o jornal Daglabet, publicadas entre 13 e 15 de 

novembro de 1938, uma sobre Lisboa e outra sobre o concurso “Aldeia mais portuguesa de Portugal”. 

Sobre a análise crítica do primeiro artigo do jornalista norueguês, consulte-se a comunicação, subordinada 
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visita ao nosso país, em setembro de 1938, e o que escreve sobre o evento. Analisando a 

sua crónica, mais do que referir índices de enaltecimento da iniciativa, interessa 

particularizar a dicotomia por ele observada, entre veracidade e autenticidade das 

características etnográficas, as criações performativas, as construções imaginadas dessas 

mesmas realidades. 

 

A autenticidade: “as provas demonstrativas” das atividades in situ. 

 

Qual a aldeia mais portuguesa? Para responder a esta questão, o Júri Nacional 

inicia, mediante um itinerário de norte a sul, um programa de visitas às aldeias, iniciado 

em meados de setembro e terminando na primeira semana de outubro
31

. 

Cada elemento do Júri partia para as ditas “vistorias”, com as informações 

necessárias acerca do que iria ver e apreciar, facultadas pelos relatórios sucintos, cuja 

estrutura, como referimos, obedeceria aos critérios da Base I do regulamento. A esta 

documentação era anexado um programa detalhado sobre quando, como, e ao que 

assistiria, durante as visitas a cada aldeia, ou seja, o Júri partia com informação 

integrada suscetível de poder viabilizar e premiar a aldeia que fosse capaz de 

concretizar esses mesmos critérios
32

. 

Contempla-se deste modo, nas visitas do Júri às aldeias, uma estrutura que 

engloba, por um lado, a observância dos seus traços folclóricos (arquitetura rural 

[habitação – aspetos exteriores e interiores –], artes e indústrias populares, traje, 

                                                                                                                                                                          

ao tema: BARTHEZ, Maria, “Um País, um Povo, uma capital: uma abordagem transversal na Imprensa 

norueguesa (1938) ”, Atas do Colóquio Internacional, Arte e Viagens, FCSH-UNL, 9-10 outubro 2014.  
31

 A viagem pelas aldeias iria iniciar-se a 18 de setembro, com a visita à aldeia de Azinhaga (Ribatejo) e 

terminaria a 4 de outubro, em Alte (Algarve). 
32

 “Concurso “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”. Província do Baixo Alentejo, aldeia de Peroguarda, 

programa com anotações de Armando Leça. No dossier entregue a cada membro do Júri central, 

constavam o relatório datilografado sobre as aldeias, e os programas de visita a cada uma delas, em papel 

timbrado do SPN, no qual figuravam as “provas demonstrativas para apreciação do Júri”, que 

englobavam os itens descritos sobre o critério-base inscrito no regulamento. Caso houvesse manifestações 

importantes que pudessem beneficiar a apreciação de certas aldeias, estas seriam individualizadas; e.g., no 

programa acerca da visita a Peroguarda, uma das “manifestações” a que o Júri deveria assistir, como parte 

integrante do ponto 9, seria uma “Tourada Alentejana” (Biblioteca Nacional de Portugal, Espólio 

Armando Leça, Mç. 33). 
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transportes)
33

, e, por outro, o que, eventualmente, sob o desígnio de “provas 

demonstrativas” ilustra, através de um mostruário vivo orquestrado in situ, as atividades 

laborais e festivas das aldeias. 

Nas visitas, o Júri Nacional, como consta do programa, era “presenteado” com 

almoços regionais caracteristicamente representativos da região/aldeia, embora a sua 

avaliação não fizesse parte do concurso, a gastronomia era igualmente apreciável, e 

posteriormente objeto de salvaguarda e utilização, na política de turismo do SPN
34

. No 

entanto, centremos a nossa atenção nas várias performances, que são exibidas perante o 

Júri, demonstrativas de “quadros” de simplicidade, alegria das populações, “vividas 365 

dias ao ano”. Assim, desenrolar-se-iam eventos folclóricos, festivos e religiosos 

(exibição de ranchos, demonstrações de “canto e música”), a par de tarefas agrícolas e 

caseiras. Neste contexto, estas provas, verdadeiras encenações, não podem ser 

dissociadas das suas condicionantes ideológicas, em concordância com a política 

estetizante para o setor etnográfico do SPN. 

Refletindo, todavia, sobre esse conceito de “espetáculo organizado”, a sua 

incidência mais edificante, com grande impacto perante o Júri, resultava em exibições 

dos eventos musicais e apresentações coreográficas, aos quais não faltaram os 

                                                           

33
 Esta seleção dos itens, referidos nos relatórios, são os relevados por Luís Chaves, na sua “crónica” 

dedicada à aldeia mais portuguesa, e que acreditamos terem contribuído para escrutinar, “qual a aldeia 

merecedora do prémio”. (CHAVES: 1938: 415-437). 
34

 A visita a Peroguarda foi contemplada com um almoço, composto de pratos tipicamente alentejanos, 

cuja abundância, sem par, leva Ferro a admitir que foi um “Almoço excelente”. Recorde-se o papel de 

Francisco Lage na elaboração das ementas das Pousadas regionais, que, segundo o regulamento, deveriam 

fornecer a comida regional própria do local onde estavam inseridas (Fundação António Quadros, FAQ, 

Escritos de António Ferro, 1938). 
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responsáveis pela (re)constituição de reportórios musicais
35

, e a figura do ensaiador 

dessas mesmas exibições
36

. 

A anuência e enquadramento destas apresentações musicais, contou com a 

colaboração de dois eminentes musicólogos: Armando Leça e António Joyce
37

. Se ao 

primeiro se deve, enquanto Júri Nacional, um levantamento das danças e cantigas, além 

de transcrições de música, letra e pareceres sobre as aldeias concorrentes, ao segundo se 

atribui, na qualidade de Júri Provincial da Beira Baixa, um trabalho incansável de 

recolha e transcrição do espólio de música local (aldeias de Paul e Monsanto). Também 

nestes casos (recolha do referido espólio, preconizado por ambos), se privilegia o 

caráter de autenticidade das notações musicais, em concreto no caso de António Joyce, 

cuja ação se compaginava, ainda, com os objetivos do SPN, ao assumir o estatuto, 

aquando da sua apresentação ao Júri Nacional, em Paul e Monsanto, de ensaiador dos 

grupos musicais presentes. 

Na senda destas encenações, materializamos em muitos outros processos 

(trabalhos agrícolas, apresentação dos produtos das indústrias populares), a mostra, para 

                                                           

35
 Num estudo de Maria do Rosário Pestana, a autora remete-nos para o que se terá verificado em 

Manhouce, aquando da formação do rancho representativo da aldeia a concurso, em 1938, em 

contraponto com as reconstituições de reportórios musicais. Neste âmbito, foi necessária a “constituição 

do reportório musical, seleção de exemplos musicais suscetíveis de se enquadrar nos objetivos do 

programa”. Deste modo, consultaram as pessoas mais idosas julgando encontrar os exemplos mais antigos 

e autênticos, critérios de perenidade e autenticidade (importados da cultura cultivada), o que, segundo um 

elemento do Júri Provincial de Viseu, significou “arrancar os cantos das gargantas das velhas”. Aqui 

também se poria o problema de se “inventariar” primeiro, e utilizar depois, reportórios genuínos. Embora 

a autora recorde “Aquilo que se queria, exibia ao Júri, não era a aldeia de 1938”, efetivamente, procurava-

se o que era considerado autêntico, e só o que se encontrava “imutável”, ao longo dos tempos, era digno 

de registo, no entender do Júri Provincial e delegado do SPN, ou seja, de Francisco Lage (PESTANA, 

Maria do Rosário Correia Pereira, Vozes da terra: A “Folclorização” em Manhouce (1938-2000). 

Mestrado em Ciências Musicais. Ramo de Etnomusicologia, Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de 

Ciências Humanas (UNL-FCSH), 2000, p.197)  
36

 Saliente-se a figura do ensaiador, existente nas demonstrações musicais das aldeias, como reforço de 

um enquadramento ordenado, de apresentação dos registos musicais ao Júri. Como veremos António 

Joyce é, por excelência, a figura charneira do ensaiador. 
37

 Armando Leça (membro do Júri Provincial do Douro Litoral e do Júri Nacional), António Avelino 
Joyce (1886-1964) – Organizador do Orfeão Académico de Coimbra, em 1908, e seu coordenador até 

1912, altura em que se licencia em Direito. A seguir à sua formatura, ocupa o lugar de Governador Civil 

de Bragança e, posteriormente, opta pelo cargo de Secretário dos Governos Civis de Castelo Branco, 

Porto e Lisboa. Passou pela direção da Emissora Nacional, onde cria a Orquestra Nacional. Foi ainda 

Diretor da Sociedade de Concertos de Lisboa, da Associação de Músicos Portugueses, além de 

colaborador em diversos periódicos, tais como O Século, Capital, Diário de Notícias, Atlântida e ABC. 

Da sua intervenção no concurso de 1938, como analisaremos, produziu um importante estudo acerca das 

canções da província da Beira-Baixa. Publicou ainda os seguintes trabalhos, ligados a importantes 

projetos: Projeto crítico de modificações ao Código Administrativo de 1936, Projeto de reforma da 

Emissora Nacional.  

Cf. http://guitarradecoimbra.blogspot.pt/2005/06/biografia-de-antnio-joyce-inserta-na.html 

http://guitarradecoimbra.blogspot.pt/2005/06/biografia-de-antnio-joyce-inserta-na.html
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apreciação dos jurados, de quadros vivos demonstrativos dessas mesmas realidades 

locais. 

Aos olhos do Júri surgiam espetáculos arquitetados, referidos por Armando Leça 

nas notas que reúne acerca das aldeias por ele percorridas. O “músico caminheiro”
38

 

releva-nos, nas suas anotações, o que lhe é dado observar e analisar, numa apresentação 

icónica e sonora que, a par de outras, incidia fundamentalmente em festas religiosas e 

sazonais. Uma reconstrução modal, de tais realidades, é representada na aldeia de Paul, 

pelas “mulheres da sacha”, “grupo de vindimadores”, a “dançar o malhão”, “ao girar da 

roda” e ao “malhar no terreiro”
39

. Circunstâncias como estas são também aludidas pelo 

músico, em Monsanto. Para este efeito, Leça regista autênticos habitatlifegroups40, que 

projetam diversas cenas, como: “a varejar as azeitonas”, “a espadelar”, e “cantares 

simbólicos”, suportados por “manequins” humanos, interagindo numa associação 

instrumento de trabalho/tarefa. Leça valoriza o cenário encontrado, ao reter o cuidado 

que houve na construção cenográfica da montagem “cabras sobre as rochas”
41

. Nesta 

perspetiva, os componentes (aldeões) são usados em conformidade com o que Ferro 

propunha como leitmotiv do concurso: “verdadeiramente belo seria transformar Portugal 

                                                           

38
 Autodesignação com que Armando Leça se intitulava, certamente em virtude das suas extensas 

“excursões” pelo Portugal recôndito, na busca da genuína música popular portuguesa, nas suas expressões 

locais e regionais. 
39

 Em folhas manuscritas, Armando Leça faz o levantamento de quadros que observa, colocando ao lado 

dos registos acima identificados no texto, uma nota musical (clave de Sol). (Biblioteca Nacional de 

Portugal, Espólio Armando Leça, Mç. 33, s/p. “Concurso d”A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”, 

província da Beira Baixa, Aldeia de Paúl-Programa. Provas demonstrativas para apreciação do Júri 

Nacional. Para o dia 27 de setembro – Primeira parte – entre a 7 e a 41 demonstração). 
40

 Habitatlifegroups, designação adotada para exposição de conjuntos de “mannequins posed together to 

suggest group interaction and the action associated with artefacts”, contextualizados por um habitat, 

dando assim maior dinamismo às cenas recriadas. Este tipo de representações é utilizado, a partir de 1905, 

no American Museum of Natural History (AMNH), como forma de atrair público à Instituição. Atribui-se 

a Franz Uri Boas (1858-1942), cientista antropólogo e curador de etnologia (entre 1895 e 1906) a 
introdução na Instituição em foco (AMNH) destes conjuntos expositivos, que, segundo o seu criador, 

deveriam ser acompanhados de “artefacts and labels”, com a intenção de “demonstrate action and catch 

the wandering eye of Museum goers”. A inevitável comparação entre estes quadros “Habitatlifegroups” e 

as demonstrações encenadas por aldeões, munidos de artefactos contextualizados pelo seu habitat natural, 

e identificando, grosso modo, um trabalho agrícola, desempenhavam análogas funções, ou seja, a de 

captar a atenção de grupos, neste caso do Júri Nacional (SCHOLL, Madeline Morgan, Dusty hands and 

plastic hair: The phenomenon of life groups at the american museum of natura historyl. Senior Projects 

Spring 2014. Paper 4, p. 8-9. http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2014/4). 
41

 Não deixa de ser curioso este mesmo pormenor ter sido igualmente retido por Carlos Botelho, quando 

este evoca Monsanto nas pinturas plasmadas da sala das Beiras, no Museu de Arte Popular (cf. Biblioteca 

Nacional de Portugal, Espólio Armando Leça, Mç. 33, Monsanto) 

http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2014/4
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rústico numa constante exposição viva de Arte Popular. Os bonecos [das exposições] já 

não nos satisfaziam. Queríamos vê-los mexer, cantar, dançar”42. 

Assim sendo, António Ferro também não é alheio ao espírito que, por um lado, 

norteou a “apresentação das provas” ao Júri Nacional. O receio de algum fracasso, que 

as mesmas possam suscitar, é nitidamente ultrapassado pela celebração/encenação de 

quadros emblemáticos (de folia [música e dança]), e são por Ferro adjetivadas com 

ênfase, ao descrever os “espetáculos” com que a caravana se depara em Paul e 

Monsanto:  

“Tínhamos receio em ver Paul de dia mas afinal a aldeia é ainda mais linda em 

plena luz do dia. Os animadores das aldeias da Beira Baixa, Joyce e Sales Viana ao 

organizarem juntos uma admirável e maravilhosa féerie regional, que nunca mais 

esqueceremos […]; aquela gente recebeu-me admiravelmente.”. 

Sobre Monsanto, Ferro faz a seguinte revelação: 

“Toda a população na rua com lanternas na mão. O coyro das Janeiras […] 

maravilha sobre maravilhas”. “ […] grupos de mulheres conversam ao revês do nosso 

carro por uma extensão de mais de cinco quilómetros. Chegaram a apoderar-se [do 

carro] a certa altura para não nos deixarem passar”
43

. 

 

Os testemunhos de Ferro consolidam, assim, os inúmeros relatos divulgados na 

Imprensa sobre o efeito feérico de muitas das “provas demonstrativas”
44

. 

Comportamentos dos aldeões, ligados à dança e ao canto, transformam atos do 

quotidiano, e momentos festivos e religiosos, em formas eufemísticas de exibição da 

realidade.  

No entanto, neste processo, é ainda possível constatar, na apresentação das 

aldeias ao Júri, a presença de outra lógica a qual, embora concorra em paralelo com a 

                                                           

42
 FERRO, António, A aldeia mais portuguesa de Portugal, Prémios Literários (1934-1947), Edições 

SNI, 1950, p. 90. 
43

 Arquivo Fundação António Ferro, FAQ, Escritos de António Ferro, s/p.,1938. 
44

As publicações periódicas, nomeadamente Diário de Notícias, Diário da Manhã e O Século,  

desempenharam um papel primordial na divulgação do concurso desde o início (com grande ênfase dado 

à publicação do mesmo), acompanhando-o durante a sua realização (de fevereiro a outubro). Saliente-se 

ainda o seu desempenho na veiculação dos ideais do regime, patente na descrição das aldeias, a fim de 

informar o leitor, enquanto lugares “de um mundo ordenado, limpo sem guerra, sem mal-estar” (FELIX: 

2003, 223). Nas reportagens laudatórias das aldeias, por altura da visita do Júri a cada uma delas, era dado 

grande destaque aos seus predicados panorâmicos e folcloristas.  
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montagem e o uso de técnicas de encenação, prossegue efeitos e objetivos contrários: o 

primeiro, como referido, ligado à estetização de uma cultura popular do SPN, que desse 

modo se materializa com a colaboração das camadas populares; o segundo, assente no 

confronto, e na recognição, do fecundo levantamento das tradições etnográficas das 

aldeias a concurso. 

Correlacionada com a segunda lógica em foco, artefactos, expressões e 

comportamentos locais, ligados à dança e ao canto, além dos enumerados nos relatórios 

já abordados, são trazidos à colação, pelas alegações de intervenientes que contribuem 

para o conhecimento e definição das “representações” etnográficas, que o próprio 

concurso ocasionou. Neste âmbito, sublinhem-se as recolhas de quadras populares, 

efetuadas por Luís Chave, e no campo etnográfico, as observações e dividendos de 

António Ferro, sobre as aldeias que visitou. 

Na realidade, o empenho e a ação de Luís Chaves, em toda esta “Romaria pelas 

aldeias”, permite-lhe documentar conteúdos expressivos das tradições orais, como a 

coletânea de quadras do Folclore das Aldeias mais Portuguesas e cantigas laudatórias 

das aldeias candidatas45
. Ferro, por sua vez, refere o interesse de algumas 

demonstrações etnográficas que observou. Sobre Paul, o Diretor do SPN enaltece as 

“canções e danças […], a canção da “rolha olarilolé,” e “jogos tradicionais”. Em 

Monsanto anota o “grupo de folclore cheio de interesse, canções admiráveis”, mas em 

contrapartida classifica o folclore de Orada como “pobre”
46

.  

Nos “levantamentos” etnográficos mencionados, embora com metodologia e 

interesses antagónicos, aqueles constituem e evidenciam, para Chaves e para Ferro, uma 

ação interventiva, no âmbito da recolha e (re)encontro de tradições orais. 

                                                           

45
 Arquivo MNE, Fundo Luís Chaves, documentação não tratada. A ficha com o título, “Folclore das 

Aldeias Portuguesas”, dava início a um conjunto de fichas anexas, reproduzindo quadras soltas e outras, 

para canto e dança das aldeias (com refrão para coro): Boassas, Manhouce, Camara e Azinhaga. As 

“cantigas laudatórias”, aqui reproduzidas, reportam à apresentação feita ao Júri Nacional das aldeias de 

Manhouce e Peroguarda; 
e.g. :Quadra – BOASSAS             Cantiga laudatória: 

MANHOUCE 

Ó prima rica prima            Manhouce, por 

natureza 

 prima onde moras?             Dum galardão sem 

igual 

Ó prima que és tão linda                                              A Aldeia mais 

Portuguesa 

Porque te choras?                                                                                                         Deste lindo 

Portugal 
46

 Arquivo Fundação António Quadros, FAQ, Escritos de António Ferro, 1938. 
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Antes de concluirmos este subcapítulo sobre a “Romaria das aldeias”, importa 

ainda refletir sobre um dos elementos objeto de crítica, à época: a orientação de que 

foram alvo as sucessivas apresentações ao Júri das “provas demonstrativas”. Neste 

âmbito se questionou o modo como tal sequência de quadros vivos (cenas do quotidiano 

rural) foi apresentada sob aviso prévio
47

. 

A esta questão, lançada pelos críticos, à qual contrapunham (nas visitas às 

aldeias) a sua substituição pelo fator surpresa, Chaves respondia que, por uma questão 

de economia de tempo, pois a fim de “entrar na intimidade das aldeias, desvendá-las e 

auscultá-las na vida de todos os dias e dos dias grandes espalhados pelo ano fora”, 

haveria (para completo registo de todas as atividades em cada aldeia) de ir a cada uma 

“trezentas e sessenta e cinco vezes ao ano”
48

. O etnógrafo era ainda categórico ao 

insistir que, a cumprir o sugerido pelos críticos, se demorariam doze anos a visitar todas 

as aldeias a concurso. 

Apesar destas deduções apresentadas por Chaves, quanto à brevidade temporal 

das visitas, a crítica que lhe é dirigida estende-se, igualmente, à necessidade de se 

recorrer a um conjunto de encenações imediatas, elucidando o modo de viver dos 

aldeões. Por curiosidade, e sobre este mesmo reparo, Chaves, embora se aperceba da 

existência de “espetularidade” nas demonstrações, não encontra qualquer contrafação no 

que lhe fora apresentado. Ainda segundo o etnógrafo, e justificando esta argumentação, 

a “aldeia não se modifica e falseia”, porque “procuramos ver em conjunto o que tende 

dia a dia pelo ano além”. Assim sendo, concluía Chaves, “tudo está dentro de cada uma 

como está o metal no filão”
49

.  

É ainda possível concluir o seguinte: a representação pela espetacularidade e 

encenação, na mostra de quadros vivos sobre o quotidiano laboral, festivo e religioso 

das aldeias, e a sua consequente valorização, não significava, ou melhor, não limitava o 

interesse do concurso. Nas visitas às aldeias foi igualmente possível “arrecadar” e 

detetar um conjunto apreciável de tradições folclóricas, ainda que algumas 

apresentassem um índice de suspeição, pelo modo como foram “ressuscitadas”, 

conquanto outras, ao contrário, prezassem pela sua autenticidade e legitimidade; ou seja, 

                                                           

47
 Segundo Chaves, os críticos entendiam que se deveria “ter surpreendido as aldeias, sem que elas nos 

esperassem”. (CHAVES: 1938, 94). 
48

 Ocidente: Revista Portuguesa, Vol. III, N.º 7, novembro, 1938, p. 94. 
49

 Idem, ibidem. 
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torna-se mais compreensível entender, assim, que, em consequência destes dois campos 

(encenação e autenticidade), presentes na exibição das aldeias, as duas candidatas, Paul 

e Monsanto, tenham chegado à final. 

Neste horizonte, um facto a considerar relativamente à primeira (encenação), é a 

multiplicidade das demonstrações, que contemplava, nas duas aldeias da Beira Baixa 

(Paul e Monsanto), ambos os planos de apreciação/classificação. Distribuído o plano ao 

Júri Nacional, perante este, no caso da aldeia de Paul, “desfilariam”, durante um dia e 

meio, um rol de exibições, que se estendiam por duas partes (ambas a 27 de setembro), 

precedidas por uma “vigília”, onde o “comité de avaliação” assistiria a manifestações 

religiosas, acompanhados de canto e coreografia – A Procissão dos Penitentes, o 

Madeiro do Menino Jesus – Cântico de Natal, a Encomendação das Almas – Cântico 

religioso, os Martírios da Paixão50
. A programação contemplaria, na “Primeira parte” 

uma listagem “coreográfica variada, muitas vezes acompanhada de cânticos, assente 

num conjunto de usos e costumes da aldeia, onde se revisitavam registos lúdicos 

(jogos), trabalhos caseiros (tear caseiro – tecendo a estopa), trabalhos agrícolas (rancho 

das sacheiras, malhadores, vindimas), não esquecendo a celebração dos sacramentos da 

Igreja (casamento e batizado da aldeia)”
51

. Dada a sua extensão, estas demonstrações 

prolongavam-se por uma “Segunda parte”, onde era possível ainda admirar, no mesmo 

contexto, uma panóplia de eventos folclóricos, usos e costumes, assim como visitas ao 

interior de casas populares e casa fidalga rústica. Saliente-se, ainda, a existência de 

“Fora dos quadros”, onde era possível assistir a grupos e mulheres trabalhando, seguido 

de movimentos pelas ruas das aldeias, por onde se estabelecia, aleatoriamente, a vida 

                                                           

50
 Estas provas da apreciação do Júri Nacional, relativamente à aldeia de Paul, tinham início na noite de 

26 de setembro, e abrangiam um total de seis provas. Estas demonstrações eram obviamente 

acompanhadas por música tradicional, individualizada e marcada por Leça, com a sua tradicional clave de 

Sol. A apreciação feita pelo jornalista norueguês Hans Geelmuyden, cujo testemunho realça a 

singularidade emotiva que a visita lhe provocou, é, como veremos, relatada na imprensa norueguesa. 

Atentemos à descrição noturna que a aldeia de Paul lhe mereceu: “a visita foi um dos acontecimentos dos 

mais raros. O céu era azeviche e um mar de estrelas fantástico. O povo deitou inúmeros foguetes e toda a 
aldeia estava de pé, munida de archotes. Nunca esquecerei aquelas canções e muitas vozes, os sons surdos 

e rítmicos dos bombos […]”.(Biblioteca Nacional de Portugal, Espólio Armando Leça, Mç. 33, s/p; 

IANTT, Arquivo SNI, Cx.552, pasta Geelmuyden). 
51

 Entre alguns “números” representados, e dada a sua riqueza demonstrativa dos costumes locais 

paulenses, salientamos o Jogo do Grilo, o Jogo do Saltinván e o Jogo do Salgarão; noutra perspetiva, era 

possível observar: tecendo redes, Santa Bebiana, cena carnavalesca, os tamanqueiros, entre outras. 

Como prática religiosa e festiva foram organizados um casamento – do qual António Ferro e a sua 

mulher, Fernanda de Castro (1900-1994), foram padrinhos – e dois batizados: num deles, mantiveram os 

padrinhos do respetivo casamento (António Ferro e Fernanda de Castro); noutro, Francisco Lage e a 

mulher, Grácia Lage, apadrinharam a outra criança. As credibilidades das cerimónias eram atestadas pelo 

testemunho de membros do Júri Nacional.  
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aldeã (raparigas a caminho da fonte, os almocreves, entre outras. A Monsanto era 

reservado, sensivelmente, o mesmo número de representações, embora se denote um 

ligeiro acréscimo na variedade de mostras etnográficas de folclore (canto e dança), 

assim como a exibição de “quadros em movimento” (Ida para a Romaria da Senhora 

da Azenha – canção da Senhora da Azenha, Ida para a Romaria da Senhora da  Póvoa, 

A caminho da Apanha da azeitona – cena agrícola, Rancho dos gadanheiros – cena 

agrícola), e ainda apresentações como “Fora dos Quadros” (as mulheres da roca, dos 

argadilhos: as rendilheiras, as mulheres dos adufes, rebanhos e rabastéis, pastores e 

rabasteleiros). Atente-se que esta última “rubrica” [“Fora dos Quadros mas em 

movimento pelas ruas da aldeia”] era responsável pela existência do movimento pelas 

ruas, onde se simulava o quotidiano vivencial da aldeia, através de homens e mulheres à 

ida e volta do campo, raparigas a caminho e à volta da fonte, à volta do mosto, 

vindima.  

Em rigor, quer em número quer em variedade, os respetivos programas de visita, 

a Paul e Monsanto, ultrapassavam todas as “programações”, todos os planos das outras 

aldeias. Além desta superior variação programática de tradições folclóricas, podemos 

acrescentar idêntico valor e importância, concedidos aos relatórios da Junta Provincial 

destas duas aldeias (Paul e Monsanto da Beira), onde, comparativamente aos restantes, 

se observa uma descrição mais abrangente de todos os itens, fixando, por um lado, uma 

perfeita sintonia com os objetivos preconizados pelo concurso, em avaliação pelo Júri, 

e, por outro, a inclusão e caracterização dos elementos etnográficos decorrentes dessas 

“prospeções” no terreno
52

. 

                                                           

52
 Os relatórios em questão, orientados segundo o regulamento preconizado pelo SPN, estavam divididos 

em secções – “Da terra” (geografia, geologia, antropologia); “Do florilégio poético”; “Das Lendas e 

Costumes”; “Das Canções Populares”; “Das Industrias Populares, da Habitação e do Traje”; “Do 
comércio e dos Transportes”, nomeadamente o de Monsanto, que fora elaborado segundo a 

responsabilidade e investigação de Antero Caroça (m.1956), professor de Ciências Geográficas Naturais 

no Liceu de Castelo Branco, Alberto Santos Pacheco, Tenente Pires Antunes, António Avelino Joyce 

(presidente da Junta Provincial), Eurico Sales Viana (membro da Junta Provincial), e Alexandre Calheiros 

Veloso (membro do Júri Provincial). Embora seja reconhecido no seu prólogo, que o tempo de que 

dispuseram, para a sua elaboração, não terá produzido o resultado pretendido em matéria de “estudo 

cuidadoso das espécies”, a missão de prospeção a que se propuseram foi “grata missão”. É no entanto 

possível salientar alguns pontos de contacto entre esta “prospeção no terreno”, que dá origem aos 

relatórios, e a “mission de prospection dans le pays d’Arles”, levada a cabo em 1938, por Georges Henri 

Rivière e a sua equipa (Marcel Maget (1909-1994), Guy Pison (1905-1986), André Varagnac (1894-

1983)), no âmbito da seleção de objetos a figurar na Exposição de Nova Iorque, em 1939. 
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Desta forma, e em conformidade com os requisitos propostos a concurso, após 

eliminações sucessivas das outras aldeias, três chegam à final: Monsanto da Beira, Paul 

e Carrazedo-de-Bucos
53

. 

Procurámos desenvolver uma reflexão sobre os pontos fundamentais que 

materializaram a eleição de Monsanto como aldeia mais portuguesa. Assim sendo, 

optámos por recorrer à apreciação de dois membros do Júri Nacional, Luís Chaves e 

António Ferro, “Peregrinos de uma beleza esquecida”
54

 (1938: 94), cujos escritos 

avançam com propostas e entendimentos entrecruzados, evidenciando o papel 

instrumental das observações de ordem “geográfica, etnográfica e histórica”, as quais, 

no seu conjunto, contribuíram para a consagração da aldeia beiroa. 

 

“O bailado da história e da terra em Monsanto”
55

 

 

Atentemos nesta construção literária de Chaves sobre Monsanto. 

O tema e a perspetiva, o seu perfil e trajetória historicista da aldeia vencedora, 

bem como o posicionamento socioideológico do Júri que a avaliou, constituem 

dimensões analíticas concebidas de forma articulada, passíveis de contribuir para a 

elucidação dos mecanismos de consagração, dos bens simbólicos veiculados pelo SPN, 

que projetassem a imagem de um regime e de um país seguro, através da exaltação de 

um polo nacionalista, conservador, católico e ruralista (a aldeia monsantina). 

                                                           

53
 Carrazedo-de-Bucos, em Cabeceiras de Baixo, que receberia a visita do Júri Nacional, a 22 de 

setembro, chegaria à final, com as aldeias de Paul e Monsanto, certamente pela peculiaridade reservada às 

indústrias populares, e aos processos de transformação ligados ao trabalho da lã (o rebanho pastor, 

tosquiar, esguedelhar, fiar, cardar, demonstração oral do tintos, […], preparar os liços, tecer, apizoar), 

do linho, (Espadelar – Espadela […], tocata encapuchados […], acedar […], rudir a teia), do leite 

(mugir a vaca, desnatar e bater, enformar a manteiga) e mesmo do mel. Estaria ainda patente uma 
exposição de “Artes e Industrias Populares”, sobre os produtos usados nos trabalhos supracitados, assim 

como os produtos advindos. Espaço ainda para as representações do “Jogo do Pau”, e exibição do trajo 

característico da região, trabalho e festa. Na elaboração de todas estas atividades, perguntamos se não 

estaria implícita a conceção do que poderíamos chamar um “Museu ao ar livre”? O conhecimento 

presencial informativo de todas estas atividades contribuiu, em nosso entender, para a formulação do 

conhecimento etnográfico do Povo Português. 
54

 Ocidente: Revista Portuguesa, Vol. II, N.º 6, novembro, 1938, p. 415.  
55

 Idem, ibidem. Estas palavras sustentam o enternecimento que Chaves deixa transparecer, nas suas 

palavras sobre Monsanto, em especial para a sua “cor [nos trajes, nos panos dos teares] apropriada para 

definir um povo […] que canta a história de Monsanto, (Ocidente: Revista Portuguesa: Vol. III, N.º 7, 

novembro, 1938, p. 95. 
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Sobre esta ultima análise, o percurso simbólico e histórico de Monsanto, que é 

apresentado ao Júri, permite-nos compreender como essa carga simbólica é tida em 

conta para a sua sagração, quando Chaves se lhe refere como aldeia que “tem passado 

histórico, ufana e de tradição de invencível que lhe criou aforismo castelhano […]”
56

. 

Firmando as palavras de Chaves, através da glorificação do seu passado, 

Monsanto era representada como bélica e vitoriosa face aos inimigos (castelhanos). 

Num período difícil para o Estado Novo – distanciamento do regime em relação à 

Republica de Espanha e ao apoio dado a Franco, em plena Guerra Civil espanhola –, a 

eleição desta aldeia relembraria à população, e em especial ao nosso país, os deveres 

que se impunham, como outrora, na defesa sobre os inimigos da mesma (espanhóis 

republicanos). Conscientemente, através de um instrumento importante de veiculação e 

exaltação patriótica da imagem da aldeia vencedora, clamava-se pelo apoio 

incondicional ao regime, quer no interior (na intensa cobertura da iniciativa, realizada 

pela imprensa diária), quer no exterior (através dos relatos jornalísticos estrangeiros).  

Desde logo, concretizavam-se os efeitos norteadores de certos objetivos do 

concurso, sendo que, nas palavras de Pedro Félix, o concurso “foi uma das ferramentas” 

da institucionalização do regime as quais “ideológica e retoricamente vinham substituir 

a Primeira República e, simbolicamente, se distanciava da Espanha em guerra, em 

particular da República Espanhola” (Félix: 2003, 210, 211).  

A evidente preferência de Monsanto sobre as outras concorrentes, e a sua 

eventual coincidência de outrora, com cenário vivido em plena Guerra Civil de 

Espanha, revelava ainda, na atribuição do prémio do Galo de Prata a colocar no cimo da 

Torre de Lcano (ou Torre do Relógio, igreja local), um significado acrescido, 

equiparável ao castelo da aldeia, numa apologia simbólica expressa, de poder e defesa 

nacionalistas.  

Contudo, se consideramos válida a referência de Monsanto como “bastião” da 

nacionalidade, e arma influente de propaganda, sublinhamos, concordando com Luís 

Chaves, que “não basta este elemento fundamental de portuguesismo, para caracterizar 

“A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”
57

.  
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 Ocidente: Revista Portuguesa, Vol. II, N.º 6, novembro, 1938, p. 415. 

57
 Idem, ibidem, p. 417. 
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Embora, o etnógrafo se associe, dando destaque, quando escreve “até as 

memórias lendárias da guerra e da defesa perduram no folclore monsantino”, é, com 

efeito, na “obra humana de aproveitamento do solo, para o adotar à vida, é lição de 

génio” e “na policromia dos trajos como as da alfaia tecidas nos teares dali”, que 

definem “um povo que canta alegre” (CHAVES: 1938, 95), ou seja, é na síntese, 

completa e modelar, que a observância desses critérios latos ditaram o julgamento e 

consequente premiação de uma aldeia, isolada no interior do país. 

Cumpre-nos reforçar, neste âmbito, a importância concedida sob o ponto de vista 

etnográfico aos relatórios, nomeadamente aos incidentes sobre estas duas aldeias (Paul e 

Monsanto). Uma abordagem ao relato bastante desenvolvido, referente à aldeia de 

Monsanto, permite de igual modo constatar a relevância que os pontos 1, 4, 38, 7
58

, do 

regulamento/concurso – que no seu conjunto atestam a força do campo das tradições e 

do folclore –, esse património simbolicamente valorizado e alargado, que teria 

favorecido a eleição da aldeia.  

Na sua escolha, Chaves evidencia argumentos favoráveis, que recaíam no elogio 

tecido acerca do casario da aldeia, o encanto do trajo, fundamentações necessárias, que 

penderam diametralmente para a sua vitória. Com efeito, Monsanto, ainda na conceção 

de Luís Chaves, correspondia à própria perceção da ideia formulada sobre o campo, 

paraíso perdido, inocente, autêntico, atributos esses, sem dúvida contratantes com os da 

cidade, lugar de civilização, de frustrações e desencantos. No final, toda esta conjuntura 

(elementos etnográficos) e a integral observância dos critérios do concurso (Base I), 

seria, como salientamos, determinante para sua efetiva consagração. Na verdade 

Chaves, justificando o merecimento de que fora alvo a aldeia, era concorde em 

reconhecer que nenhuma povoação como Monsanto manifestara a “viva resistência à 

descaracterização por fatores estranhos”, vivificando, deste modo, toda a retórica 

veiculada pelo próprio concurso, e consequentemente pelo SPN. Ainda no trilho dos 

fundamentos elaborados pelo etnógrafo Luís Chaves, que presidira à atribuição do 

prémio, refira-se a sua apreciação do belo quadro idílico da povoação beiroa, pondo em 

relevo as qualidades de trabalho, simplicidade, alegria saudável e honestidade do aldeão 

nativo. Deste modo, são destacadas as qualidades do homem português, do Centro 

                                                           

58
 Estes números ditavam o que cada aldeia deveria apresentar, em termos de “Habitação, Trajo, Artes e 

Indústrias, Poesia, Contos, Superstições, Jogos, Canto, Música, Coreografia, Teatro, Festas e outras 

usanças” (Ocidente, 1938: 2). 
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interior do país, que ilustram a sintonia entre o “discurso” de Chaves e alguns vetores da 

política estadonovista. 

Podemos ainda acrescentar, no quadro expositivo de Chaves, outros elementos 

responsáveis pelo reconhecimento da aldeia ao título em questão, nomeadamente o que, 

no seu entender, é “superior a todas as outras [aldeias] ”
59

: o fator topográfico. Aferindo 

a exuberante topografia de Monsanto, estamos perante a hipotética construção do lugar 

turístico, cabalmente potencial na reprodução de narrativas pré-estabelecidas, e 

estereótipos que, por sua vez, irão regular o olhar e a experiência turística. Sob este 

efeito, lancemos a pergunta: terá sido esta opção, funcional e conveniente, também 

apropriada por outro elemento do Júri Nacional? 

Cremos, atendendo às palavras de António Ferro sobre Monsanto, enquanto 

presumível local turístico, ser possível aprofundar o sentido/efeito da sua escolha. 

Realçamos a menção direta de Ferro quando, na sua visita a Monsanto, sobe ao castelo 

“visitando as casas limpas e pitorescas dos aldeãos”, acrescentando que “o panorama 

(…) é uma maravilha”, ficando subjugado aos encantos “da vista da povoação, um 

verdadeiro delírio” (FERRO: 1938, s/p). Na perspetiva do secretário nacional, trata-se 

de um lugar perdido, Monsanto da Beira, com fortes possibilidades de “consolidar o 

turismo”, em que a projetada Pousada para o local, da autoria de Francisco Lage (à qual 

faremos alusão atempadamente), testemunha o começo embrionário da resolução do 

problema hoteleiro no país. 

Esta preferência de Ferro, com certeza decisória para a eleição de Monsanto, 

enquanto lugar turístico, ilustra bem a futura prática de desenvolvimento do turismo em 

Portugal, fator que irá caracterizar a política de fomento para o setor, pelo SPN, 

enquanto Ferro esteve à frente do organismo. Não podemos, contudo, descartar outros 

cenários e atributos utilizados por Ferro, como signatários da eleição de Monsanto
60

. 

Não sendo nosso propósito analisar aqui tais temas em profundidade, em função do 

estudo já realizado, limitar-nos-emos a considerar sinteticamente a impressão que esta 

aldeia causou, ao materializar os conceitos estruturantes do regime, ou seja, ao ser capaz 
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 Chaves refere deste modo a impressão que lhe causam a “perturbante […] ascensão dos rochedos 

acastelados, a escalarem os 750m” (Ocidente: Revista portuguesa, Vol. III, Nº 7, novembro, 1938, p. 94). 
60

 Reportamo-nos ao interesse etnográfico que a visita a algumas aldeias teve para Ferro, 

substancialmente a nível etnográfico, fator que manifesta nas suas observações sobre o folclore de 

algumas povoações. Acrescentamos, igualmente, a importância que na sua ótica os relatórios lhe 

mereceram, conquanto o concurso tenha proporcionado a realização de “relatórios interessantíssimos”. 

(FERRO: 1938, s/n) 
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de coligar o ideal de baluarte nacionalista, assim como o interesse etnográfico e a 

riqueza folclórica. 

Em suma: a nosso ver, Monsanto ganharia o concurso, não só pela diversidade 

dos aspetos já avançados, que contemplava, mas sobretudo pela sua incidência, como 

local de apropriação e recriação de tradições populares, potenciado pelo levantamento 

etnográfico-musical, estruturado no relatório do Júri Provincial da Beira Baixa
61

. 

Surgia, fruto do concurso, uma “microscópica pátria”, Monsanto da Beira, integrada nos 

valores oficiais do regime, vitoriada e celebrada entre todas as outras aldeias “ [que] 

ofereceram a sua riqueza etnográfica e patentearam as maravilhas do folclore 

português” (CHAVES: 1938, 389). 

 

O concurso: reflexões, memórias 

 

O concurso da “Aldeia mais Portuguesa de Portugal”, organizado em 1938 pelo 

SPN, tem sido indicado, por alguns autores, como um dos momentos mais significativos 

de afirmação material da “Política do Espírito” (FELIX: 2003, 207) e “numa estratégia 

de reação à mudança, através da idealização de uma cultura popular passiva”
62

.  

O registo de conteúdos destes autores (FELIX e PESTANA) confirmam as 

estratégias adotadas pelo SPN, no primeiro caso, conseguindo a legitimação de uma 

imagem que reforça o seu projeto de atuação, no campo etnográfico, e suportado, no 

segundo, por uma conceção própria de cultura popular. Neste âmbito procurámos 

desenvolver uma reflexão sobre o que, em nosso entender, foi o papel desempenhado 

pelo concurso, no processo à data, de folclorismo e folclorização em Portugal
63

. 

                                                           

61
 No relatório que elaborou, e enquanto membro do Júri Provincial sobre a Beira Baixa, no capítulo 

dedicado à música, António Joyce publica anotações musicais sobre as aldeias de Paul e Monsanto, 

defendendo a sua autenticidade e antiguidade, e por isso a sua eleição, tendo presente as canções “mais 
portuguesas de Portugal” (Joyce: 1938, p.99 e p.446). Este trabalho do compositor, dada a sua 

importância, foi posteriormente considerado pelo compositor Cláudio Carneiro (1895-1963) como 

“Cancioneiro de Joyce” e fonte da edição de canções populares.  
62

 PESTANA, Maria do Rosário, “Folclorização em Manhouce”, in Vozes do Povo. A folclorização em 

Portugal. Oeiras: Celta Editora, 2003, p.387. 
63

 Estes conceitos são por nós apropriados, em conformidade com o desenvolvimento sobre a temática 

referida por Jorge Freitas Branco. Assim sendo, optámos pela definição avançada por Branco, de 

folclorismo enquanto referencial que “engloba ideias, atitudes, valores que enaltecem a cultura popular e 

as manifestações nelas inspiradas”. Por folclorização entende-se o “processo de construção e de 

institucionalização de práticas performativas tidas por tradicionais construídas por fragmentos retirados 

da cultura popular […] rural” (BRANCO, Jorge Freitas, Vozes do Povo, Oeiras: Celta Editora, 2003, p.1) 
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Partindo da análise desta conjuntura, tentámos apurar qual a sua contribuição no campo 

etnográfico, o que realmente trouxe, e o que dela permaneceu. 

Centrámos igualmente a nossa atenção, e objeto de reflexão, nas várias 

dimensões analíticas resultantes do concurso. Assim sendo, relevámos por um lado, a 

presença de critérios reguladores de autenticidade, e, por outro, a existência de 

representações de uma tradição (inventada), ambas presentes nas sucessivas 

manifestações demóticas das aldeias a concurso.  

Trazemos ainda à colação, para melhor percebermos as resultantes do evento, o 

conjunto de tomadas de posição (coevas), as críticas ou louvores ao evento, 

indispensáveis à compreensão e abordagem de temas, como tradição e progresso, a aliar 

a perspetivas suscetíveis de enriquecimento do campo etnográfico, proporcionadas pelo 

enquadramento e levantamento de elementos etnográficos (nas diversas aldeias).  

O impacto do concurso em Portugal, embora diminuto no estrangeiro (França, 

Estados Unidos e Noruega) relativamente a estas duas ambivalências (folclorismo e 

folclorização), pode saldar-se pela veiculação de uma imagem que vinha sendo 

oficializada sob a égide do SPN, mas que, fruto do evento, irá materializar a exaltação 

das virtudes das aldeias concorrentes, quanto a vivência e harmonia, projetando-as 

como parte integrante da matriz ideológica do regime. Em consequência, a “Romaria 

pelas aldeias” (Chaves: Fundo Luís Chaves, carta… s/p) dá efetivamente a conhecer um 

ambiente rural à data, que embora selecionado (segundo os critérios estabelecidos), e 

diminuto, informa sobre esse panorama desconhecido, classificado por Chaves, segundo 

já salientámos, como “etnograficamente proveitoso” (CHAVES: Fundo Luís Chaves, 

carta … s/p)
64

. 

No campo da folclorização, o concurso, pela ação e participação de eminentes 

folcloristas no evento, tais como Armado Leça e António Joyce, é responsável pela 

consciencialização e pelo levantamento de um universo, até aí confinado ao objeto de 

estudo e compilação da música tradicional portuguesa, delineado por Rodney Gallop, 

em 1936. 
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 “O proveito etnográfico”, a que Chaves se refere, é igualmente constatado nas inúmeras notas 

dedicadas ao trajo, pertencente a diversas aldeias visitadas. O etnógrafo anota e desenha, nas suas fichas, 

por exemplo: – Blusas 5, desenho, Orada; – azuis riscado, saias vermelhas de quadrados pretos na barra 

do desenho vermelho, Paul; – Saia de linho e lã, casaquinho afogado preto longo, lenço chapelinho, 

Orada, – saia vermelha, guarnições até ½ de ramagens pretas com desenhos estilizados pela própria saia, 

Malpiqueira. (cf. CHAVES, Fundo Luís Chaves, carta… s/p). 
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Enfatizando o desempenho dos músicos mencionados (Armando Leça, António 

Joyce), podemos dizer que a sua colaboração no evento permitiu, no caso do primeiro, 

que se desse continuação ao considerável registo (patente em transcrições de músicas e 

letras), elaborado nas diversas aldeias a concurso; deste decorre o incentivo a 

encomenda posterior, no âmbito das comemorações dos centenários e das gravações das 

“mais genuínas músicas e canções populares existentes em toda a província do 

continente português”
65

. António Joyce destaca-se neste concurso, como já afirmámos, 

pelas suas criteriosas recolhas e registos musicais da Beira Baixa (Paul e Monsanto), 

que, tendo por base o relatório do mesmo (considerado como “Cancioneiro António 

Joyce”), servirão de fonte para as 22 canções populares harmonizadas, da autoria de 

António Carneiro (cf. CABRAL: 1995, 24-28). 

Como esteio deste processo de folclorização, materializado pelo concurso, 

firmou-se, fruto da exigência imposta pelas bases do concurso (I-cantigas e danças e 

trajo), uma seleção de exemplos/reportórios musicais, responsáveis pela constituição de 

ranchos folclóricos nas aldeias de Manhouce, Peroguarda. 

A título elucidativo, destaquemos no centro, em Manhouce, a formação do grupo 

de folclore, que obedeceu à consulta das pessoas mais idosas, à semelhança das 

manifestações relacionadas com a mostra de cantares e danças das aldeias a concurso, e 

ao recurso de contribuições da juventude local. Significativo para o testemunho do 

critério de autenticidade, que vimos registando, foi o desempenho dos jovens da terra, 

no processo de transmissão de um fundo seletivo daqueles saberes, na “interiorização” 

desses cantares, assumindo contornos de perenidade e legitimidade, Sob o mesmo 

prisma, a sul, Peroguarda assiste à concretização de um rancho folclórico misto, que, 

apesar de ter sido constituído a partir de 1936, por Joaquim Roque, se prolonga, fruto do 

evento de 1938, até aos dias de hoje
66

. 
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 Armando Leça, em cumprimento dos objetivos traçados pela comissão Executiva dos Centenários, 

gravou com grupos populares, percorrendo as províncias e regiões do Algarve, Baixo Alentejo e Alto 

Alentejo, Ribatejo, Beira Baixa, Beira Transmontana, Alto Douro e Beira Litoral, Beira Alta, Trás-os-

Montes, Mirüio, Douro Litoral e Terras de Basto. Desta recolha pioneira nunca se publicou, por razões 

desconhecidas, o disco prometido; apenas ficaram as gravações, a cargo da Emissora Nacional 

(SARDINHA, José Alberto, “Armando Leça e o primeiro levantamento musico-popular realizado em 

Portugal”. Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Nº 6, 1992, p. 345). 
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 Ainda como consequência visível do concurso, Peroguarda “manteve ativos os recursos de 

folclorização”, traduzidos na constituição de um rancho misto “a aldeia caiada de branco, a localização 

adequada, a monografia publicada e reeditada, servindo de breviário para a posteridade” (BRANCO: 

2003, p. 87). Importa destacar igualmente as memórias do evento, assinaladas em “azulejos perpetuando a 
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Ao efetuarmos o balanço acerca do impacto do concurso, no campo etnográfico, 

constatamos, na sua abordagem, a presença de duas lógicas de entendimento (do 

evento/etnográfico). A primeira, caracterizada pelos etnógrafos de então, que o 

enaltecem como “riqueza etnográfica que patenteou as maravilhas do folclore 

português”
67

 (CHAVES: 1938, 389), e outra, suportada por uma visão atual sobre o 

simbolismo que esses objetos/elementos, de cariz etnográfico (fruto do evento), 

representaram enquanto “espécie de híbridos” (FELIX: 2003, 230), substancialmente 

diferenciado face ao valor etnográfico das tradições (e objetos), atribuído pelos 

primeiros.  

Assim, entre as recolhas efetuadas, por via do concurso, apuraram-se objetos de 

cultura material, e foram realizados levantamentos de tradições orais, canto e dança, 

artes, indústrias e habitação das diferentes aldeias a concurso, as quais, inscritas e 

descritas nos relatórios, constituem testemunhos, diferentemente apreciados por duas 

personagens em contraponto. Relativamente ao primeiro, segundo já salientámos, na sua 

avaliação sobre o concurso validamos o interesse no campo etnográfico, resultante da 

“Romaria pelas aldeias”. Neste contexto, através de Chaves se esclarece como os 

etnógrafos da época analisam as vantagens etnográficas, gratificantes para o estudo e 

projeção museológica dos objetos recolhidos. O seu testemunho, justificativo da 

                                                                                                                                                                          

memória da participação no concurso”,A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, patente na vila, e a 

monografia Alentejo cem por cento: Beja, Edição do autor, 1940) da autoria de Joaquim Roque. No 

conteúdo desta monografia é possível, percorrendo o relatório exigido sobre a aldeia, para efeitos de 

admissão ao concurso, ver como são enquadrados “aspetos da vida regional […] usos, costumes e 

tradições etnografia e folclore indústrias locais”. (ROQUE: 1940, s/p). Neste contexto, salientamos 

também a importância dos relatórios, já firmada no texto acima referido, sobre o relance etnográfico 

existente nas diversas aldeias.  

Recorda-se aqui o trabalho do etnógrafo Joaquim Roque, e o incansável levantamento etnográfico 

realizado, que assim despoletou o interesse neste campo, sobre a região, visível no seu relatório, e 

materializadas na organização de uma mostra de Arte Popular, “de grande interesse etnográfico, regalo 

para os folcloristas do grupo”, (ROQUE: 1940, 155) na qual eram exibidas peças como bordados, objetos 

de cortiça, coiro e ferro.  

Incluamos, no âmbito do concurso, a opinião de um elemento do Júri Nacional acerca da aldeia. António 

Ferro salientando os aspetos que, no seu entender, eram dignos de registo, afirma que, além de considerar 

“Peroguarda uma aldeiazinha, branca modesta mas sem grande interesse”, o que o seduziu nas 
apresentações terão sido os “cantos […] bastante influenciados pelos árabes [e] interessou-nos um cego 

improvisador [poeta da terra cego, Joaquim Rosa], que versejou e filosofou ao mesmo tempo […], rima 

com facilidade e tem conceitos magníficos” (FERRO, escritos…, s/p). Estas observações de Ferro deixam 

antever o que, para o político, eram os valores a ter em conta nas aldeias que visitara. Para Ferro, além 

dos elementos etnográficos que o marcavam, o seu eventual interesse para os turismo (detetável nos 

recursos naturais e topográficos) residia nesses aglomerados populacionais, que poderiam atrair o 

visitante. A aposta na dicotomia turismo/tradições, moldadora do pensamento de Ferro, ia adquirindo uma 

importância cada vez maior, posta futuramente ao serviço da política do SPN. 
67

. Esta observação é da autoria de Luís Chaves, que entende o concurso como responsável por todas as 

aldeias terem a possibilidade de assim mostrar a sua riqueza etnográfica (Ocidente: Revista portuguesa, 

Vol. III, dezembro, N.8, 1938, p. 389). 
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importância do evento, passa também pela possibilidade verificada na sua compilação 

de poesia popular, existente em algumas aldeias, e plenamente concretizada, quando 

informa Manuel Heleno sobre ter “[comprado] algumas coisas de louça e 

[encomendado] uma «corna» formidável para o Museu”. Quanto ao interesse do evento, 

Chaves é de novo perentório, ao afirmar: “regressei a Lisboa e ao Museu depois da volta 

a Portugal. Do que vi com interesse para nós, conversaremos cá devagar”
68

. 

Após este excurso, e à luz do testemunho chaveano, pode concluir-se, acerca do 

estado de espírito predominante de etnógrafos e folcloristas da época, que exploravam 

no terreno o fundo etnológico e etnográfico, proporcionado pwlo concurso, animando 

deste modo o processo de folclorização, que o SPN pretendia acelerar
69

. 

No entanto, esta “ordem” conclusiva é posta em causa, contestada em críticas 

que esvaziam as considerações de Chaves e de outros etnógrafos (Lage), quando 

resumidas por alguns autores: ao estudarem o evento (FELIX, ALVES)
70

, a eles se 

referem como tendo havido, segundo Felix, o “recurso a objetos culturais construídos 

reunidos e difundidos em situações de espetáculo folclórico, onde se recorre a 

estratégias cenográficas […] e onde os materiais recolhidos […] eram devolvidos, 

estilizados à população” (FELIX: 2003, 230); e, conforme Alves equaciona, na 

“transformação das aldeias em autênticos frescos da vida campesina, as aldeias foram 

palco de um vasto conjunto de demonstrações e encenações da arte e dos costumes 

populares a que os visitantes assistiram deslumbrados” (ALVES: 2007, 39). Segundo as 

conceções expressas, interpretamos o evento como despido de qualquer objetivo de 

interesse etnográfico, quer seja assente nos objetos presentes/recolhidos, quer nas 

manifestações e exibições nas aldeias. 

Com efeito, a nosso ver, parece indiscutível que ambas as “intervenções” sejam 

suscetíveis de contraditório, ou seja, auscultando os etnógrafos da época, ou 

interpretando a conceção dos dois autores citados, quanto às representações folclóricas e 

aosobjetos entendidos (FELIX, ALVES), devem ter cabimento, numa análise integral 

sobre o concurso. Não podemos deixar de associar, em ambos os discursos, a política 
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 Bilhete-postal a Manuel Heleno, Évora 1-X1938; Carta a Manuel Heleno, Lisboa, 11 de outubro de 

1938 (MNA, Fundo não tratado de Luís Chaves). 
69

 Como reforço do entendimento sobre os benefícios no campo etnográfico, projetados pelo concurso, 

atente-se às passagens de Chaves sobre o que as aldeias, enquanto “peregrinos de uma beleza escondida 

(Júri)”, lhes concedera ver, mostrando “a verdade das coisas portuguesas” (Ocidente: Revista portuguesa, 

Vol. III, N.º 7, novembro, 1938, p. 93.  
70

 ALVES, Vera Marques, op. cit., p. 86. 
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folclorista do SPN, nem a monotorização e inculcação dessa imagem do país rural, 

enquanto vetor e matriz valorativa do regime; por outro lado, o seu exame deve 

ponderar-se por uma aquiescência e entendimento, contemplando estas duas vertentes, a 

sua relativa importância no campo etnográfico e o modo como a representatividade da 

“sua terra” foi concebida. 

Em nosso entender, como resultado do concurso, o mesmo deve finalmente ser 

olhado segundo dois campos aparentemente antagónicos. Justificamos a nossa pretensão 

relativamente ao primeiro, com base em documentação, materializada nos resultados 

práticos, nomeadamente na oficialização e musealização de objetos etnográficos, fruto 

do concurso no Museu Etnológico, Dr. José Leite de Vasconcelos, e no Museu de Arte 

Popular
71

; no segundo, nas “provas demonstrativas para apreciação do Júri Nacional”, 

concretizadas igualmente, na reportagem filmatográfica (a cargo de António Menezes e 

do operador de câmara Octávio Bobone) e fotográfica (Tom e Salazar Dinis (1900-

1955)
72

. 

Estas duas componentes (valor etnográfico, e a construção de uma realidade 

cenográfica utópica), a nosso ver caracterizadoras do concurso, são também enformadas 

na perspetiva dos etnógrafos da época, pela existência e a observância de critérios de 

autenticidade, nas tradições, usos e costumes, patentes nas aldeias a concurso, distópica 

(perfeito, estado ideal) e, noutro prisma, na construção de uma realidade favorecida pelo 

esteticismo, de uma tradição inventada, utópica.  

Como parte constituinte da análise sobre os conceitos em causa (autenticidade 

versus tradição inventada), a nossa perceção do “projeto” do concurso leva-nos a 

                                                           

71
 O MAP reunia, na sua coleção original (1948), um espólio substancial proveniente do Concurso de ”A 

Aldeia Mais Portuguesa de Portugal””. A título de exemplo, atente-se ao pagamento, em dezembro de 

1938, a Joaquim Roque (um dos organizadores, na aldeia da Peroguarda, da Exposição de Arte Popular, 

em 1938) de algumas peças expostas no Museu. Assim destacamos os objetos Atavios de ceifeira e pastor 
e arrenguelhos para fusil isca e pedreneira (Peroguarda) (cf. IANTT, Arquivo Salazar, Relação 

Descriminada das despesas efetuadas no mês de dezembro de 1938 (AOS/CO/PC-19, Pasta 10, Doc. 536) 

e Cadastro dos Bens do Domínio privado, Sala Estremadura e Alentejo, Nº de ordem 317 e 322, N.º 

inventário 5676,e, 5685, pertença do espólio do MAP. 
72

 Como parte integrante do projeto museológico do MAP, preconizado em 1948, figuravam placares com 

dezenas de fotografias, resultantes do concurso de “A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”, da autoria de 

Tom e Salazar Dinis, sobre usos e costumes observados nas aldeias, muitas delas fotogramas retirados do 

filme. Nas apresentações de cada aldeia, registadas em fotografia, é possível contemplar quadros 

organizados de aldeãos, executando as suas tarefas quotidianas, ou um conjunto de belas raparigas que 

saem da missa em trajo de festa. Perante estas imagens, podemos validar a opinião sobre os conjuntos de 

aldeãos, cumprindo uma cenografia dirigida. 
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questionar, numa primeira abordagem, qual seria à época a representação e a 

interpretação destas conceções (tradição/autenticidade), para os etnógrafos. 

Se, como referimos, as bases do concurso assentariam num critério orientador, 

medível na “pureza” das tradições etnográficas, verificadas nas aldeias visitadas, a 

tónica desta fundamentação enquadrava-se, a nosso ver, num conceito partilhado com 

“a commonsence and a cientifc category”, no qual o senso comum refere a tradição 

como “an inherited body of customs and beliefs
”73

. 

Enquanto objeto das ciências sociais, o conceito de tradição tem sido estudado 

por vários autores, com o intuito de clarificar o seu entendimento, e em analogia com o 

que entendemos ter sido o pressuposto informante dos etnógrafos coevos do evento, 

reforçamos o seu pensar confrontando-o com a definição sobre a matéria, de Alfred 

Kreober (1876-1960)
74

. 

Kroeber concorda com o ponto de vista intrínseco ao senso comum de tradição, 

quando a interpreta como “a core of traits handed down from one generation to another” 

ao advir precisamente da “internal handing on through time”
75

. Neste âmbito, prevalece 

com sentido único e imutável a tradição do autêntico, o que sobrevém do passado. Essa 

noção de resistência à degradação e às influências estranhas, proposta pelo concurso de 

1938, traduzia-se no apelo à autenticidade, à conservação de tradições e características 

etnográficas, transmitidas por gerações, sendo entendidas, pelos etnógrafos coevos, 

como um processo que não contemplava mudanças.  

No entanto, estas observações, que aplicamos aos etnógrafos coevos do 

concurso, vão sendo analisadas em função do mesmo entendimento por parte de outros 
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 HANDLER, Richard; LINNEKIN, Jocelyn, “Tradition, Genuine or Spurious”, The Journal of 

American Folklore, Vol. 97, No. 385 (Jul. - Sep., 1984), p. 273.  

http://www.jstor.org/stable/540610?seq=1#page_scan_tab_contents 
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 Alfred Kroeber foi uma das figuras maiores da antropologia Americana. Professor em U.C de Berkley, 
nos Estados Unidos, entre 1901 e 1946, assumiu a direção do Museu antropológico da Universidade, onde 

lecionava, e foi ainda curador de Antropologia, na Academia de Ciências de S. Francisco. Como 

Presidente da American Folklore Society, publica diversos estudos entre os quais as obras Handbook of 

Indians of California (1925), e Style and civilizations (1957) (cf. HANDLER, Richard; LINNEKIN, 

Jocelyn, “Tradition, Genuine or Spurious”, The Journal of American Folklore,Vol. 97, No. 385 (Jul. - 

Sep., 1984), p. 274, http://www.jstor.org/stable/540610?seq=1#page_scan_tab_contents 

http://www.jstor.org/stable/540610). 
75

 Segundo os autores do artigo supracitado, a definição de Kroeber encontra uma aplicação lógica e 

maior na arqueologia americana, na qual a tradição refere “single tecnologies or other unified systems of 

forms”, caracterizados como “long temporal continuity”. No entanto, cremos que esta sua definição seja 

igualmente aplicável a etnografia/objetos/tecnologias próprios.274.  

http://www.jstor.org/stable/540610?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/540610?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/540610
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etnógrafos, e por sociólogos, nomeadamente Edward Shils (1910-1995)
76

 o qual, 

contrariamente à sua interpretação, advoga uma mudança substancial da tradição como 

“changing continually” (SHILS: 1981, 19), ancorada num processo de cedência dessa 

mesma tradição, cujas interpretações são feitas a partir da tradição apresentada no 

presente. 

Em resultado da interpretação de Shils, e da sua ideia de que a tradição é um 

fenómeno contínuo, importa salientar que a tradição, segundo o sociólogo, depende 

igualmente da noção de um núcleo imutável (de algo que é transmitido do passado para 

o presente). Neste contexto, outros autores, como Richard Handler e Jocelyne 

Linnekin
77

, avançam com o conceito de que, relativa ao passado, a tradição como 

referência é, antes de tudo, mais “simbólica” do que natural, caracterizada por 

“discontinuity as well as by continuity”
78

. Sob este entendimento, observado por 

Handler/Linkedhin, no qual “the ongoing facet of all society life […] is not natural but 

symbolically constructed” (1984, 276), surge, face ao que de facto é apresentado ao Júri 

Nacional (manifestações etnográficas), uma clara construção do passado no presente, 

que, embora no entender dos etnógrafos, seja tradição pura, enquanto herança do 

passado é interpretado, na opinião de Handler, como “the relationship of prior to 

presente representations […] simbolically mediated, not naturally given it encompasses 

both continuaty and discontinuity” (HANDLER: 1984, 276). Por outras palavras, o que 

terá sido apresentado ao Júri, no decorrer das “provas demonstrativas” pelas aldeias a 

concurso, terá sido, seguindo o pensamento dos autores citados, uma tradição; mas 

enquanto “processo de “interpretation, attributing meaning in the present though making 

reference to the past” (HANDLER: 1984: 287).  

Assim sendo, relativamente ao evento de 1938, assistimos, nestas duas 

conceções supracitadas (interpretadas por etnógrafos coevos ao concurso e sociólogos 
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 Edward Shils (1910-1995). Sociólogo, professor na Universidade de Chicago. Shils desenvolveu uma 

brilhante investigação sobre o papel dos intelectuais e o seu relacionamento com o poder e a política 

pública. De entre o grande número de obras publicadas destacamos, com interesse para o presente 

trabalho, a edição Tradition (1981).  
77

 Richard Handler é professor de Antropologia na Universidade de Virginia, e especialista em 

nacionalismo e política, no Québec. A sua principal obra, precisamente Nationalism and Politics of 

Culture in Québec, constitui um título de referência no estudo das relações existentes entre política, 

cultura e nacionalismo. Jocelyn Linnekin, antropóloga, professora na Universidade de Connecticut, tem 

desenvolvido diversos estudos em áreas como: teoria etnológica, identidade cultural e nacionalismo, e 

história da antropologia.  
78

 HANDLER, Richard; LINNEKIN, Jocelyn, “Tradition, Genuine or Spurious”, The Journal of 

American Folklore, Vol. 97, No. 385 (Jul. - Sep., 1984), p. 276.  
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contemporâneos), à existência de um dos grandes paradoxos que marcam a ideologia da 

tradição. Em suma: se apreendida como preservação cultural, a tradição corresponderá, 

por um lado, a uma autenticidade inalterável, imutável, e, por outro, inevitavelmente, 

alterada, corrigida ou mesmo inventada. 

Ainda num contexto de reparos e tomadas de posição – menos positivos uns e 

pouco onerosas outras -, para o dito evento, e que encontram eco interna e 

externamente, podemos acrescentar que se estendem a criticas específicas no campo 

social, e/ou em associação com conceitos de tradição e progresso. 

A abordagem crítica ao concurso de 1938 não pôde deixar de gerar um conjunto 

de depreciações, face aos vários aspetos relevados pelos opositores, igualmente refutado 

pelos organizadores do evento e por convidados especiais, que não hesitam em retirar 

dele o seu forte efeito pedagógico e etnográfico, tão gratificante para a imagem do 

regime
79

. 

Destaquemos, ainda como reflexo do concurso de 1938, a apreciação, como 

temos vindo a salientar, de um conjunto de juízos críticos, precisamente na visão de um 

etnógrafo coevo, Joaquim Sellés de Villas-Boas
80

. 

No fundamental, trazemos à colação as considerações do etnógrafo acerca do 

evento, no qual é salientada a inoperacionalidade do seu aproveitamento etnográfico, a 

inevitável perda de usos e costumes, observáveis em futuros concursos, e, por fim, a 

incorreta atribuição do prémio de utilidade pública.  

No seguimento da recensão sobre as atribuições e a composição do Júri Nacional 

, que já foi destacada, retomamos também as discordâncias e as sugestões reparadoras 
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 Luís Chaves, enquanto organizador e participante direto no evento, acolhe o concurso como algo 

extremamente pedagógico. Ocidente Revista Portuguesa, Vol. II, outubro, N.ª 6, 1938, 437. 
80

 Joaquim Sellés Paes de Villas-Boas (1913-1990). Foi etnógrafo, arqueólogo,e crítico de arte. Natural de 
Madrid, radicalizou-se posteriormente em Barcelos. Nos Anos 30, do século XX, inicia trabalho de 

recolha de grande número de peças de olaria barcelense (mais tarde constituintes do fundo originário do 

Museu da Olaria, na cidade de Barcelos), completando o seu interesse pela etnografia com trabalhos 

temáticos, ilustrados com importante espólio fotográfico, alusivo ao que foi colecionando. Como 

arqueólogo, escreveu acerca do Mapa Arqueológico do concelho de Barcelos e, no plano nacional em 

ligação com o setor das artes plásticas, participa ainda na qualidade de Júri, em 1957, na seleção de obras 

para a I Exposição de Artes Plásticas, organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Membro de 

diversas associações etnográficas e arqueológicas, nacionais e internacionais, Villas-Boas foi, sem 

dúvida, um devoto das tradições da sua terra adotiva, Barcelos, sendo que, em 1929, desenvolve e 

participa, juntamente com Francisco Lage, na parada agrícola de  Braga, em 1929.  

Fonte: http://www.museuolaria.pt/?edicoe~~s=joaquim-selles-paes-de-villas-boas-biografia 

http://www.museuolaria.pt/?edicoe~~s=joaquim-selles-paes-de-villas-boas-biografia
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do etnógrafo Villas-Boas
81

. Na qualidade de etnógrafo, o nosso crítico faz incidir a 

maioria das suas reprovações na base I do concurso, que, como referimos, estipula as 

oito características essenciais, que as aldeias deveriam respeitar para admissão a 

concurso. Em face destas propostas, Villas-Boas levanta alguns reparos acerca destas 

mesmas condições, que, segundo o próprio, deveriam fazer parte de “um plano geral de 

trabalho”, aplicável ao estudo de uma região, mas jamais como componente de um 

concurso, devido a que até então “nenhum folclorista projetou ainda fazer concursos de 

esta espécie […] que é o mesmo que fazer o impossível”
82

 (VILLAS-BOAS: 1938, 179 

v). 

Sobre esta observação, podemos fazer a distinção entre o etnógrafo e o diletante, 

assumida por de Salles Paes, quando admite que a “um leigo nestas coisas” bastaria ler 

a Base I do concurso, para aprovar a exequibilidade do concurso. (VILLAS-

BOAS:1938, 179 v). No mesmo âmbito, reforça ainda o etnógrafo a falta de seriedade e 

interesse etnográfico da iniciativa, ao denotar a impossibilidade, para um folclorista 

sério, de chegar a um fim, uma vez que “sob este aspeto nada se tem feito”, e que um “ 

estudo do folclore tardaria anos para se obter um trabalho sério”
83

. Esta mesma 

tendência reprovadora do etnógrafo estende-se às restantes observações quanto ao 

evento.  

                                                           

81
 Todas as observações de Joaquim Sallés Paes, ao concurso de 1938, reunidas em quatro folhas 

datilografadas, sob o título O concurso de A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal e a evidência dos 

factos”, são enviadas e dedicadas a Santos Júnior, seu “antigo professor”, e a quem entende remetê-las 

“para as enjeitar a uma esclarecida inteligência como homem de estudo e membro da Sociedade de 

Antropologia e Etnografia da Universidade do Porto”. A necessidade de submeter ao Mestre a sua análise, 

sobre o evento, evidencia a visão crítica que alguns etnógrafos teriam do evento, principalmente os do 

norte, assim como a importância acrescida como instituição idónea, no campo da antropologia e 

etnografia, que granjeava, à época, a Sociedade de Antropologia e Etnografia da Universidade do Porto. 

(BIBLIOTECA de Torre de Moncorvo, Arquivo Joaquim Santos Júnior, Carta a Santos Júnior de 

Joaquim Sallés Paes de Villas-Boas, datada de Barcelos, 22-IV938). 
82

 Esta observação do conde de Villas-Boas reflete, em primeiro lugar, a conceção que o mesmo possui 

sobre as atribuições do folclorista enquanto, como alude, “folclorista sério”, provavelmente dirigidas para 

a concretização de um estudo acerca das matérias no campo da etnografia, e que se tornam tão 
abrangentes, que seria impossível realizar um tal concurso, nos moldes adaptáveis às suas preocupações 

científicas, na área prezada. O resultado, neste âmbito, só poderia resultar, na sua perspetiva, “numa 

deceção”. 
83

 É interessante verificar, através do seu depoimento, qual a situação dos estudos etnográficos em 

Portuga,l nos finais dos Anos 30. Ainda na sua conceção, nada relativamente sério fora feito até então, e 

no que designa por “estudo sério”, demoraria ainda um tempo razoável. Tendo em conta as suas palavras, 

dirigidas em carta a Santos Júnior, podemos anotar o que, no seu entender, refletia sobre onde se poderia 

colher “ensinamentos”, nesta área, de alguns “membros da Sociedade de Antropologia e Etnografia. Veja-

se a relevância que Villas- Boas atribuía à Sociedade, como único reduto capaz de formar etnógrafos, e 

não leigos na matéria. Neste campo, afastava assim, por conseguinte, o eventual papel de que o SPN 

pudesse ser merecedor. 
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Neste quadro, relativamente à organização do concurso, o erudito barcelense 

propõe a eventualidade de se optar por um outro, com a designação “Estudo 

Comparativo”, incidindo num “estudo completo das nossas regiões”. Essa mesma 

investigação deveria, na sua perceção, principiar “pelo [estudo] de determinada região, 

[ao qual se seguiria] o estudo do concelho para chegar ao da província” (VILLAS-

BOAS: 1938, 179 v.). A ter lugar, esta sua sugestão não só colmataria a grave lacuna, 

existente em Portugal no campo do estudo do folclore, como “combateria” o insucesso 

que, nesta área, ditava o rumo e os propósitos do concurso de 1938. 

Como justificação deste modelo de estudo do folclore, o etnógrafo recorre a 

exemplos cabais, acentuando que, para “estudar um determinado aspeto de uma região é 

preciso muito tempo, muitos anos”
84

. O relevo dado ao fator tempo, para a sua 

concretização, evidencia largamente a sua posição, como contraponto à difusa e 

intemporal representação etnográfica, via concurso das aldeias concorrentes. 

Em sintonia com as críticas ao concurso, Villas-Boas alude de igual modo ao 

organizador do mesmo
85

. Sem mencionar o seu nome, o autor estranha, no entanto, a 

sua atitude, uma vez que “não ignora […] que o folclore é a ciência que estuda a vida e 

a cultura popular, e este estudo não se faz em meses mas em anos”
86

. Registe-se, neste 

juízo de Villas-Boas, uma depreciação específica ao trabalho do etnógrafo. 

Inevitavelmente, o concurso provoca cisões no meio etnográfico da época, a que não 

são alheios os intentos e a conduta desta ação/política do setor do SPN.  

Pronunciando-se ainda sobre o conteúdo fixado em qualquer dos números da 

base I, o etnógrafo barcelense remete-os para um eventual estudo, que por ora se 

afigurava inconcretizável, face à sua morosa conclusão (“demorará anos a fazer-se”), 

dado que, na sua ótica, tais números poderiam dar origem a “centenas de trabalhos, pois 

                                                           

84
 O etnógrafo recorre a dois exemplos que atestam a sua conclusão, sob a morosidade necessária ao 

sucesso dos trabalhos de etnografia. Neste contexto, Villas-Boas apresenta o livro de A. Gomes Pereira, 
Tradições populares de Barcelos, que terá demorado dezasseis anos “até à sua saída, ainda que longe de 

abranger todos os aspetos da região”. O erudito de Barcelos alude ainda, reforçando a sua contestação, a 

outro exemplo a ter em conta: trata-se de um livro de Fernando C. Pires de Lima, Cantares do Minho, que 

incluía “1.153 cantigas de cancioneiro de S. Simão de Novais, [cuja] colheita demorou-lhe […] nove 

meses de trabalho”.(VILLAS-BOAS: 1938, 1v.) 
85

 Em relação ao organizador do concurso, não mencionado nominalmente por Villas-Boas, pela 

legitimidade que lhe confere no meio etnográfico, ao atribuir-lhe conhecimento sobre o folclore, 

pensamos, como já foi salientado, que incida em Luís Chaves, naturalmente coadjuvado por Francisco 

Lage. 
86

 A crítica é agora lançada sobre um etnógrafo (Luís Chaves?), que deveria estar ciente acerca da 

morosidade necessária para a concretização de um trabalho científico. 
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em centenas de regiões podemos dividir o folclore em Portugal”. Nesta conformidade, 

Villas-Boas alerta para a necessidade de uma investigação na área, que pudesse 

sobrepor-se àquela que, supostamente, fora “iniciada” pelo evento de 1938.  

As considerações negativas de Villas-Boas, sobre alguns itens do concurso, 

projetam-se ainda na evidente sobreposição de planos discursivos entre tradição e 

progresso, sendo esta última, no seu entender, excluída como fator seletivo na atribuição 

do prémio à aldeia vencedora. No desenvolvimento das suas alegações, acerca do 

processo e julgamento das localidades, em 1938, Villas-Boas questiona, por um lado, a 

atribuição do galardão à falsa ideia “de que só há uma aldeia com todos os quesitos da 

base I”, e que, por conseguinte, haja “[…] uma melhor do que as outras”. Por outro, o 

etnógrafo, insurge-se contra a base VI (do concurso)
87

, que fixava a cessação do prémio 

atribuído à vencedora, sempre que, num “futuro concurso, o mesmo fosse distribuído a 

qualquer outra aldeia”. Perante este “erro hipótese, em que só um principiante pode 

cair”, Villas-Boas considerava que haveria que contar (o que não fora feito) sobre o 

inevitável progresso com “o nível cultural que irá aumentando com o decorrer dos 

tempos”. Essa tradição, traduzida nos “usos e costumes [observados], ir-se-ão 

adaptando às exigências da vida do presente século e de aqui a dezenas de anos pouco 

ou nada restará do que hoje se vê e sente”. Assim sendo, não seria, na sua opinião, “com 

o concurso [d’A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal] que se poderia estabelecer, fazer 

reviver, essa tradição desaparecida, os usos e costumes que desapareceram por múltiplas 

circunstâncias, de ordem moral e espiritual”
88

. O etnógrafo é perentório em referir que a 

única conclusão possível, face ao avanço do progresso versus tradição, seria que, em 

concursos próximos, se verificaria “o desaparecimento nessa aldeia [anteriormente] 

premiada de alguns números da base I”
89

. 

                                                           

87
 A citada, pelo autor, Base VI em complemento da Base III do concurso, fixava a premiação (Base III) 

com “ Galo de Prata”, símbolo correspondente a um “melhoramento de utilidade pública a realizar no 

local” público, e cessação da posse do prémio pela aldeia vencedora, sempre que se entenda em posterior 
concurso atribui-lo a nova vencedora. Caso contrário, “continuará no biénio seguinte, em poder da 

premiada anteriormente”, mantendo o direito a novo melhoramento local. 
88

 Villas-Boas é perentório ao afirmar que, perante o fluir do progresso, o concurso de “A Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal”, não faz com que “ voltem a aflorar usos e costumes que desapareceram por 

múltiplas circunstâncias de ordem espiritual e material”. 
89

 Villas-Boas apontava alguns números da Base I do concurso (números, 2, 3, 4, 7, nomeadamente 

mobiliário, trajo, artes e indústrias populares, e poesias, contos, superstições, jogos, canto, música, 

coreografia, teatro, festas, e outras usanças), como fatores suscetíveis de perecerem face ao inevitável 

progresso, ao desenvolvimento do nível cultural das respetivas populações. Aponta ainda razões para a 

consequente perda/desvantagem de fatores de ordem material que, influenciados pelo homem, se 

alteraram. Assim exemplificando, relativamente aos números referidos, o etnógrafo reflete sobre o 
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Em suma: segundo Villas-Boas, futuramente, em consequência do avanço do 

progresso que “contaminaria” usos e costumes nos mais recônditos lugares, aldeia 

alguma mereceria, uma vez que não cumpria o regulamento do concurso, ser premiada 

com o “Galo de Prata”. Uma última observação crítica, do erudito de Barcelos sobre o  

concurso, recai no destino atribuído ao prémio “Galo de Prata”
90

, da aldeia vencedora. 

(Base III)
91

. Convém lembrar que, na prática, o galardão traduzir-se-ia na construção, de 

“uma fonte, uma escola, uma estrada”, reconhecidas como “utilidade pública”, 

propósito que Villas-Boas contesta, canalizando-o a favor, como veremos, de novos 

interesses culturais. Todavia, a sua nova proposta refletirá o cuidado na procura de uma 

solução, tendente a “arquivar o que ainda resta” (VILLAS-BOAS: 1938, 2v.).  

De modo a estar em conformidade com os princípios e deveres enunciados pelo 

SPN (aquando da sua formação em 1933)
92

, o concurso passaria, segundo Villas-Boas, 

                                                                                                                                                                          

“mobiliário antigo que sofreu modificações (sendo o primeiro de castanho e trabalho manual, fica mais 

caro que o moderno em que para sua construção pouco mais entra que a máquina). Continua, recorrendo à 

alfaia doméstica de barro, que vinha sendo substituída pela de metal. Quanto ao trajo regional, o erudito 

barcelense observava que “o puro, por mais barato que seja, fica incomparavelmente mais caro por ser na 

sua totalidade fabrico caseiro e consequentemente manual”; sobre as indústrias populares, estas “mostram 

uma tendência enorme ao desaparecimento por múltiplas circunstâncias de ordem material”. Aos de 

ordem espiritual, (poesia, danças, superstições, etc.), “não se perdendo são cada vez mais raros”. 
(VILLAS-BOAS: 1938, 180.) 
90

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 7423, Ofic. 426-E, datado de 8 de março 1943. A atribuição deste prémio, à 

vila de Monsanto, apenas foi entregue e solenemente inaugurado a 18 de março. Por informação enviada 

ao Secretariado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, padre José Augusto Ribeiro, “o 

relógio ficou colocado na Torre de Lucano, tendo um lindo e bem sólido mostrador de pedra de mármore 

branca, com 1,50. e muito boa visibilidade”. A morosa atribuição deste galardão, assim como o não 

cumprimento das promessas de “utilidade pública”, irão provocar, como veremos, o descontentamento da 

população e a oposição frontal a qualquer iniciativa futura do SPN, como seja o caso da colaboração dos 

habitamtes na futura exposição de 1942, dedicada a Monsanto. Saliente-se, porém, que após a morte do 

padre Ribeiro (Presidente da Junta de Freguesia), a nova direção insurge-se contra a decisão do presente 

pároco Milhariço, em virtude de este utilizar o restante dinheiro, proveniente do prémio, em obras de 

restauro da igreja. Nesta conformidade, o atual presidente da Junta, após “conseguir arrancar o saldo 

restante do prémio “Galo de Prata” na importância de 6.910$45, das mãos dos herdeiros do Padre”, “a 

Junta de Freguesia aplicou nas calçadas e caminhos públicos e ainda, se possível, [irá] reconstruir o 

chafariz de D. Geraldo”. A esta resolução, e mediante a insatisfação pelo atual reverendo Milhariço, 

Francisco Lage responde que o “Secretariado conforma-se com a decisão da Junta de Freguesia de 

Monsanto em utilizar o saldo do Prémio para fins de utilidade pública” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1954. 

Carta do Presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, António de Almeida Castiço, dirigida ao Diretor 
do Secretariado da Propaganda Nacional, datada de 17 de novembro de 1944. Ofício. Nº 1441 ao Pároco 

Milhariço, datado de 27 de novembro de 1944). 
91

 Como salientámos, “à concorrente classificada […] será atribuído o prémio Galo de Prata, símbolo que 

corresponderá a um melhoramento de utilidade pública a realizar num local, identificado com inscrição 

alusiva.” (SPN: 1938, s/p) 
92

 Idem, ibidem. Pelo Decreto-Lei nº23.054 de 25 de setembro de 1933, é criado, junto da Presidência do 

Conselho, o Secretariado da Propaganda Nacional. Entre as suas “obrigações”, cumpria “combater por 

todos os meios ao seu alcance a penetração no nosso Paíz de quaisquer ideias perturbadoras e dissolventes 

da unidade e interesse nacional” É precisamente sobre esta “cláusula” que Villas-Boas entende o que 

deveria este organismo empreender: uma ação valorativa, em defesa e salvaguarda do património 

etnográfico. 
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por contemplar duas prerrogativas: uma, entenda-se, diria respeito à urgência em criar, 

por intermédio das Juntas de Província, “comissões de estudo que arquivem o que há e 

publiquem ou subsidiem esses trabalhos”; a outra, em canalizar “o prémio de utilidade 

pública, bienal, entreguem-no para museus regionais e concelhios”
93

. 

Deste modo, em seu entender essas investigações etnográficas deveriam originar 

a “criação de museus folclóricos”. Para a concretização deste ideal, Villas-Boas 

invocava a proposta de P. Saint-Yves
94

. Neste contexto, e parafraseando o folclorista 

francês, o erudito barcelense recorria à sua reflexão face ao interesse que as instituições 

museológicas detinham, ao interiorizar que “vale tanto um museu de folclore, 

inteligentemente organizado como todas as recolhas orais feitas, pois o contacto com a 

vida material prepara a compreensão da vida espiritual” (VILLAS-BOAS: 1938, 180 v). 

O registo e o conteúdo destes reparos são lançados, em nosso entender, contra a política 

folclorista do SPN para o setor etnográfico, via concurso, o qual deveria, na sua opinião, 

canalizar todos os esforços para salvaguarda e preservação do património etnográfico 

português
95

.  

Sintetizando a nossa análise acerca do pensamento de Villas-Boas, a propósito 

do Concurso de “A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”, tivemos presente os seus 

importantes pontos de discórdia, assentes em questões de regulação e abordagem do 

campo etnográfico, que justificavam a inoperância do evento. Neste sentido, toda a sua 

discórdia e o seu aconselhamento postulados permitem, em jeito de conclusão, evocar a 

                                                           

93
 Num tom complacente para com o progresso, o etnógrafo contrapõe à inusitada questão baseada na 

impossibilidade de “fazer reviver estas coisas”, uma solução, como acima afirmamos, tendente a: 

“arquivar o que ainda resta”. 
94

 Pierre Saintyves, pseudónimo de Émile Nourry (1870-1935), foi, além de bibliotecário e editor francês, 

folclorista e precursor dos estudos folclóricos em França. Presidente da Société du folklore français e 

diretor da Revue anthropologique, Saintyves ocupa ainda o lugar de Maître de Conférences na École 

Anthropologie de Paris. Entre a sua vasta produção literária, escreveu livros sobre tradições orais 

francesas, em que se destaca a edição, a título póstumo, referida por Villas-Boas, Manuel de folklore, com 

prefácio de Sébastien Charléty e J. Thiébaud, publicada em 1936. Nesta obra, o autor começa por definir 

o folclore como “La science de la culture traditionnelle dans les milieux populaires des pays civilisés”, 

assegurando o seu lugar entre as ciências antropológicas, em paralelo com a etnografia englobada na 
psicologia coletiva (VINCENT, Albert, Revue des sciences religieuses, Paris: 1938, Vol.18, p. 136). A 

menção, pelo etnógrafo do norte, à obra em questão, torna-se igualmente importante, conquanto nos 

informa acerca das fontes que o etnógrafo utiliza, para estudar a disciplina.  
95

 Esta observação do Conde de Villas-Boas reflete a sua animosidade em relação ao SPN, e à falta de 

coordenação e entendimento no campo etnográfico, entre ambos. O etnógrafo refere a Santos Júnior a 

dificuldade que encontra em publicar o seu documento nos jornais: “ainda que sendo um trabalho sem cor 

nem sabor, mas destituído de “política”, não haveria jornal algum que o publicasse”, uma vez que não 

quereriam “tocar num organismo publico”. Na mesma ordem de ideias, Villas-Boas queixa-se ao seu 

interlocutor das conclusões que havia tirado face ao concurso, que o “SPN nem quis pretender que fossem 

publicadas”. (BIBLIOTECA TORRE DE MONCORVO, Arquivo J. Santos Júnior, carta de Villas Boas 

dirigida a Santos Júnior, datada de Barcelos, 22-IV1938). 
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sua advertência quando refere a Santos Júnior: “Temos muito que fazer: não percamos 

tempo e dinheiro em coisas infrutíferas”
96

. 

Sobre esta iniciativa no campo etnográfico do SPN, que temos vindo a analisar, 

trazemos à colação, igualmente, críticas abordando, por um lado um discurso quanto à 

incompatibilidade do concurso versus progresso, e, por outro, a avaliação face à 

carência social, vivida pela população de algumas das aldeias concorrentes. 

Assim, nos “reparos e capciosas demonstrações do concurso” e do seu “mau 

serviço prestado ao progresso”
97

, analisamos, no âmbito do referido evento, as palavras 

do engenheiro Ferreira Dias
98

 sobre a pertinência dos valores de “A Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal”. A crítica dirigida ao SPN recaía na escolha e significado, para 

organismo, da “aldeia menos progressiva, a mais venerável no seu aspeto retrógrado e a 

mais apagada para a vida atual”
99

. Para o engenheiro, defensor da industrialização e 

apostado na defesa da modernização económica e técnica do país, esta “eleição” 

representava um esvaziamento de toda uma política desejável para o desenvolvimento 

de Portugal.  

No entanto, a defesa contra esta “alusão” de Ferreira Dias é justificada no 

critério de tradição, que postulara “a elaboração das bases do concurso do 

Secretariado”
100

. Silva Dias
101

 refuta as acusações, procurando no conceito de tradição 

defendido pelo SPN, defini-lo igualmente como um aliado do progresso. Nestes termos, 

tradição e progresso, via concurso, eram, no seu entender, conciliáveis, ao justificar que 

“ A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal não será aquela que ficou enfeitiçada pelo 

passado, mas aquela que no dia de hoje vive com uma alma que é o prolongamento […] 

                                                           

96
 BIBLIOTECA TORRE DE MONCORVO, Arquivo J.R Santos Júnior, “O concurso de “A Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal” e a evidência dos factos”, Doc. 181. 
97

 Ocidente: Revista portuguesa, Vol.II, outubro, Nº 6, 1938, p. 491. 
98

 José Nascimento Ferreira Dias (1900-1966). Engenheiro, defensor da industrialização, ocupou, entre 

tantos outros cargos, o de Subsecretário de Estado do Comércio e da Indústria (1940-1944), ministro da 
Economia (1958-1962) e bastonário da Ordem dos Engenheiros (1945-1947). Destaca-se no quadro dos 

engenheiros à época, na defesa da modernização económica e técnica do país, e opositor ao 

conservadorismo ruralista que tinha, até então, suportado todo o discurso ideológico do Estado Novo. É 

neste âmbito que, em 1945, edita o livro Linha de Rumo, em que tece a crítica ao concurso de “A Aldeia 

Mais Portuguesa de Portugal”, e à sua consequente desvalorização de progresso e bem-estar das 

populações. 
99

 Ocidente: Revista portuguesa, Vol.II, outubro, Nº 6, 1938, p. 491. 
100

 Ibidem, ibidem. 
101

 Engenheiro António José da Silva Dias (1897-?), colaborou na Revista integralista Ordem Nova 

(1926-27), no Diário da manhã, na comissão do Partido da União Nacional, e foi chefe dos serviços de 

informação do SPN. Nesta qualidade, faz parte do Júri dos prémios literários de 1936.  
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dos tempos que passara”
102

. O funcionário do SPN reforça essa dualidade existente 

(tradição e progresso), ao mencionar, neste sentido, as características dos prémios 

atribuídos pelo concurso. Deste modo, Silva Dias esclarece essa dicotomia (Tradição e 

Progresso), quando refere o SPN como protetor do verdadeiro sentido da tradição, 

atribuindo o prémio simbólico do “Galo de Prata”, a colocar na torre da igreja; por outro 

lado, como defensor, ao entregar à aldeia vencedora “um prémio de dezenas de milhar 

de escudos para construir um melhoramento local”
103

. 

Podemos acrescentar que o evento consistia, precisamente, num instrumento de 

veiculação de uma imagem da(s) tradição(ões) que se pretendia conservar, sem, no 

entanto, afastar a sua ideia de progresso, na contemporaneidade. Toda esta problemática 

sobre tradição e progresso encontra lugar na retórica de Chaves, traduzível na questão 

colocada: “então a aldeia portuguesa é a menos progressiva?”
104

. Na perspetiva de 

Chaves, tradição e progresso não são incompatíveis. O etnógrafo, aliando o conceito de 

progresso a “desenvolvimento material” (embora não muito apologista deste vulgar 

conceito), refere que o “concurso estimulará tal progresso dentro das características 

portuguesas de cada terra”. Continuando a ilustrar essa sintonia conceptual, Chaves 

entende o progresso como criador de “alma para resistir à desnacionalização”. Nesta 

conformidade, e em jeito de conclusão sobre estes dois conceitos (Tradição e Progresso) 

interligados na conceção por parte do Secretariado e de Chaves, este não deixa de 

enfatizar que estes conceitos são também observados por “bastante gente” que “tem o 

bom gosto de na sua aldeia construir ou conservar a casa do tipo aldeão […], não 

obstante com os requisitos apetecidos [...], os da luz elétrica e da telefonia”
105

. Com 

efeito, parece indiscutível que Chaves entendesse o concurso como “recuperador” de 

tradições, indispensável num tempo atual, ao cumprimento de uma missão: “do 

reaportuguesamento de Portugal”
106

, e como justificador do seu caráter útil, hodierno e 

intemporal. 

No seguimento das críticas ao concurso, que temos vindo a analisar, registe-se as 

alegações do jornalista norueguês, Hans Geelmuyden (1906-1969), convidado por Ferro 

                                                           

102
 Ocidente: Revista portuguesa, Vol. II, outubro, N.º 6,1938, p.492. 

103
 Ibidem, ibidem  

104
 Ibidem, ibidem. 

105
 Ibidem, ibidem. 

106
 Ibidem, ibidem. 
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a integrar a caravana do concurso da aldeia mais portuguesa
107

. Na crónica que escreve 

para o jornal diário, com o título “À procura de “A Aldeia Mais Portuguesa de 

Portugal””
108

, o autor regista um conjunto de informações (censuradoras e laudatórias) 

díspares e mescladas, sobre o que lhe é dado a ver. No entanto, apesar de condicionado 

pela condição assumida enquanto convidado de Ferro, e pela seleção de informações 

que suporta, Geelmuyden mantém uma certa imparcialidade no que escreve, ao relatar a 

confrangedora realidade social, existente nas aldeias por ele visitadas.  

Nesta medida, é possível salientar, nas suas alegações sobre a acentuada carência 

social da população de algumas aldeias, a caracterização de um modo de vida projetado 

face a certas populações visitadas, sustentando o autor que “as condições de vida não 

eram tão boas noutros sítios. Em muitos deles tão primitivos que faziam pena”
109

. As 

considerações negativas acerca desta dureza realçada, quanto às condições de vida da 

população encontram-se, noutras passagens da sua crónica, largamente ultrapassadas, 

como veremos, pela exaltação do idílico modo de vida, e das tradições dessas 

comunidades rurais. Encontramos, também, um claro ponto de convergência nos 

louvores ao concurso, entre a reportagem de Hans Geelmuyden, em foco, e as 

declarações apologéticas já abordadas, patenteadas por Chaves e por Ferro, quanto a 

uma vivência rural. 

Apresentando-se como um intérprete privilegiado do que lhe foi dado observar, 

e sugestionado pela viagem que “will cling to our memories as long as our lives”
110

, 

                                                           

107
 Sobre o concurso e a constituição do Júri, Hans Geelmuyden refere o seguinte, na sua crónica: “O 

ministro da propaganda António Ferro teve ultimamente a ótima ideia de organizar um concurso para 

determinar qual é a aldeia mais tipicamente portuguesa de Portugal”. Noutra passagem alude à partida do 

Júri, em que “pela primeira vez, sob a direção de António Ferro e de sua esposa, […], tomaram parte 

jornalistas, desenhadores, pintores, arqueólogos, cinefotógrafos, e músicos. Foi uma viagem 

extremamente interessante que durou quinze dias” (IANTT, Arquivo SNI, Processos do gabinete do 

Secretário, Cx. 552, fl.1). 
108

 O artigo em análise, escrito por Hans Geelmuyden, perfaz, na sua totalidade, dois artigos de página 

inteira. A consulta, realizada no Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, resulta de uma 

tradução – enviada ao Secretário da Propaganda Nacional (SPN), pelo ministro na Noruega e Dinamarca 
–, dos textos publicados no jornal norueguês Dagbladet, no dia 13 de novembro de 1938. Contudo, foi 

possível, através da direção do jornal norueguês, obter a digitalização do jornal, o que permitiu a 

comparação e validação da tradução em causa. 
109

 IANTT, Arquivo SNI, Processos do gabinete do Secretário, Cx. 552, fl.1. 
110

 Idem, ibidem. Esta frase finaliza um pequeno texto manuscrito de Geelmuyden, eventualmente 

destinado a publicação num jornal, uma vez que é acompanhado de uma legenda em que o autor se 

desculpa, em idioma francês, referindo não ter tido “le temps d’être plus bref coupez ¾ si vous voulez”. 

Ao longo do excerto o jornalista relembra, no regresso a casa, o que mais o impressionou na “wonderful 

experience” de ”A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”. Apesar de ter gostado de tudo o que lhe foi dado 

a ver, Geelmuyden enfatiza, com humor, estar a sua cabeça envolta numa “big «caldeirada» of 

impressions”, salientando toda uma cenografia presente nas “faint gleam of candles struck into brilliant 
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transmite no seu artigo uma impressão global positiva, não obstante referir, como já 

salientado, a dura realidade social das aldeias que vai descrevendo. Num “primeiro 

verdadeiro contacto com a gente do campo” é com base na Aldeia de Azinhaga
111

 que o 

cronista destaca, aparte do que lhe é mostrado quanto a tradições peculiares ribatejanas, 

a valorização do ruralismo
112

, ele próprio portador de uma cultura, uma velha cultura, 

“nata do povo português e dos seus sentimentos, mesmo entre o povo primitivo e 

ignorante”, em clara oposição à cultura que, na Noruega, se “ensinava na escola à 

martelada”
113

. Diremos, contudo, reportando-nos à sua conceção de cultura expressa no 

meio rural e citadino, que esta é, em larga medida, condicionada pela seleção e 

tratamento de um conjunto de informações que suportam a sua mundivisão, 

relativamente à realidade sociocultural, com a qual tem contacto.  

Neste contexto, a apologia realizada noutras aldeias, encontra, em certas 

passagens do seu artigo, essa mesma exaltação, além da defesa dos valores laudatórios 

do mundo rural, bem distinto do urbano, ao apresentar, na sua recolha de impressões, 

uma reflexão acerca das virtudes do povo português. Assim, ao longo do seu discurso, 

Geelmuyden, constata que, “apesar das condições […] extremamente primitivas […] os 

rapazes simples do campo tinham uma graça, uma elegância natural que surpreendia”, 

                                                                                                                                                                          

onions”, a “braze of brilliant and gay costumes”, nas manifestações a que assiste, a somar à “old and 

inmate culture of portuguese peasants”. Estas “impressões”, sobre o que vira durante o périplo pelas 

aldeias, estendem-se igualmente às “reportagens” laudatórias, compiladas no livro de André Villeboeuf, 

Le coq d’ argent, SPN, 1939. No entanto, o interesse que as visitas às aldeias despertaram, nos outros 

acompanhantes da caravana, nomeadamente quando chegam a Paul, é traduzido pelo jornalista norueguês 

na azáfama dos “pintores, desenhadores e cinefotógrafos [que] tinham trabalhado até aqui mas chegaram 

a atingir uma atividade febril. Os carnets de esboços enchiam-se” (IANTT, Arquivo SNI, Processos do 

gabinete do Secretário, Cx. 552, fl.1). 

 
111

 IANTT, Arquivo SNI, Processos do gabinete do Secretário, Cx. 552, fl.1. 

A aldeia da Azinhaga, na província do Ribatejo, foi o local escolhido para o início das visitas do Júri 

central. Na opinião do autor do artigo, em comparação a Lisboa a sua “diferença era enorme, aqui não 

tínhamos a sensação de existir o cansaço inexplicável da cidade que dava aos trabalhadores de 16 anos 

uma atitude curvada e de olheiras” (IANTT, Arquivo SNI, Processos do gabinete do Secretário, Cx. 552, 

fl.2). 
Esta sua apreciação revela a dicotomia cidade-campo existente, com a exaltação da segunda, tão ao gosto 

dos valores propagados do regime. 
112

 Idem, ibidem. O jornalista, a propósito do que lhe é dado assistir, refere, na sua crónica, como a 

chegada à aldeia o impressionou, ao serem recebidos por “lindos cavalos luzidios […] e cavaleiros com 

os seus fatos nacionais de ricas cores, como se o tempo dos cavaleiros tivesse voltado de novo”. Descreve 

ainda os costumes tradicionais locais, a apartação do gado cavalar no curral, e enfatiza a mocidade 

presente nas raparigas “lindas e frescas” que servem à mesa, “com belos dentes e sem lhes faltar um só”, 

a juntar aos “rapazes altos e fortes” (IANTT, Arquivo SNI, Processos do gabinete do Secretário, Cx. 552, 

fl.2). 

Entenda-se, nestas passagens, as virtudes físicas destes jovens, só possíveis por viverem num meio rural. 
113

 Idem, ibidem. 
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evidenciando igualmente a bondade do povo, expressa no oferecimento que lhe faz
114

, 

assim como na estrutura organizacional, traduzida no “comunismo natural que aqui há, 

o princípio de abastecer-se a si próprio”
115

. O jornalista constrói uma imagem mítica do 

povo português, envolto em sentimentos de abnegação, patriotismo de autenticidade e 

pureza (visível nos usos e costumes a que assiste), ajudando–o a compreender a sua 

identificação e partilha de alguns conteúdos ideológicos, propagados pelo regime e, 

consequentemente, pelo SPN
116

. 

Tendo como ponto de partida a atuação de Lage, retomemos a análise baseada 

nos outros dividendos do concurso. 

O galardão entregue a Monsanto contemplaria, como referido, além de um 

prémio pecuniário destinado a melhoramentos de utilidade pública (entre outros, a 

reparação do alcatroado da estrada Castelo Branco – Monsanto), a construção de uma 

Pousada ou de um pequeno hotel, deste modo obedecendo, segundo Ferro, a uma das 

linhas alcançadas pelo concurso, no apoio e na projeção do turismo em Portugal
117

. 

                                                           

114
 Na visita à aldeia de Paul, o jornalista deixa transparecer a bondade do povo português, na sua atitude 

de reconhecimento, quando nos relata: “Era perigoso gabar alguma coisa, porque davam-na logo. Gostei 
de uma cabaça daquelas que os pastores usam para levar o vinho e a água para o campo. É bonita disse 

eu. De nada serviu protestar. E agora está a enfeitar a lareira lá em casa” (cf. IANTT, Arquivo SNI, 

Processos do gabinete do Secretário, Cx. 552, fl.2). 
115

 No seu artigo, Geelmuyden revela ainda o sistema comunitário, que classifica de “ uma coisa estranha” 

existente em algumas aldeias. Dá ainda notícia quanto à não circulação de dinheiro “pelo menos dentro da 

aldeia”, traduzida numa sobrevivência por troca direta de produtos: “ Quem tem mais porcos faz 

chouriços e troca por vinho ou sapatos”. O “despegamento aos bens materiais da população, ao pouco 

importa quem é o dono [dos animais que circulam na aldeia], são princípios comunitários que se 

encontravam em perfeita sintonia com o regulamento Base I (Idem, ibidem). 
116

 Neste sentido, atente-se nas declarações de Ferro, no respeitante à aldeia da Beira Baixa, Monsanto, 

correspondentes “à imagem empolgante da nossa pobreza honrada e limpa […], povo que vive contente a 

rezar, a dançar e a cantar, dando lições de otimismo às cidades fatigadas” (Discurso proferido no Teatro 

Nacional D. Maria II, na cerimónia de entrega dos prémios literários de 1938, à qual se seguiu a entrega 

do Galo de Prata, aos representantes do Povo de Monsanto). Ainda durante a celebração foi possível 

assistir, no seu final, a cantares e danças da aldeia premiada, além de uma exposição de fotografias sobre 

o concurso. No campo da atribuição dos prémios literários, nomeadamente o Prémio Camões de 1939, 

para a melhor obra estrangeira sobre Portugal, é evidente, segundo Rui Pinto, um “claro ponto de 

convergência entre a obra de Gibbons (relato sobre a vida dos aldeões de Coleja), em que o autor “realiza 
a apologia de uma vivência pautada pelos valores da simplicidade e humildade em sintonia com o 

desígnio do viver habitualmente salazarista” e o concurso de 1938, no qual foi premiada uma aldeia que 

vive similarmente (PINTO: 2006, 124). 
117

 O próprio concurso, na sua base IV, regulava o levantamento a ser feito em cada aldeia de 

“monumentos”. Não era decerto inocente esta cláusula, que assim escrutinava o que, futuramente, poderia 

constituir pontos de interesse turístico. Este propósito é conseguido em pleno e materializado, quer nas 

descrições laudatórias à paisagem e aos monumentos, escritas por Hans Geelmuyden e Ferro, quer nos 

levantamentos pormenorizados de “Fisionomia topográfica, e panorâmica” (Base I, nº2), fornecidos pelos 

relatórios acerca das aldeias. Neste contexto, são extremamente elucidativas as declarações do jornalista 

norueguês, ao referir que “passando pela cidade universitária de Coimbra até ao antigo Paço Real do 

Buçaco, um palácio de sonho no cimo de uma montanha com os cedros maiores da Europa” e do “Douro 
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O projeto da instalação da Pousada, inserida no plano da realização do duplo 

centenário, é, desde logo, pensado em janeiro de 1940
118

. Em cumprimento com o 

estabelecido pelo prémio do concurso a Monsanto, é Lage incumbido da tarefa de 

planear uma primeira tentativa de implementação do alojamento turístico, em 

Monsanto
119

. Cumprindo as determinações a que obrigava a sua “integração […] no 

pitoresco das regiões”, impostas pelo regime de exploração das Pousadas regionais
120

, 

(com objetivo de propaganda turística), Lage desenvolve uma proposta elegendo, para 

esse fim, uma edificação do século XVI. A sua descrição minuciosa, “com fachada de 

silharia em granito balcão apedrado e magníficos e extensos panoramas para nascente, 

norte, e poente”, necessitaria, na perspetiva lageana, de “remodelação e distribuição 

espacial das áreas de restauração, de alojamento de infra estruturas logísticas (rés do 

chão) e de lazer e alojamento (2º piso). O documento incluía todo um “caderno de 

encargos”, inclusive uma solução para captar as águas, assim como a estimação dos 

custos totais (mobiliário, instalações, decorações) das obras
121

. Embora este projeto não 

tenha passado do papel, prevalecia a vontade do Secretariado, em instalar uma pousada 

em Monsanto.  

Daí terem sido realizadas novas tentativas, em novos espaços enformados por 

Lage (com a colaboração de Sales Viana), sobre o aproveitamento pormenorizado do 

novo solar, proposto pelas autoridades e pelos proprietários locais, recaindo nas 

condições vantajosas de cedência, e no seu retrato paisagístico de relevo “fornecido 

                                                                                                                                                                          

seguimos pela costa até à província mais a norte de Portugal, o Minho, para um sítio encantador chamado 

Vila Chã” (Idem, ibidem fl.1 v). 
118

 O regime de exploração das Pousadas, emanado da Presidência do Conselho, e fixado pelo Decreto-

Lei nº 31:259 de 9 de maio de 1941, regulamentava a atribuição da sua construção ao M.O.P (Ministério 

das Obras Públicas e Comunicações), e ao SPN a inspeção, através dos seus delegados, da exploração das 

mesmas (art.º 4). 
119

 É Francisco Lage, na qualidade de subchefe dos dois serviços do SPN (serviços exteriores e secção 

técnica), que se desloca a Monsanto entre 4 e 7 de janeiro de 1940, a fim de se inteirar quanto à 

possibilidade de instalar a Pousada numa casa do século XVI. 
120

 Decreto-Lei n.º 31:259, da Presidência do Conselho, art.º 2. 
121

 Projeto que teria a participação da Junta de Freguesia de Monsanto, na compra da edificação, e se 

poria à disposição do SPN, para obras de adaptação. Segundo Lage, esta edificação detinha “excecionais 

características para o fim em vista”, embora tivesse que sofrer obras radicais, devido ao seu mau estado 

de conservação. O projeto incluía a distribuição, no “rés do chão de uma sala de jantar, uma cozinha, um 

quarto de criadas, despensa, arrecadações, um terraço, um logradouro para jardim. No 1.º andar, um 

vestíbulo de entrada, uma sala de estar, comunicando com a sala de jantar, dois quartos de casal, dois 

quartos individuais, um quarto de banho, um W.C.”. Francisco Lage adverte que “são estas [as] condições 

a que cheguei depois de visitar Monsanto e de ter conferenciado em Castelo Branco com os Exmos. 

Senhores governador Civil, e Presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, entre os dias 4 e 7 do 

corrente” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1103. Projeto da Pousada em Monsanto da Beira Baixa. Datado de 

12 de janeiro de 1940).  
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pelas traseiras do edifício”, pese embora as necessárias transformações internas, que 

cumpriam o objetivo do SPN
122

. Sem efetivação definitiva, o hipotético projeto da 

Pousada de Monsanto constitui, a nosso ver, mais do que uma iniciativa lograda do 

SPN, um testemunho da intervenção lageana, agora num outro plano específico, ligado 

ao turismo, que cimenta, como temos vindo a evidenciar, estarmos perante um homem 

eclético (Francisco Lage), numa constante colaboração multifacetada com o SPN.  

Igualmente fruto do concurso, destaquemos o reforço das relações etnográficas 

de alguns etnógrafos/musicólogos, que irão efetivar a sua colaboração com o 

Secretariado. Em concreto, falamos de Eurico Sales Viana, Santos Júnior e Armando 

Leça, tendo presente a promoção de um leque de referências e iniciativas, no campo 

cultural e etnográfico.  

Neste sentido, a crescente colaboração entre Lage e Sales Viana (efetivada em 

1940, na Exposição do Mundo Português) dará lugar, nos Anos 40, ao projeto virtual 

(uma vez que não se concretizou) de um concurso de ranchos em Lisboa; por outro lado, 

aos preparativos da futura exposição, dedicada a Monsanto. Interessante teria sido um 

projeto de prolongamento do concurso, conferindo-lhe maior notoriedade e 

aproveitamento etnográfico, com a realização, da autoria de Sales Viana, de “certames 

de traje popular e do arranjo tradicional do lar”, a “realizar futuramente na província da 

Beira Baixa”, e o estudo “folclore de Monsanto: Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”. 

                                                           

122
 Malograda a instalação da Pousada na casa do século XVI, foi encontrado outro local para efetivação 

deste projeto, o antigo solar dos Andrades, pertença do marquês da Graciosa (João Filipe Osório Menezes 

Pita – 1896-1971). Com condições fixadas pelo marquês, proveitosas para o SPN (renda anual de $50), e 

com autorização para “introduzir as modificações necessárias de adaptação”. Do imóvel era possível 

avistar “a torre do Lucano onde está o Galo de Prata, […] e panoramas interessantes […], as serras da 

Gardunha, da Estrela […] e ainda a serra da aldeia de Penha Garcia”, o que lhe atribuía características 

únicas. Não obstante a sua vista panorâmica, de interesse turístico, o edifício era, na opinião de Lage, de 

planta irregular e apresentava “estado de conservação mau”. No final, os estudos realizados e o projeto 
para a instalação, em 1941, não se concretizaram, tendo sido substituído por um outro projeto que visava 

a instalação, em 1942, sem ocupar a totalidade da casa proposta, mas apenas uma parte do prédio, com a 

intenção de construir “um pequeno albergue”. A Pousada de Monsanto quedou-se por projetos, sem 

nunca ter sido construído alojamento turístico algum. Neste contexto, a promessa incumprida da sua 

construção é lamentada pelo presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, que, em carta dirigida ao 

Diretor do Secretariado, lamenta as “desilusões a juntar a tantas outras de que esta freguesia tem sido 

vítima por parte desse secretariado a propósito de promessas depois do concurso de “A Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal”, das quais a “da célebre pousada com que esta freguesia foi embalada durante 

tanto tempo, é um caso típico e bem frisante” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 1103. Projeto da Pousada em 

Monsanto da Beira Baixa, Datada 21 de setembro de 1941 e 22 de maio de 1942, Cx.5605, datado de 18 

de fevereiro de 1943). 
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Todavia, apenas foi possível a edição de uma coletânea de textos e a elaboração de um 

“cancioneiro de Monsanto para o Álbum Monsanto”
123

.  

Constatamos também, no período pós-concurso, uma evidente colaboração entre 

Lage, o musicógrafo Armando Leça e o etnógrafo Santos Júnior, traduzida em futuros 

projetos, no âmbito de “alguns festivais que pacientemente vou [Lage] preparando”
124

. 

O que ficou do concurso estende-se ainda à edição de “curiosas publicações do 

SPN”, consequência, na opinião de Lage, do concurso de “A Aldeia Mais Portuguesa de 

Portugal”, em contraponto com o que, aos olhos de António Ferro, tinha potenciado, (ou 

constituído) essa iniciativa
125

. 

Neste âmbito, o Diretor do Secretariado revê as virtudes do concurso plasmado 

em setores, como o desenvolvimento do turismo, fonte de inspiração para os artistas, 

reservando um destaque menor (apesar da impressão positiva que lhe causaram as 

                                                           

123
 “Remete […] o vale correio nº 7713 de esc. 2.900 […] Referente à elaboração do Cancioneiro de 

Monsanto para o álbum Monsanto, […] certame do Trajo popular na província da Beira Baixa e certame 

do arranjo tradicional do Lar da Província da Beira Baixa.” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5606. Nota de 

Pagamento a Salles Viana, datado de 9 de março 1942). 

O Álbum de Monsanto deveria estar pronto para distribuíção em maio de 1942, aquando da exposição a 
realizar no SPN, sobre Monsanto. Contaria a edição, segundo Lage, com “uma introdução literária, 

reprodução de desenhos e fotografias de folclore.” (cancioneiro e música). Recebido, pelo Secretariado, o 

“Cancioneiro de Monsanto”, Lage classifica o trabalho como “notável” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 206) 

Contudo, essa edição apenas seria publicada em 1947, com o título Monsanto, e com nova colaboração de 

Cardoso Martha. Segundo cremos, estas iniciativas não tiveram lugar face a contenções orçamentais, com 

que tantas vezes o Secretariado teve de confrontar-se, anulando ou adiando, consequentemente, muitos 

dos projetos de Lage. 
124

 Lage dirige-se em carta a Santos Júnior, agradecendo as “preciosas informações sobre algumas danças 

da região de Moncorvo”, e sobre “a sua possibilidade de exibição em Lisboa”. O etnógrafo transmite 

ainda a Santos Júnior as “impressões que tem mantido, com o nosso amigo Armando Leça […]”, com 

vista à organização de festivais afins. A colaboração com Santos Júnior teve início a partir de 1939, 

prolongando-se pela década seguinte. Seria também planeado um grande festival folclórico, em 

colaboração com as “várias povoações visitadas” (BIBLIOTECA TORRE DE MONCORVO, Arquivo J. 

Santos Junior, Doc. 219v)). Neste âmbito, era Ferro que acalentava o projeto, argumentando que o 

“público da capital poderá ajuizar de algumas das belezas que vimos e entender bem o sentido e as 

vantagens do concurso de “A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal” (Diário de Notícias, 17 de outubro 

1938, p. 2).  
125

 IANTT, Arquivo Salazar, AOS, Relação Descriminada das despesas, Pasta 19D, 1947. Sobre as causas 
que condicionaram a periodicidade estipulada no concurso (Base IV- bienal), ao contrário do que refere 

Ellen Sapega, que aponta, como razões para não terem sido realizados mais eventos, “the fact that such 

biennial event would logically exacerbate rivalries, actually working against the state’s plans to codify 

rural experience and to condense a package disparate social realities into a single representation of an 

ideal social order” (SAPEGA, Ellen, W. Consensus and debate in Salazar´s Portugal: Visual and literary 

negotiations of national text, 1933-1948. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2008, p. 22), 

ao contrário disso, dizíamos, os motivos foram outros. Com efeito, a programação do SNI, para 1947, 

contemplava a realização do II concurso de ”A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”, o qual não se 

efetivou por ordem de Salazar, que não hesita em riscar a rubrica onde estava inscrita a possível 

realização da iniciativa. Certamente por motivos económicos e orçamentais, o concurso nunca mais terá 

lugar. 
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demonstrações folclóricas nas aldeias), ao impacto etnográfico que se poderia esperar 

do evento. 

Perante o que ficou escrito sobre o concurso, os pontos abordados permitem ter 

uma visão da sua importância ao nível da folclorização, em Portugal, e constatar o seu 

contributo positivo, sob o ponto de vista etnográfico (institucionalização do folclore). 

Além do mais, analisámos dois critérios que, a nosso ver, deram forma à iniciativa 

(partilhada pelos etnógrafos à época), assente, por um lado, na verosimilhança da 

autenticidade/tradição dos objetos, usos e costumes observados nas aldeias a concurso, 

e, por outro, na apropriação e recriação de tradições que, no seu âmago, contribuem para 

a noção da “invenção de tradições” (HANDLER & LINNEKIN: 1984, p.276). 

Procurámos evidenciar o desempenho de Francisco Lage em todo este processo, onde 

nos foi possível inteirar-nos do seu discurso, atravessado por duas correntes opostas, 

revelando, deste modo, a sua conceção e defesa em prol do que entende por 

autenticidade das tradições; por outro lado, o estar em sintonia com o caráter 

cenográfico das “demonstrações ao Júri”, nas aldeias a concurso. Estamos cientes de 

que, fruto da sua empenhada colaboração nesta iniciativa, se assiste, doravante, e 

suscetível de futuro reconhecimento, à sua crescente reputação e posição de destaque no 

campo etnográfico, quer no seio do SPN, quer entre etnógrafos seus coevos.
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CcA 

CAPÍTULO VII 

 

A Exposição do Mundo Português 

O Centro Regional: O Pavilhão da secção da Vida Popular e as aldeias 

Portuguesas -celebração de objetos etnográficos 

 

Em 1940, a Exposição do Mundo Português (EMP), parte integrante de um vasto 

programa de celebração dos centenários (1139-1140, fundação da nacionalidade – 

batalha de Ourique, e 1640-1940, restauração da nacionalidade), organiza-se em torno 

de um conjunto significativo de pavilhões temáticos, que, por um lado, evoca a História, 

numa recordação apologética ao Império (à época dos Descobrimentos), em clara 

referência ao Português heroico de ontem, e, por outro, reserva grandes espaços ao 

Portugal Metropolitano coevo, à exaltação do “homem de hoje”
1
. 

Assiste-se, deste modo subjacente, a um empreendimento (Exposição de 1940), 

cujas características de grandiosidade são, aparentemente, antagónicas à política “tipo” 

Estado Novo (sobriedade e ordem), à sua construção, como referimos, ancorada na 

apropriação de acontecimentos heroicos, na apresentação da História como um processo 

linear (sem tensões ou conflitos mencionados), transformada num importante veículo de 

Propaganda. Esta apropriação mitificada e mistificada, da História, permitia a 

legitimação do presente pela recorrência ao passado, onde a circunstância de factos 

comemorativos selecionados serviria para estabelecer paralelismos, convenientes com a 

atualidade de 1940.  

Neste contexto, através das comemorações, e, sobretudo, da EMP, 

transformando-as numa operação de propaganda, impunha-se ao regime criar essa 

imagem de continuidade na ação, permitindo aos portugueses de então (1940) reverem-

se nos heróis do passado. Em especial, era necessário que essa mesma continuidade 

                                                           

1
 Efetivamente, a Exposição “desejou fixar não apenas a evocação e a rememoração dos seus oitocentos 

anos de existência, mas também uma nova ordenação no discurso que sobre a História se proferia.” 

(ACCIAIUOLI, Margarida, “Exposição de 1940. Ideias críticas e Vivências”. Revista Colóquio/Artes. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº87, dezembro. 1990, p. 1). 
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fosse entendida como sequência lógica, um processo inevitável de uma ação para a qual 

os portugueses estavam destinados. Numa aceção que os feitos épicos do passado se 

repetiam no presente, as comemorações, a EMP, consistiam mais num ato 

propagandístico de 1940, do que numa recordação coletiva de 1040/1640. Dado que 

neste âmbito o intuito, ao invés de (in)formar sobre a história de Portugal, era o de 

exacerbar um sentido coletivo, compreende-se que, sendo uma ação mediática, tenha 

privilegiado o tratamento da imagem (embora consolidada pela mensagem constante), e 

entregado a sua “direção”a arquitetos e a artistas. Neste suporte, a exposição deveria ser 

“um grande álbum de imagens […], um livro colorido de glórias, de figuras de dados e 

costumes”
2
. 

Seja como for, o significado que as comemorações deveriam assumir, e o 

alcance que teriam, só poderia ser explicado pelo poder realizador do Estado Novo, e 

sobre o qual António Ferro, na senda do que havia defendido em anteriores exposições 

internacionais, reforçava a sua posição, ao relembrar o seguinte: “faltar-nos-ia até o 

ânimo, a energia para festejar essas datas gloriosas do nosso passado se o nosso presente 

não lhes respondesse”
3
. O Diretor do SPN assume, nesta área, a prodigalidade, ao 

ocupar o cargo de secretário-geral da exposição, e as competências adstritas à direção 

do Centro Regional e da sala “Portugal de 1940”, para homenagear o homem do ano em 

questão. Sublinhe-se que esta leitura é justificada pelo lugar de centralidade conferido 

ao povo, pondo em ação a inerente cultura popular. Foi o caso, específico, dos pavilhões 

da Secção da Vida Popular (SVP), onde, como veremos, se materializou um programa 

de “monumentalização” dessa almejada cultura popular, idealizada e com a “função de 

repositório da memória coletiva, da recordação, um registo peculiar dos tempos 

passados” (MELLO: 2010, 83). 

Segundo foi salientado, a ação do SPN, no plano politico-cultural das 

comemorações e na exposição do Mundo Português, suportaria duas vertentes: uma 

primeira que, segundo Ferro, “está explícita no próprio título da secção que nos foi 

                                                           

2
 CASTRO, Augusto, A exposição do mundo português e a sua finalidade nacional. Lisboa: edição da 

Imprensa Nacional de Publicidade, 1940; “Discurso Inaugural da Exposição do Mundo Português”, 

Revista dos Centenários 19/20. Lisboa: C.E.C., julho/agosto, 1940, p. 10.  
3
 FERRO, António, 1939, Revista dos Centenários: 1939-1940, (discurso publicado), nº13/janeiro, Ano I, 

Lisboa, Ed. da Comissão Nacional dos Centenários, SPN, p. 37). Este discurso foi também publicado na 

primeira página do Diário de Notícias, de 17 de junho de 1938, tendo como título “Carta Aberta aos 

Portugueses de 1940”. 
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confiada neste programa da nossa atividade – propaganda e receção”
4
; outra, a 

“realização dos trabalhos da Secção Metropolitana, uma das grandes partes em que se 

divide a Exposição, a qual para mais rápida compreensão do público – passa a chamar-

se Centro Regional”
5
. 

Deste modo, as iniciativas de propaganda e receção (Pavilhão “Portugueses de 

hoje e receção”) realizavam-se a par da principal realização do Centro Regional, cuja 

orientação marcará o início de uma nova fase da cultura popular, que, segundo Jorge 

Freitas Branco, é firmada na folclorização deste género cultural
6
. 

A iniciativa adstrita ao SPN materializada na Secção de Etnografia 

Metropolitana/Centro Regional, enquanto parte integrante de outros componentes da 

Exposição do Mundo Português (Secção Colonial
7
, histórica), definia-se num roteiro 

sobre o país (continental e insular), a vida das suas regiões e das suas gentes.  

                                                           

4
 Quanto aos meios utilizados pela secção de propaganda e receção, António Ferro salienta a existência de 

“meios de vária natureza, cartazes, placards […] e prepara-se um guia das comemorações com a 

colaboração dos nossos melhores artistas modernos”. Ainda segundo o diretor do SPN estaria prevista a 

edição da obra Itinerário histórico de Portugal, paisagens e monumentos de Portugal, Portugal de 1940, 

dirigida por Leitão de Barros, além do Álbum folclórico da vida e arte do povo português, elaborado 

pelos mais notáveis folcloristas, e com fotos de Mário Novais. No campo da Receção, o importante 
contributo do SPN consistia nos convites e no acompanhamento, em Portugal, de personalidades da esfera 

politico-cultural, com incidência em três países: França, Espanha e Brasil. Assim, esperava-se a presença 

de Paul Valéry, Henri Massis (jornalista), Pierre Gaxotte (Historiador, membro da Academia Francesa), 

Jésus Pábon (político, historiador e periodista), Ménendez Pindal (um filólogo, historiador, folclorista e 

medievalista espanhol), Eugénio D´Ors (escritor, intelectual, filósofo) e ainda, entre outros, Gustavo 

Barroso (folclorista e escritor ensaísta). Nas ambiciosas propostas de Ferro, nem todas cumpridas, ficam 

patentes dois pontos a desenvolver e a analisar mais tarde: a efetiva colaboração com os artistas modernos 

e o hipotético Álbum folclórico da vida e arte do povo português. 
5
 Diário da Manhã, “Entrevista com o Senhor António Ferro”, 11 de fvereiro 1940, p. 1. 

6
 BRANCO, Jorge Freitas, “Lugares para o povo: uma periodização da cultura popular em Portugal”, 

Revista Lusitana, nova série, N.ºs 13-14, Porto: Livraria Portuense, p. 158. 
7
 Pelo seu exotismo, a Secção Colonial assumiu, igualmente, um papel de destaque na Exposição. Situada 

no atual Jardim Colonial do Palácio de Belém, reproduzindo em parte o sentido da Exposição Colonial de 

1934, realizada no Porto, procurava evidenciar, promovendo uma abordagem antropológica e etnográfica 

dos vários núcleos de fisionomia colonial, uma imagem de completa harmonia entre o povo colonizador e 

o colonizado. Neste contexto, assistia-se à reprodução, em alguns deles, de aldeias habitadas de indígenas 

(trazidos dos seus territórios de origem), como seja o caso dos Pavilhões da Guiné-Bissau, Macau ou 

Timor, onde, juntamente com a recriação de paisagens e características próprias, se procurava também 
privilegiar, nestes espaços, a mostra de objetos etnográficos (utensílios domésticos, trajes típicos). Coube 

a Henrique Galvão (1895-1970), entre as diversas tarefas projetadas para o ano dos centenários (entre as 

quais a organização e direção das festas de Guimarães, e do Cortejo do Mundo Português, com que 

encerrou a exposição, além de membro da comissão do Congresso Colonial e direção dos trabalhos para a 

reabertura do Teatro S. Carlos), coube a Henrique Galvão, dizíamos, a tarefa de dirigir e organizar a 

Secção Colonial da Exposição. Embora em permanente ligação com o círculo próximo de Salazar, Galvão 

tem consciência de que “a sua fé no Império Colonial, razão de ser, da nação Portuguesa, não era 

partilhada por muitos dos altos dignitários do regime”, provocando conflitos com diversas personalidades 

afetas ao Estado. Neste sentido, são conhecidos os desentendimentos com António Ferro, em grande parte 

devidos à atribuição de verbas suplementares à secção colonial, em detrimento da secção da Vida Popular 

(episódio que analisaremos, dado que por pouco não produziu a demissão, em bloco, dos decoradores e, 
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Dividido em dois blocos, o Centro Regional, formado pela Secção da Vida 

Popular (vários pavilhões temáticos) e as Aldeias Portuguesas
8
, inseria-se no âmbito das 

ações/exposições de Arte Popular, as quais tinham sido desenvolvidas na área da sua 

política folclorista. Como veremos, porém, pretendeu-se, com esta iniciativa, ir mais 

além sobre o que os anteriores certames haviam mostrado, quer pela informação acerca 

do acervo e da presença viva do povo (folcloristas), quer pelo destaque dado à imagem 

de inspiração etnográfica (artistas plásticos).  

Os vários pavilhões constituintes do primeiro núcleo (Secção da Vida Popular), 

contemplavam, em áreas expositivas, diferentes mostras de cultura material, informante 

dos artefactos usados nas atividades de diversas fainas, piscatórias, pastoris e agrícolas 

do interior e do litoral do país, dos objetos da religiosidade e superstição populares, das 

representações de modelos dos transportes e arquitetura tradicional, e, por fim, de 

utensílios e produtos artesanais, resultantes da tecelagem e da olaria. Neste núcleo, 

registe-se a particularidade de o público ser confrontado com o labor de artesãos nos 

seus diversos ofícios, que, numa abordagem etnográfica, trabalhavam ou produziam 

diversas peças
9
. 

Assinale-se, contudo, que seria no recinto das Aldeias Portuguesas que estas 

atividades, de demonstrações e representações de diversas cenas da vida rural e do 

trabalho artesanal, eram apresentadas ao visitante. Aqui, circunscritos à imagem de um 

Portugal bucólico, “autênticos” quadros vivos encenavam o caráter idílico da vida 

campesina (ofícios, tradições, usos e costumes), à semelhança das “demonstrações”, 

“provas demonstrativas” ocorridas por via do concurso da aldeia mais portuguesa, sobre 

                                                                                                                                                                          

fundamentalmente, de Francisco Lage). No diferencial quanto às conceções de arte, enquanto Galvão 

defendia que a “arte portuguesa devia ter uma inspiração ultramarina”, e “seria então nas colónias que os 

artistas iriam encontrar os traços nacionalistas da sua arte e o cunho marcado da sua originalidade”, para 

Ferro, a conceção e fonte inspiradora, para os artistas, seria uma arte nacional, a arte do povo, a Arte 

Popular. Eram assim evidentes as perspetivas distintas entre António Ferro, um homem cosmopolita, com 

visão modernista, e Henrique Galvão (MOTA, Francisco Teixeira. Henrique Galvão: Um herói 

português, Alfragide: Oficina do Livro, 2011, p. 7). Optámos por não fazer referência aos conteúdos dos 
pavilhões componentes da parte histórica e do Brasil, devido ao facto de a sua relevância não ser notória 

para a prossecução do presente trabalho.  
8
 O setor da Vida Popular era formado por seis Pavilhões, sendo cinco Temáticos, contemplando 

manifestações de cultura material, e um respeitante à doçaria regional e conventual, nomeadamente o 

“Pavilhão da Ourivesaria”, o “Pavilhão do Mar e da Terra”, o “Pavilhão das Artes e Indústrias 

Populares”, o “Pavilhão dos Transportes, da Tcelagem e da Olaria” e, a finalizar, o sexto, denominado 

“Pavilhão da Doçaria”. 
9
 Fundamentalmente, seria à vista do público, nos pavilhões 1 e 4, que estavam instaladas “oficinas” onde 

artífices laboravam, executando objetos de cultura material (peças de olaria, velas e colheres de madeira 

[arte pastoril]). Era ainda notória e muito apreciada a recriação, no Pavilhão do Mar e da Terra, de 

ambientes próprios de trabalho (praia), onde pescadores remendavam as redes.  
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as aldeias selecionadas
10

. Aí se estabelecia uma panóplia de reproduções arquitetónicas 

dos vários tipos de habitação, de norte a sul, dispostas ao longo de ruas e pátios, aos 

quais era associado o fator humano vivo, numa clara sugestão conceptual estadonovista, 

acerca do que constituía o Portugal rural. Este programa promove, por conseguinte, a 

recriação de um leque de referências, quanto à vida do povo, e a exaltação da Arte 

Popular, assente na perspetiva idealizada dos aldeões, e reveste-se de uma espécie de 

reserva natural de valores, que a civilização urbana não tinha conseguido corromper, e 

gerando, doravante, a afirmação, a glória e o reconhecimento profundo de um estilo já 

implantado pelo SPN, mas que atinge agora o seu apogeu, na projeção de uma cultura 

oficial de sugestão folclórica.  

Neste sentido, tentámos reconstituir, como pano de fundo, a ação de Francisco 

Lage perspetivada nas suas claras posições sobre determinados assuntos, tais como a 

elaboração de um primeiro plano da organização dos serviços de Etnografia e Folclore, 

do Continente e Ilhas, a conflitualidade instalada, pelo corte de verbas à Secção (por 

condicionamentos externos), a colaboração de etnógrafos (no evento, e critérios 

subjacentes à seleção do acervo, com base na sequência do que vem sendo salientado, 

na análise dicotómica autenticidade versus inautenticidade dos artefactos de cultura 

material expostos no certame. xx 

Nada faltou casas baixas, de uma porta e uma  

Pressupostos e contexto: Ação, reconhecimento e afirmação de Francisco 

Lage 

 

Ao analisarmos o conteúdo das considerações de António Ferro, acerca da 

personalidade, ação e competência de Lage, constatamos que a sua notoriedade e 

desempenho, na exposição do Mundo Português (secção de Etnografia), são 

assinaláveis. Neste âmbito, o Diretor do Secretariado, em entrevista a um jornal 

matutino, quando questionado sobre o desempenho dos seus colaboradores, revela, 

                                                           

10
 Pensamos que não é de excluir, em virtude do alcance e êxito que o concurso alcançou, o facto de a 

realização do II Concurso (prevista para 1940) não se ter efetivada, o que poderá, face à frustração, ter 

potenciado a organização deste espaço. Como veremos, é igualmente notória a constante preocupação que 

Ferro vai mantendo, face à viabilidade do II Concurso. A participação e colaboração, neste evento, de 

Sales Viana (benemérito organizador da apresentação das aldeias de Paul e de Monsanto, a concurso) 

poderá também contribuir para o reforço da hipótese levantada. Atente-se, ainda, na participação ativa de 

Francisco Lage na organização do recinto, e nas celebrações afins (mercado, entre outras). 
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desde logo, a excecional chefia dos trabalhos de organização, da secção Metropolitana, 

entregues ao “ativo e competente folclorista Francisco Lage” (cf. Diario da Manhã: 

1/02/1940, p.1). Estas afirmações de António Ferro compaginam-se bem com a ação, a 

programação e os trabalhos de Lage para a secção Metropolitana, em particular, com o 

desempenho, como testemunharemos, do projeto em análise, revelador de um critério 

objetivo, reiterando a linha de rumo, à luz dos princípios que comandam a construção de 

uma mostra etno-museológica.  

 

Um Plano de organização 

 

Perante o que foi escrito sobre a EMP, e/com claros objetivos ideológicos, 

importa reter a sua exigência, igualmente centrada numa ação cultural precisa. Sob este 

pano de fundo, era preciso “renovar” Portugal. Ao SPN caberia essa tarefa, e era deste 

modo que António Ferro, mais uma vez, interiorizava a necessidade de mostrar uma 

iniciativa de êxito.  

A secção Metropolitana, secção de Etnografia, deveria ser um garante de 

máxima eficácia, de produtibilidade, não só em função da concorrência motivada pela 

secção Colonial que, como veremos, urgia superar, mas também com a fixação de novos 

estilos e formas, na busca de originalidade na representação etnográfica de Arte Popular 

viva e de manifestações de cultura material, visíveis no trabalho in loco de artífices 

populares, exibido nas “províncias” (aldeias portuguesas), das suas gentes, usos, 

costumes e tradições.  

Em suma: estes pressupostos, no entender dos seus dirigentes, possibilitaram 

uma ação rápida, sistemática, ou seja, pretendia-se um programa que contemplasse três 

fatores imbricados, organização dos serviços, áreas, a questão do acervo, e a intervenção 

modernista, manifestada no arranjo exterior/interior dos pavilhões. De facto, a 

orientação dominante nestas áreas, como vem sendo salientado em outras manifestações 

e eventos, cabe aqui, mais uma vez, a Francisco Lage. Coadjuvado por colaboradores e 

instituições, que primam pela enfatização da Arte Popular, conquanto com objetivos 

antagónicos, assentes no critério científico e na estética popular, ambos concorrendo, 

deste modo, para o culminar “monumental” da exposição. 
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Nesta circunstância, em que possivelmente se idealiza o projeto do que viria a 

ser a secção de Etnografia, na EMP, compreendemos melhor de que forma surge o 

interveniente plano de Lage, contemplando a organização de serviços competentes, e 

áreas das futuras instalações, a fim de dar futura consistência organizativa, e credível, 

aos projetos da secção da Vida Popular e das Aldeias Portuguesas.  

Em janeiro de 1939, são enviadas por Lage, ao Diretor do SPN, “as bases 

mínimas para a organização dos serviços destinados a realizar o 2º Grupo (Etnografia e 

Folclore do Continente e Ilhas) da Exposição do Mundo Português”
11

. O plano, na sua 

globalidade, previa, com detalhe, a distribuição por serviços competentes (em três 

escalões) –  direção técnica, gabinete técnico, serviços técnicos –, os quais regulavam os 

trabalhos a efetuar, quer de apoio logístico (contratos de assalariados) e contabilidade, 

quer de intervenção que iria contemplar “um chefe especializado em Etnografia e 

folclore (Secretaria), dois assistentes técnicos, especializados em Etnografia e folclore 

(a par de um assistente arquicteto e artista decorador – gabinete técnico) e um 

conservador e seccionador [ou selecionador, itálico nosso] nas coleções (serviços 

técnicos)”. Francisco Lage detalha deste modo, triplamente, a imprescindibilidade, em 

todos os escalões, da presença de um “protagonista” especializado em Etnografia e 

Folclore. A insistência desta sua vontade organizadora, em reforçar com o plano o 

campo etnográfico no SPN, concedendo-lhe, neste âmbito, maior credibilidade, permite 

compreender a sua determinação, como temos vindo a salientar, na eventual atitude que, 

além de prever a subordinação da estética popular, preconizava a documentação 

científica, envolvida na mostra dos materiais etnográficos.  

No seguimento destas propostas, o etnógrafo avalia as normas em rigorosa 

revisão, para “a instalação de cada uma das secções interiores do pavilhão de 

etnografia”
12

. No plano do conteúdo, a informação presente expõe um certo número de 

áreas semelhantes, atribuídas às secções de Olaria, Pescaria, Trajo, Transportes e 

Comunicações e, curiosamente, Belas Artes (componente que não vingou). Um menor 

                                                           

11
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 549, carta de Francisco Lage ao Diretor do Secretariado da Propaganda 

Nacional, datada de Lisboa, 18 de janeiro de 1939. Na proposta de Francisco Lage, sobre as bases para a 

organização dos serviços, constava a constituição do 2.º grupo, formado, segundo a sua menção, por: 

“Pavilhão de Etnografia e Folclore em geral; Pavilhão de doçaria e panificação; Aldeias; Feira; Festivais e 

Exibições; Estalagem regional”. 
12

 Carta de Francisco Lage ao Diretor do Secretariado Nacional de Propaganda, datada de 20 de janeiro de 

1939. As áreas semelhantes, atribuídas às Secções de artes e indústrias populares e transportes, eram de 

20m² x 20m² (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 549). 
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espaço era reservado pelo etnógrafo às Indústrias e Tecelagem, no primeiro pavilhão. 

Quanto ao Pavilhão da Doçaria, quedando-se por um segundo pavilhão, a sua área seria 

considerável, certamente em função do espaço de lazer que lhe estaria implícito. 

Francisco Lage estimava, no seu projeto, uma área considerável de 4.084m para 

o primeiro pavilhão, e o espaço de 298m² para o segundo. Se Lage não verificou, como 

pretendia, se as zonas requeridas para a instalação dos Pavilhões cumpriam a totalidade 

desejada (embora o tenha feito parcialmente), pode concluir-se, no entanto, que este 

projeto/plano pressupunha, em termos de distribuição espacial, a acomodação e o 

acolhimento futuros das diferentes secções de artes e indústrias populares, e transportes, 

conferindo-lhes praticamente, na sua apresentação e representação de atividades 

laborais, visibilidade e igual protagonismo para o público-visitante.  

 

Dissonâncias na Exposição do Mundo Português: novos contextos, velhas 

clivagens 

 

As celebrações de 1940 tiveram, como seus protagonistas de destaque, António 

Ferro e Henrique Galvão, entre outros.  

Na Exposição do Mundo Português, à frente da secção Metropolitana e da 

secção Colonial, estes dois homens retomarão a polémica iniciada nos Anos 30, sobre o 

campo folclórico, atribuído pelo Estado Novo aos órgãos de propaganda do regime, 

SPN e Emissora Nacional (EN). 

É no âmbito da institucionalização da cultura popular, das tradições demóticas
13

, 

neste período (finais dos Anos 30, princípios de 40) objeto de partilha funcional entre 

estes dois organismos, como referimos, que melhor se poderá entender a polémica 

existente entre Ferro e Galvão. 

                                                           

13
 Outras Instituições governamentais, tais como FNAT (Federação Nacional para Alegria no Trabalho, 

1935-1974) e JCCP (Junta Central das Casas do Povo, 1945-1974), dedicavam-se igualmente à 

preservação e divulgação de manifestações etnográficas, folclóricas e de cultura popular. Para melhor 

compreender a sua atuação, consulte-se (MELO: 1997). 
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O centramento em torno do revivalismo, e o incentivo às tradições populares, 

projetados e concretizados pela Emissora Nacional
14

, deveriam, segundo o seu primeiro 

presidente, Henrique Galvão, ser responsáveis pela orientação, “o desenvolvimento 

cultural do País e a construção da identidade nacional”. Nesta linha, a estação 

desenvolve e promove, em finais dos Anos 30, um conjunto de modos de folclorização, 

afirmando-se, pelas ações dinamizadoras que empreendeu neste campo, como um 

importante instrumento de divulgação das regiões e das tradições populares. Esta 

mesma tendência e ambição, em “monopolizar” e revitalizar os valores do universo 

cultural popular tradicional, estendem-se ao organismo de Ferro (SPN), perante a 

necessidade de se configurar como veículo privilegiado da difusão da cultura demótica. 

Embora Galvão e Ferro tivessem a mesma visão sobre o campo folclórico 

(comungando a idealização de um modelo de vida rural, e o seu contributo para a 

formação da identidade nacional), verificamos que as aspirações, e o modelo estético 

que deveria orientar estes mesmos objetivos, diferiam substancialmente. Com efeito, a 

juntar a estas dissonâncias, outras afastavam deliberadamente estas personagens uma da 

outra, conquanto identificamos em Galvão um antimodernismo latente, contrastante 

com o cosmopolitismo e conceito estético de Ferro
15

. 

Deste modo se percebe como estamos perante uma ausência de sintonia entre 

duas instituições/dois diretores (SPN versus EN), que, em vez de se complementarem, 

atuam em paralelo. A par da contenda que se ia arrastando entre ambos, os sucessivos 

triunfos de Ferro, obtidos nas exposições internacionais, granjearam-lhe vantagem e 

reconhecimento, face ao seu “opositor”. Porém, assistiremos ainda a um episódio 

testemunhal na EMP, em que Galvão consegue obter a canalização de verbas, 

anteriormente concedidas às iniciativas de Ferro (Secção Metropolitana), ao serem 

                                                           

14
 Henrique Galvão entra para a empresa de Radiofusão do Estado em 1935. Com a inauguração da 

Emissora Nacional de Radiofusão foi eleito seu presidente, lugar que ocupará até fevereiro de 1940, altura 

em que é empossado o novo presidente da Estação, António Ferro. Durante a sua presidência, Galvão 
promove uma programação que aposta na divulgação das características das nossas províncias (usos e 

costumes), através de rubricas dedicadas a manifestações demóticas, concretamente “Arte Popular” e 

“Usos e Costumes”, pela voz de Armando de Lucena, e “Terras de Portugal”, de António Montês. 
15

 A discordância e polémica entre Galvão e Ferro verificam-se, não só a nível da perceção plástica da 

exposição (Ferro procura incorporar o modernismo português, convocando os artistas modernistas para 

trabalhar na secção etnográfica, enquanto Galvão congrega unicamente artistas vinculados às correntes 

anteriores ao modernismo, como Eduardo Malta e Fausto Sampaio, para participarem na Secção 

Colonial), mas igualmente em relação às conceções que o general tinha da inspiração artística. Galvão 

defendia, ao contrário de Ferro, que “a arte portuguesa devia ter uma inspiração ultramarina”, sendo “nas 

colónias que os artistas iriam encontrar os traços marcados pela originalidade”. O desencontro, rivalidade 

e confronto eram inevitáveis (MOTA: 2012, 40). 
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conduzidas em proveito da secção Colonial, que dirige; além disso, Galvão assume 

também parte do controlo sobre as representações folcloristas metropolitanas, 

enquadradas na EMP (criação e encenação do Cortejo Histórico do Mundo 

Português)
16

.  

Naturalmente, a querela agudiza-se e não pode ser dissociada das suas 

consequências imediatas, tanto mais que envolverá os colaboradores de Ferro (Secção 

de Etnografia), nomeadamente de Lage, que, a fim de credibilizar o seu protesto, recorre 

a atos de contestação. No auge da polémica entre as duas personalidades (Ferro e 

Galvão) encontra-se a atribuição equitativa de verbas, pelo Comissário Geral da 

Exposição Histórica, quer para a secção Colonial, quer para o conjunto das Aldeias 

Portuguesas
17

. Todavia, Galvão consegue intervir, obtendo o reforço do montante em 

detrimento do projeto da secção de Etnografia (Aldeias Portuguesa), o que motiva o 

protesto dos decoradores e, sobretudo, a renúncia de Francisco Lage ao cargo que 

ocupava (chefia da secção de Etnografia). 

                                                           

16
 Ponto alto das celebrações centenárias, o cortejo Histórico do Mundo Português (realizado a 30 de 

junho), criado e encenado por Henrique Galvão, contemplava um desfile de oito séculos de História, que 

incluía a representação de todas as raças do Império, e de quadros-vivos ilustrativos, do “Pitoresco dos 

campos dos costumes e da Indústria popular portuguesa” (Cortejo do Mundo Português, Roteiro), em que 

se destacava “um desfile etnográfico, dito dos trajes regionais de todo o País”. Se, por um lado, no 

contexto da responsabilidade do SPN (Secção de Etnografia na EMP), as representações folclóricas 

metropolitanas, presentes no desfile, deveriam ter sido atribuídas a Ferro e não o foram, por outro, a 

reivindicação de Galvão, em realizar o cortejo histórico no campo 28 de maio, ou Campo Grande, não se 

concretizou, devido à oposição de Duarte Pacheco e António Ferro. MOTA, Francisco,  
17

 Toda esta polémica encontra explicação na subtração de verbas (anteriormente equitativas) à Secção de 

Etnografia, em benefício da Secção Colonial. Mais uma vez, é claro o confronto entre Ferro e Galvão. 

Ferro encontra-se em Nova Iorque, em junho de 1939, e é através de mensagens telegráficas, enviadas por 

José Alvellos (funcionário do SPN), que fica ao corrente da subtração das verbas à Secção de Etnografia. 

Perante a reação conjunta dos decoradores, em assinar o compromisso que restringia verbas, e a renúncia 

ao cargo por Lage, Ferro alega que “estranho tenha renunciado ao seu cargo na Secção Metropolitana sem 

me ter consultado previamente, assunto tanto mais da responsabilidade de pertencer ao secretariado que 

de modo algum pode embaraçar marcha de trabalhos. Stop. Todos os sacrifícios necessários para que não 

nos acusem responsabilidade atraso da exposição devem e tem que ser feitos. Telegrafe explicações visto 

ter de tomar imediatas e radicais providências”. Em resposta de Alvellos, ao pedido de Ferro, este 
acrescenta que “Lage efetivamente não assina compromisso”. Numa última tentativa de apaziguamento, e 

com vista à solução do caso, Ferro solicita, através do seu secretário, Guilherme Pereira de Carvalho, que 

este comunique com Lage e informe que “ [seja] quais forem todas as circunstâncias ainda que seja 

necessário reduzir plano para nos mantermos dentro das verbas, não é aceitável virem quaisquer 

dificuldades por parte do SPN, somos organismo de confiança do Presidente do Conselho […], não 

devemos contribuir mesmo tendo razão com atitudes que possam complicar marcha da exposição”. Neste 

âmbito o plano das aldeias será reduzido com “todos perfeito acordo”. Entre renúncia e não renúncia 

(Alvellos tenta desculpar Lage perante Ferro), a atitude de Lage pressupõe coerência com o que entendia, 

segundo o seu plano de organização das áreas da Secção de Etnografia, ser necessário para a perfeita 

execução das aldeias portuguesas (IANTT. Arquivo SNI. Cx. 549, subtração de verbas à Secção do SNI, 

telegramas datados de 21, 22 e 24 de junho de 1939). 



 

 451 

Sublinhe-se que a leitura/menção episódica deste acontecimento, embora tenha 

sido resolvida por Ferro, se justifica pela perceção da personalidade de Lage, que não 

hesita em ousar, para reivindicar. 

 

Francisco Lage entre colaboradores – seleção do espólio da secção da Vida 

Popular: Estudo de caso.  

 

Este estudo de caso tem como objetivo dar a conhecer a efetiva colaboração 

entre um relevante etnógrafo, Santos Júnior, e Francisco Lage, na seleção e requisição 

de algumas das peças a expor no “Pavilhão de Etnografia”
18

. Propomos, nesta análise, 

refletir sobre a ligação de amizade e entendimento, no campo etnográfico, entre Lage e 

este “etnógrafo do Norte”, Santos Júnior, discípulo de Mendes Correia.  

A requisição do espólio por parte de Lage, junto do Diretor do Museu 

Antropológico da Faculdade de Ciências do Porto
19

, com a intervenção reforçada de 

Santos Júnior, justifica ainda a existência de outro colaborador, Luís Chaves, que se 

manifesta preocupado em dotar a exposição de peças na SVP, subjacentes ao conceito 

de autenticidade, numa clara oposição ao critério estético, das peças exibidas no 

certame. Contudo, na reflexão proposta houve igualmente a pretensão de constatar a 

existência, no citado evento, e em maior número, de artefactos de cultura material, que, 

ao contrário do que sucedia com as coleções existentes no Museu do Porto, eram 

representativos da atualidade, “sem qualquer referência às origens do passado pátrio” 

(BRANCO: 1995, 163). 

Significativo para a análise em curso é ainda o pedido efetuado por Lage a 

Santos Júnior. Identificamos, na solicitação de Lage ao etnógrafo, a estreiteza relacional 

existente, e o interesse dado ao consequente valor etnográfico das mesmas peças. Uma 

relação de amizade e mútuo interesse, no campo da Etnografia, entre Santos Júnior e 

Francisco Lage, já patenteada nos conteúdos da correspondência mútua, e analisada no 

âmbito do capítulo sobre a biblioteca de Lage, é agora objetivamente especificada na 

                                                           

18
 Fundação António Quadros, FAQ, Escritos de António Ferro. Esta expressão “Pavilhão de Etnografia”, 

é vulgarmente utilizada por Ferro, quando toma nota nos seus escritos, em 14 de março 1940: ”Estive em 

Belém e dei volta pelo Pavilhão de Etnografia”. 
19

 Para uma completa elucidação sobre este Museu (cf. MATOS: 2012) 
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colaboração adjudicada de Santos Júnior, na esteira da aquisição de objetos, e na 

estruturação de elementos informativos, como “intermediário” plausível, no 

cumprimento das demandas de Lage. A figura de Santos Júnior reunia um prestígio 

consensual, entre os etnógrafos do norte. Lage irá apoiar-se, precisamente, nesta 

distinção, na relação privilegiada que mantinha e no lugar que ocupa à época, no sentido 

de lhe solicitar que interviesse na obtenção do espólio desejado. Por conseguinte, 

verificamos que, em finais de 1939, Lage é quem intercede junto de António Ferro, que 

“prontamente despachou sobre o meu parecer a liquidação da sua prestimosa 

colaboração e encargos”. Com efeito, a sua colaboração estende-se à aquisição de 

objetos para expor na SVP, nomeadamente os “ bonecos de barro vidrado de Prado”, 

elogiados por Francisco Lage, e no seu préstimo informativo na elaboração dos 

“desenhos e mapa das olarias”, a figurarem no Pavilhão da Olaria (SVP)
20

. 

Neste ínterim, numa missiva a Mendes Correia, Diretor do Museu 

Antropológico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
21

, Francisco Lage 

dá-lhe também conhecimento do processo “sobre a missão de serviço dos adjuntos desta 

secção nessa cidade”, e solicita os objetos selecionados “dotados do mais alto interesse 

para […] documentação a reunir no Pavilhão de Etnografia Metropolitana”
22

. Desde 

logo, o conteúdo da carta revela-nos a até agora desconhecida, colaboração de Luís 

Chaves, na secção de Etnografia – não só na redação do Roteiro do Centro Regional –, 

mas também no desempenho quanto à seleção do acervo a expor (SVP)
23

. Como reforço 

à solicitação a Mendes Correia, Lage não hesita, mesmo, em enviar a Santos Júnior, 

“para elucidação íntima”, a cópia do ofício acima citado, no sentido de se conseguir “a 

boa vontade e deferimento do Snr. Dr. Mendes Correia”. Quanto às peças requeridas, e 

para que não surgisse qualquer confusão, a missiva era acompanhada do “croquis” (com 

a “respetiva situação topográfica”), e a sua seleção permite-nos inferir que o SPN 

                                                           

20
 Carta de Francisco Lage a Santos Júnior, datada de 14/11/1939. Lage classifica os bonecos de barro 

vidrado como “estupendos!” (BIBLIOTECA DE TORRE DE MONCORVO, Arquivo J. Santos Júnior, 
Doc. 217). 
21

 Carta de Francisco Lage – Delegado Técnico (Secção de Etnografia Metropolitana), dirigida ao Diretor 

do Museu Antropológico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, datada de 26 de fevereiro 

de 1940 (BIBLIOTECA DE TORRE DE MONCORVO, Arquivo J. Santos Júnior, Of. Nº 15). 
22

.Lage confirma a recente missão de serviço dos Adjuntos desta secção, divulgando os seus nomes: Luís 

Chaves e Tomás de Melo (cf. Arquivo J. Santos Júnior, Doc. 205). 
23

 Com efeito, Chaves havia sido requisitado, em 1939, ao Museu de Etnologia pela Comissão Executiva 

dos Centenários. A sua ação desenvolve-se também, como referido, na seleção do espólio, a figurar na 

SVP. A colaboração de Chaves no Centro Regional terá sido intensa, como o próprio refere em carta a 

Manuel Heleno: “Com o trabalho de por em dia as coisas etnográficas da exposição não tenho ido ao 

Museu” (MNA, Fundo Luís Chaves. Carta de Luís Chaves a Manuel Heleno, datada de 2-VIII40). 
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investia, de igual modo, na sua política folclorista, na cobertura e exposição de 

artefactos de cultura material, ilustrativos do seu caráter de autenticidade.  

Em jeito de conclusão, este estudo de caso permite constatar, por um lado, a 

proximidade de Lage com os “etnógrafos do Norte” (Santos Júnior) e a sua ligação na 

escolha e aquisição de objetos a figurar na SVP; por outro, sufragar a colaboração direta 

de Luís Chaves, na seleção de peças sustentadas por critério de autenticidade, o que nos 

permite romper com considerações exclusivas, acerca do estrito conceito estético, que 

norteou e conduziu a preferência quanto aos objetos a expor, nos pavilhões da secção da 

Vida Popular.



 

 454 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Os Anos 40
1
: folclore e o modernismo 

 

“Tudo faremos […] para ver um dia transformados em poesia, música, pintura, 

dança, todos os motivos deste Centro Regional”
2
. 

Com efeito, a Exposição do Mundo Português, na qual participam os mais 

oficiais dos modernistas, terá que ser encarada, conceptualmente, como exposição-

espetáculo que surge como seminal e charneira de futuros acontecimentos, quer 

artísticos quer culturais, de cariz folclórico, com lugar nesta década, indispensáveis à 

compreensão do que designamos por consolidação efetiva da política folclorista do 

SPN.  

Como se sabe, toda esta enfatização de uma política folclorista em construção, 

agora “celebrada” e consolidada na secção de Etnografia, teve como campos de 

experimentação as exposições de Arte Popular fora e dentro, nos Anos 30. Será ainda 

no tempo fugaz da “política do espírito” de Ferro, que o modelo ensaiado no Centro 

Regional prenuncia, doravante, a involução do gosto em direções nacionalistas e 

folclóricas, que o responsável pelo Secretariado de Propaganda Nacional pretende 

implementar. 

Perante o que ficou escrito, importa apresentar algumas questões e refletir sobre 

quais os elementos centrais, responsáveis pela construção de uma “declaração de 

princípios”, que consolida, neste decénio, a política folclorista do SPN, com expressão 

nas publicações, exposições, exibições de bailados e exibições folclóricas (grupos). 

Nestes termos, podemos perguntar: a exposição-espetáculo, que constituiu a secção da 

                                                           

1
 O modelo de análise por décadas foi instaurado por José Augusto França na sua obra de 1974, História 

da arte em Portugal no séc. XX (1ª edição 1974, 3ª edição 1991). Recorremos a esta periodização, com a 

certeza de poder assim “atribuir conteúdos bem específicos e precisos” e na vantagem que permite, ao 

referir “percursos em várias direções sem […] impor forma a um conteúdo” (ACCIAIUOLI: 1991, p. I). 

Neste contexto, trazemos à colação os principais acontecimentos folclóricos, indubitavelmente como 

reflexo de uma política para o setor, apoiada numa forte estetização da cultura popular, bem como num 

nacionalismo folclórico que se recomendava.  
2
 Discurso de António Ferro, Diário de Notícias, 3 de julho de 1940, p. 1. 
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Vida Popular, como referimos, conferia ao pintor-decorador imprescindibilidade em 

análogas manifestações a cargo do SPN? Em caso afirmativo, que lugar é reservado à 

Arte Popular? Que preocupações etnográficas subsistem? 

A implementação desta iniciativa (SVP) visou, no essencial, privilegiar a 

imersão e a emoção do visitante, ao contemplar uma combinação perfeita de objetos de 

coleção de conteúdo científico (como referimos) e artefactos de cultura material, 

suportados por um envolvimento cenografado, que surpreende o público. Mais do que 

um convite à reflexão, esta exposição (SVP) oferece ao visitante, com a ajuda de uma 

cenografia postulada nas decorações, a submersão num universo real ou fictício, 

materializado no discurso expositivo das peças, e no labor de artesãos especializados, 

que, distribuídos pelos seus pavilhões, executam objetos de natureza vária
3
. 

Neste caso é na exposição-espetáculo, enquanto ensaio visual, que o contributo 

dos pintores-decoradores se torna indiscutível. O pintor-decorador, o artista decorador, 

sobrepõe-se nos finais dos Anos 30, à figura do pintor, escultor e arquiteto, e ao qual 

Ferro consagra e imprime enorme vitalidade, ao valorizar um discurso decorativo, 

oficialmente já consagrado, e reconhecido na Exposição de Paris de 1937. 

Após as iniciativas no estrangeiro (Exposição de Paris de 1937, Nova Iorque e S. 

Francisco, em 1939), estava formada a “equipa de Ferro” ou a “equipa do SPN”, que, 

sagrando um leque substancial de pintores modernistas, dinamizava, através das suas 

obras, uma estratégia de comunicação portuguesa, assente nas artes gráficas, e na 

                                                           

3
 Correspondência sobre concursos e tradições nacionais. Of. Nº 426-E de Francisco Lage a Maria de 

Campos Tavares, datada de 21 de abril 1943 (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 4306, Dossier Decoradores. Cx. 

PT-TT-SNI/C/3/1). Neste contexto, refira-se o conteúdo das grandes salas da SVP, que “englobavam as 

diferentes partes da prosa ou do poema que Ferro delineara”, bem como a “sala de síntese” de um enorme 

disco giratório, onde uma quantidade de “figuras minúsculas bem modeladas […] dando a ilusão dos 

movimentos da atividade de um povo nas suas fainas da terra e do mar” (ACCIAIUOLI: 1991, 221). Esta 

“atração”, que servia de introdução ao que seria dado a ver no seguimento das salas, era objeto de 

contínuo zelo, a atestar pela nota de Emérico Nunes a Ferro, sobre o não funcionamento de um dos 

bonecos “o padeiro não mexia”. Assim, o decorador “por julgar que o António Ferro não está ao facto do 
que se passa e por saber que, como nós os decoradores, se interessa pela manutenção e conservação dos 

recheios das salas”, informava da falta de material para conservação dos mesmos. Trabalhando à vista do 

público, entre pescadores (concertando redes), pastor (fabricando colheres e chavões) e oleiros 

(produzindo louça), destacam-se os trabalhos de velas de cera enfeitadas. Sobre estes últimos objetos, 

Lage esclarece sobre a proveniência destes artefactos presentes na SVP, executados, quer por uma “casa 

especializada no fabrico de velas […] com maior relevo e coloridos muito vivos […]” quer por um 

“cereeiro de Loulé […], trabalho mais delicado e miúdo próprio para ser visto de perto”. Nestas duas 

conceções opostas de trabalho, o etnógrafo deixa patente a diferença entre os artefactos, de fabrico em 

série, e o subjacente a critérios de autenticidade do cereeiro. Lage deixa ainda uma nota sobre a 

colaboração: o facto de ser a filha “deste Snr. [cereeiro] quem na EMP enfeitava as velas” (IANTT, 

Arquivo SNI, PT-TT-SNI/C/3/1 Correspondencia sobre assuntos etnográficos) (cf. AF Fot. N.º 19)  
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decoração, “extremamente acarinhadas pelo regime que através delas satisfazia os 

interesses propagandísticos e publicitários”
4
.  

Nesta direção, o consolidar de um imaginário, representativo da cultura popular 

idealizada, corresponde ao modelo folclorista estilizado, que Ferro, coadjuvado pelos 

decoradores, ambicionava, ganha assim expressão na secção etnográfica. Ali se fixava a 

tradução pictural de um imaginário popular, a que se procurava “dar expressão plástica 

em tintas claras e frescas e em linhas ingénuas hesitantes como as que o povo emprega 

nas suas olarias”. O resultado prático, onde “todos os arranjos e decorações de interiores 

dos pavilhões da vida popular são do mesmo grupo”, era essa “vocação agradecida que 

os pintores da equipa de Ferro urdiam em ilustrações coloridas […] nas paredes dos 

pavilhões” (ACIOULLI, 1991, 221), que, ao mesmo tempo, testemunhava toda a 

riqueza que o eleito imaginário popular concebia. 

Este decorativismo, em associação à Arte Popular, arte do povo, passaria a fixar 

um dos pontos magnos do discurso folclorista do SPN
5
. Os propósitos deste 

“investimento” (Ferro e decoradores) determinam assim uma estratégia de compromisso 

entre ambos, subsistindo, como veremos, em muitas das iniciativas ferreanas 

(folclóricas e outras).  

A valorização da Arte Popular, e convocação dos materiais e tradições 

demóticas, é consequentemente alvo pleno da ação folclorista do SPN, a partir do 

epicentro do Centro Regional. Se eventualmente, como já abordado, houve, nos Anos 

30, uma tentativa de traçar um rumo diferente, caracterizando a Arte Popular sob uma 

perspetiva que, alegadamente, primaria pelo seu “critério científico”, essa proposta foi 

sendo progressivamente afastada (nas exposições fora e dentro do país). 

A caracterização da Arte Popular passará concretamente via SVP, pese embora, 

como salientámos, a intervenção de Chaves e de Lage na seleção do acervo, a refletir a 

partilha de alguns pressupostos, arreigados à arte/nação
6
, arte/fonte do bom gosto 

nacional, suportada pelos arranjos expositivos cénicos, nas mãos dos decoradores. 

                                                           

4
 SANTOS, Rui Afonso, O design e a decoração em Portugal: Exposições e feiras: Os anos vinte e 

trinta.  Tese de Mestrado em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), 1994, p. 235. 
5
 Segundo Rui Afonso Santos, “Este decorativismo servia fixamente o discurso oficial político, que 

transpirou para a vida doméstica […], guiada pelos modelos de interiores portugueses. Foi a vaga do 

rústico que se erguia […] em barreira contra as novidades de além-fronteiras (SANTOS: 1994, 235). 
6
 Referindo-se ao Centro Regional de 1940, Vera Marques Alves fala mesmo, em consequência, numa 

“Arte Popular ao serviço de uma identidade nacional cheia de vitalidade e vigor” (ALVES: 2007, 74). 
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Encontramos também, inevitavelmente, um claro ponto de convergência entre o Centro 

Regional, enquanto foco a salientar, da estetização da cultura do povo, e as futuras 

iniciativas da política folclorista do SPN. É possível, ainda, realçar o abandono, fruto da 

ação desenvolvida em matéria demótica, no seio do Centro Regional, de qualquer 

programação por parte do SPN em assumir-se como organismo com vocação para o 

estudo e investigação etnográficos. O conteúdo das considerações de Ferro é, neste 

campo, bem explícito, acerca da sua [SPN] dedicação à cultura popular. Com efeito, 

segundo o diretor do SPN, esse entusiasmo – pela Cultura Popular – não ficava a dever-

se ao “prazer infantil de brincar com bonecos, ou pela aspiração que seria legítima de 

desenvolver os nossos estudos etnográficos” (cf. Diário de Notícias, O discurso de 

António Ferro, 3 julho 1940)  

Em suma, o Centro Regional/SVP correspondeu a um “sistema” agregador de 

traços constitutivos (arte/nação, arte/fonte de bom gosto), emoldurados e estilizados 

pela “equipa de Ferro”, responsáveis pela efetivação de uma matriz folclórica, que o 

SPN passaria a reger em futuras iniciativas. Não obstante a estipulação de vetores 

dicotómicos (Arte Popular e colaboração de artistas modernistas), aos quais aliamos o 

desinteresse do organismo pela implementação de estudos etnográficos, contrariamente 

ao que Chaves alegava ser o objetivo do organismo em 1935, Francisco Lage assumirá  

neste contexto, apoiando ou rejeitando (através de projetos e publicações) como será 

objeto de análise, a implementação desta política folclorista pelo SPN. 

 

Estetização da cultura popular: entre publicações e bailados 

 

Fortemente marcada pela Exposição do Mundo Português (Centro 

Regional/SVP), surge, numa extensão reflexiva dos propósitos acima referidos, a obra 

de divulgação de cariz folclórico, Vida e arte do povo português7. Obra de “glorificação 

do nosso folclore da etnografia e da Arte Popular portuguesa”
8
, reunia um conjunto 

significativo de etnógrafos, que assinavam artigos específicos sobre Etnografia e Arte 

                                                           

7
 LAGE, Francisco; CHAVES, Luís, coautor; FERREIRA, Paulo, coautor; Novais, Mário, fotogr.; 

Portugal. Comissão Executiva dos Centenários, ed. com, Vida e arte do povo português, Lisboa: 

Secretariado da Propaganda Nacional, 1940. Esta edição, pelas suas características ilustrativas, pode 

considerar-se uma extensão da obra anteriormente dada à estampa, no âmbito da Exposição de Paris de 

1937, com o título Quelques images de l´art populaire portugais.  
8
 INATT, Arquivo SNI, Cx. 1623. 
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Popular. A coordenação e responsabilidade, quanto à seleção dos intervenientes na obra, 

estava adstrita a Francisco Lage, que, numa primeira abordagem aos conteúdos do 

futuro título
9
, estende convites a individualidades marcantes, tanto no campo 

etnográfico, como nas artes e na arquitetura, nomeadamente Gomes Madahil, Manuel 

Heleno, Armando Mattos, Vergílio Correia, Guilherme Felgueiras e João Barreira. Se 

na edição definitiva, em 1940, algumas destas autorias referenciadas se mantêm, outras 

apostas serão incluídas no seu novo reportório. Esta obra, de excelente qualidade 

gráfica, e primorosamente ilustrada por Paulo Ferreira, torna-se num ícone do 

testemunho para publicação da efetivada dicotomia, entre representações de Arte 

Popular e a sua “interpretação” numa decoração e conceção surpreendentes. No entanto, 

pese o crescente grau de sintonia entre a produção cultural, de cariz folclórico, e a 

colaboração dos artistas decoradores, corroborável nas diversas ações do SPN, não 

podemos ignorar a necessidade de, nesta obra, se fazer o apelo a etnógrafos 

colaboradores, os quais, com os seus textos, prestigiariam a edição. Deste modo, 

assumindo uma intenção, promotora e valorativa, o SPN, na pessoa de Lage, decerto 

coadjuvado por Chaves, procura reunir um grupo de etnógrafos/protagonistas da 

investigação/estudo etnográficos, a quem solicitam textos variados, abordando a 

temática essencialmente firmada na Arte Popular/arte rústica.  

Nesta insígnia etnográfica e literária, que a obra encerra, destacamos Santos 

Júnior, a quem Lage não hesita em solicitar “que demore o menos que possa os artigos 

para o Album”
10

, e os seus excelentes textos sobre olaria, que conferem o grau de 

exigência a que a obra foi sujeita. 

                                                           

9
 No futuro livro, Gomes Madahil assinaria o artigo intitulado “Vida marítima – Barcos”; a Manuel 

Heleno seria solicitado um texto sobre “A ourivesaria”; a Armando Mattos, “Pirotecnia e transportes”; a 

Vergílio Correia, “Artes e Indústrias Domésticas”. Finalmente, a João Barreira (médico de profissão que 

irá dedicar-se, posteriormente, ao estudo da arte em particular), seria pedida colaboração com um artigo 

intitulado “Habitação e anexos”. Este último estaria decerto na lógica do seu saber face ao assunto, 

conquanto, em 1909, João Barreira havia já participado no catálogo Notas sobre Portugal: a arquitetura e 

a casa da habitação em Portugal. Restava ainda a inclusão, na obra, de textos assinados por Guilherme 

Felgueiras, “Vida Agrícola”; Jorge Lacher, “Arte Popular no Ferro”; Cardoso Martha, “Arranjo da 

Habitação”; e, finalmente, Madalena Martorel Patrício, com “Rendas E Bordados”. (cf. INATT, Arquivo 

SNI, Cx. 1623). 
10

 Cf. Carta de Francisco Lage a Santos Júnior, datada de 24/2/1940 (BIBLIOTECA TORRE DE 

MONCORVO, Arquivo. J. Santos Junior, Doc. 221). 
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Refletindo sobre o impacto da obra
11

, acreditamos que o realce dado ao seu 

tratamento gráfico, como suporte à divulgação da Arte Popular, segundo sublinhamos, 

conferiu-lhe uma certa notoriedade a qual, concludentemente, se estende além-

fronteiras. É neste âmbito que a revista alemã, de estudos literários e etnográficos, 

Volkstum und Kultur der Romanen12
, publica uma extensa “recensão crítica” acerca da 

obra, da autoria do Diretor da Faculdade de Letras de Hamburgo, Fritz Krüger
13

. No 

artigo em causa, o autor elogia a publicação, enquanto “produto brilhantíssimo da 

técnica e da ciência portuguesa”, resultante do “grande serviço prestado à Nação pelo 

SPN”. Em suma: segundo Krüger, o livro representava a confirmação, da “enorme 

riqueza existente em Portugal no campo da Arte Popular”. Nesta perspetiva, é 

importante constatarmos que o título em causa reunia algum consenso, ao ser 

considerado como obra de referência do campo folclorista, editada pelo SPN. Supomos, 

até, que terá sido este grau de prestígio etnográfico e artístico, associado a etnógrafos, 

artistas decoradores e a colaboradores, que terá impulsionado o novo projeto (Arte e 

vida do povo português, Vol. II), respeitando quase as mesmas opções temáticas e 

ilustrativas da edição anterior. O livro em projeto, pois nunca chegou a ser editado, 

beneficiará, novamente, da coordenação científica de Francisco Lage, que designa 

colaboradores e temas, concordando ou discordando com os conteúdos dos artigos 

enviados. A obra enquadrar-se-ia nos objetivos que o SPN, em teoria, previra reservar à 

edição de obras etnográficas, embora na prática, durante a década de Quarenta, esse 

interesse tenha sido quase nulo
14

.  

                                                           

11
 A obra, ao contrário do que afirma a dedicatória, destinava-se, como Heloísa Paula refere no seu 

trabalho, “muito mais à elite culta, interessada em conhecer curiosidades sobre o «povo»” (PAULA: 

1994, 125). 
12

 Publicação periódica (1928-1944), fundada por Fritz Krüger, incluindo diversos temas relacionados 

com a linguística, a filosofia, a história, entre outros. Contou a mesma com a colaboração, em Portugal, 

de Cláudio Basto.  
13

 Fritz Krüger (1889-1974), de naturalidade alemã, foi um académico, catedrático de filologia românica 

em Hamburgo, que se dedicou, em especial, ao estudo das relações entre a língua e a cultura material, 

estudo esse centrado na investigação, conduzida, sobretudo, nas povoações do Norte de Espanha. Dirige 
na Argentina (país onde se refugiou em 1945) o Instituto Linguístico de Mendonça. Integrado nas 

Comemorações Centenárias, Krüger participa, em 1940, no Congresso Nacional das Ciências da 

População, com a comunicação Der beitrag Portugals zur europäischen volkskunde:/A contribuição de 

Portugal para o folclore europeu,,Extrato das Atas do Congresso Nacional de Ciências da Populacão, 

Vol. 11 Porto: Imp. Portuguesa, 1940. 
14

 Além de algumas brochuras editadas por ocasião de exposições de Arte Popular, restaria o título 

Filigranas portuguesas, de Luís Chaves. Desconsolado com a escassez de publicações nesta área, 

Francisco Lage lembra, em ofício, que “Quanto a publicações sobre etnografia sobre Arte Popular 

editadas por este Secretariado se excetuarmos uma edição em francês [Les caractéristiques du peuple 

portugais, de Francisco Casanovas] […], Exposição Internacional de 1937 […], pouco ou mais nada se 

fez […] além da Vida e Arte do Povo Português, em 1940 […], e recentemente uma modesta obra […], 
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No entanto, Lage começa por reunir, em fevereiro de 1943, uma rede de 

etnógrafos, à qual associa um crítico de teatro e uma nova responsabilidade temática, o 

Teatro. De acordo com o seu Plano de assuntos para o segundo volume do álbum Vida e 

arte do povo português, os colaboradores convocados surgem com artigos perfeitamente 

integrados nos “valores” etnográficos que o SPN vinha valorizando, com base na Arte 

Popular. Assim, são solicitados textos (que não deveriam exceder dez páginas) a 

Armando Mattos, o qual escreveria sobre as “Indústrias Caseiras”, a Sales Viana um 

texto dedicado a “O Ferro Forjado”, a Luís Chaves dois capítulos acerca d’“A paisagem 

e as Povoações”, e a “Habitação Rústica”, havendo ainda lugar para a prosa de Cardoso 

Martha, com “Arranjo interior da habitação”, e, finalmente, na linha dos etnógrafos, 

Sebastião Pessanha seria o autor de “Os Doces de Romaria”. “O Teatro Popular”, com a 

assinatura de Jorge Faria, iria preencher um dos capítulos desta edição
15

. 

A obra revelaria um trabalho coletivo, com a participação de etnógrafos 

“credíveis” no ativo, a quem Lage “encomenda” artigos, que relê e sobre os quais emite 

opinião, ao fazer notar “acho interessante o trabalho recebido”, não se coibindo mesmo 

de apresentar restrições, dando sugestões como “o título talvez tenha de ser outro”, 

chegando a pedir a revisão dos mesmos
16

. Há por conseguinte o almejar, por parte de 

Lage, de um trabalho que se pretende idóneo, assente na recolha e análise de um 

conjunto de elementos culturais e artísticos, presente, na leitura dos textos apresentados.  

Sob um outro ponto de vista, as características gráficas/ilustrativas de 

excelência, que adornariam a obra, seriam realizadas em concordância com os 

etnógrafos, uma vez que se lhes exigia, para aceitação do trabalho, que o mesmo fosse 

“acompanhado de sugestões e indicações para execução de duas páginas ilustradas hors 

de texte, sendo uma, um desenho a cores, e outra uma reprodução fotográfica em 

referência ao texto”. No entanto, identificamos, face à ilustração dos textos enviados, a 

                                                                                                                                                                          

“Danças Regionais, quase inteiramente destinada à Mocidade Portuguesa” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 

638). 
15

 O plano datado de 20 de junho de 1942, nomeadamente, o artigo de Armando Mattos, deveria incluir, 

na estrutura delineada por Lage, menções e desenvolvimento sobre os seguintes artefactos de cultura 

material: “cestaria, chapelaria, esteiras e capachos, flores artificiais, etc. (verga, vime, palha, esparto, 

papel, penas, e metal laminado”. Quanto à tiragem do livro, previa-se 3.000 exemplares (IANTT, Arquivo 

SNI, Cx. 638). 
16

 Of. Nº 936. E proc. 32, de Francisco Lage a Armando Mattos, datado de 18 de agosto de 1943. 

(IANTT, Arquivo SNI). 
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existência e sujeição ao critério de Lage, a “coordenação literária” e “artística”
 17

. 

Constatamos, em jeito de conclusão, que esta obra, analisada em comparação com a 

anterior, (I Vol.-1940), corresponderia a um esforço (atribuído a Lage), no sentido de 

promover a publicação de autênticos estudos de Etnografia e folclore, em contraponto à 

política até então folclorista do SPN, para o setor, visível nos etnógrafos convocados 

para o efeito, e à sua diminuta sujeição à “sofisticação” ilustrativa. Existe, nesta 

atividade do nosso etnógrafo, uma espécie de reconhecimento inter pares, que deve ser 

realçado, ou seja, o funcionário da SPN revela capacidades e qualidades, que os 

especialistas da área asseguram, ao ponto de aceitarem as suas sugestões. Seja como for, 

esta publicação constitui, sem dúvida, uma importante iniciativa do Secretariado, no 

conjunto dos estudos etnográficos e do folclore, que António Ferro, face à “fatal 

estagnação com o orçamento atual”, para o ano de 1944, seria “obrigado a suspender”
18

.  

 

Bailado Verde-Gaio  

 

Na exposição de 1940 estreiam-se os bailados de Verde-Gaio. Esta criação 

artística, que vinha sendo preparada, ambicionada por Ferro desde meados do século, 

propõe-se utilizar o folclore como fonte inspiradora de uma arte nacional moderna. Em 

consonância com a sua “política do espírito”, este seria “uma lição de bom gosto”, um 

tonificante para os olhos e para a sensibilidade. 

Era, de facto, uma lição de bom gosto que o bailado poderia incutir, mas Ferro 

queria-a como enformante do gosto nacional, por isso recorre ao folclore como fonte 

inspiradora, cujas lendas, costumes, danças ancestrais lhe facultam essa nascente 

vivificadora. É ainda Ferro que vê, no grupo de bailado formado Verde-Gaio, o fio 

condutor da projeção vivencial de “todos os objetos ingénuos e familiares do Centro  

                                                           

17
 Carta de Sebastião Pessanha ao Diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, datada de 16 de junho 

de 1942. Cx 226 (IANTT, Arquivo SNI). Contudo, nem sempre assim sucedia, quanto à coordenação 

lageana da obra. A exemplo, atente-se a anuência de Ferro, em relação às propostas de Sebastião 

Pessanha, para a publicação do seu livro dedicado à “Doçaria Popular”. A sua condescendência face à 

edição do exemplar, entre outras solicitações do autor, passava inevitavelmente pela “parte artística […] 

confiada a um ilustrador integrado na feição etnográfica do trabalho”, sendo as mesmas sujeitas a um 

controlo por parte do SPN. Neste contexto, esse ilustrador, segundo Ferro, deveria ser “escolhido por 

mim”. Impunha-se assim o grande relevo atribuído à parte gráfica nas edições de textos etnográficos. Este 

princípio identificava-se com a política folclorista do SPN para o setor, em que a sobrevalorização da 

imagética se sobrepunha ao conteúdo etnográfico proposto.  
18

 Fundação António Quadros, Livro de Audiências 1. FERRO, António, 1944. 
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Regional”, onde “flores de papel […], filigrana […], olarias […], trajos […], mantas 

[…], chapéus […], instrumentos populares […], harmónios e adufes, as próprias mãos 

bailarinas das bordadoras”, que fica, deste modo, à vista
19

. Assim se preconiza, nos 

bailados, a utilização de materiais de cultura demótica, a criação de uma estética nova, 

de feição rústica, agora estilizada e aplicada a novas formas artísticas, que se desejam 

modernas, contemporâneas. 

Embora em estreita ligação às iniciativas já efetivadas pelo SPN, no campo da 

Arte Popular, segundo referimos, o Centro Regional e a sua exibição, como exposição- 

espetáculo, estabelece, em paralelo, o desenrolar de um estilo artístico e contemporâneo, 

inspirado em motivos rústicos, que o Bailado Verde-Gaio, nos primeiros tempos da sua 

projeção (1940-43), empreende, ao integrar no seu programa bailados, dança e música 

marcados por todo um reportório de cariz folclórico. Será basicamente essa vertente 

folclórica
20

 que dá forma, nos primeiros tempos de exibição, aos bailados do Verde-

Gaio, os quais pretendemos trazer à colação, destacando, a colaboração de Lage, que 

agora adquire novos contornos práticos, na “tríade de animação cultural (teatro, bailado, 

cinema) promovida pelo SPN” (MELO: 2001, p.239). 

Centremos, deste modo, a nossa análise no reportório dos bailados, e num dos 

seus principais núcleos, a exibição de bailados de temática rural/tradicional. 

Fundamentalmente, como veremos, estes correspondem, nos textos/argumentos e na 

dança, a uma “simbologia que se filia no ideário do Estado Novo”, enquanto “canal de 

propaganda do regime”, o qual congrega a afixação dos valores “associados ao 

enaltecimento do quotidiano rural”, a exaltação da juventude, a primazia da 

religiosidade (misticidade), vetores que encontram, na adequada versão bailatória, “uma 

dança de estilização folclórica”
21

. Inevitavelmente, o projeto do Verde-Gaio, que Ferro 

apresenta em 1940 como uma pedagogia do “bom gosto”, pelas suas características 

                                                           

19
 FERRO, António, Verde-Gaio, bailados portugueses, Lisboa: SNI, 1940-1950, p. 18. 

20
 Esta vertente folclórica, com que foram idealizados os bailados de Verde-Gaio, é ainda salientada em 

artigo dado à estampa pelo Diário da Manhã, em 1940, pouco tempo antes da sua estreia oficial, no 

âmbito das Comemorações Centenárias. No artigo do matutino pode ler-se: “O Verde-Gaio, os viras, os 

corridinhos e as demais manifestações coreográficas de inspiração popular serão interpretadas a rigor 

[…]; pretende-se criar o tipo de bailado que tenha raízes no folclore e lhe sirva de complemento lógico 

[…]; pretende-se unificar a alegria da nossa gente quer seja a que se traduz por canções [e] determinados 

movimentos rítmicos, quer […] no trajo garrido e típico a exteriorização mais ajustada” (Fundação 

António Quadros, FAQ, Diário da Manhã, 17 de outubro de 1940, Dossier “Verde-Gaio VII” Cx. 4). 
21

 ROUBAUD, Maria Luísa da Silva Galvez, Estudo psicológico do simbolismo na dança teatral: Análise 

dos bailados portugueses Verde-Gaio (1940-1950), Tese de Mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa 

(Época Contemporânea), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

(FSCH-UNL), 1991, p. 379. 
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estéticas inerentes, teria de incluir a colaboração de artistas plásticos, como Bernardo 

Marques, Carlos Botelho, Estrela Faria, José Barbosa, Maria Keil, Mily Possoz, Paulo 

Ferreira e Thomaz de Mello (Tomás de Melo, Tom)
22

. 

Entre a temática de modelo folclorista estético-coreográfico, requerido pelos 

bailados, destacam-se, na estreia da Companhia, em 1940, a apresentação de dois 

bailados: O muro do derrete, com argumento inspirado nos costumes saloios, e 

Ribatejo, bailado coreográfico com pendor regionalista
23

. 

O êxito dos primeiros espetáculos, aprovado por um público seleto, fez com que 

novos bailados fossem continuamente recriados, utilizando a mesma fórmula de cariz 

folclórico. No ano de 1941, realiza-se, no Teatro Nacional de S. Carlos, o segundo 

espetáculo da companhia
24

. No seu programa surgiriam dois novos bailados: O homem 

de cravo na boca, com argumento de Francisco Lage, e Dança da menina tonta, com 

texto de Paulo Ferreira
25

. Na sequência do seu desempenho como argumentista do 

Teatro do Povo, Francisco Lage contribui para os bailados portugueses, com duas peças 

distintas, em dois diferentes períodos. 

Analisaremos a primeira dança artística concebida por Lage, O homem de cravo 

na boca, criada no espírito e em consonância com a mesma forma e o mesmo conteúdo 

ilustrativo da política folclorista, que, como referimos, é sedimentado a partir da 

                                                           

22
 Os artistas decoradores destacaram-se igualmente nas funções que desempenham como cenógrafos e 

figurinistas, a juntar, no caso de Paulo Ferreira (1911-1999), à sua participação como argumentista, 

escrevendo os textos para o bailado, Dança da menina tonta. 
23

 O Muro do derrete tinha argumento de Carlos Queiroz, música de Frederico de Freitas, cenário, cortina 

e figurinos de Paulo Ferreira, Estrela Faria e Bernardo Marques. Os bailados foram coreografados por 

Francis Graça. A Orquestra Filarmónica de Lisboa foi dirigida pelo maestro Ivo Cruz. Os espetáculos 

realizaram-se entre 8 e 21 de novembro de 1940, no Teatro da Trindade. Sobre estes bailados, numa 

apreciação global embora sintética, relevamos algumas características inerentes, coadunadas com os 

princípios enumerados acima, sobre a sua analogia face aos ideais do Estado Novo e, consequentemente, 

à política folclorista do SPN. Nesta entendimento, e recorrendo às apreciações dos mesmos, por parte de 

Maria Luísa Roubaud, constata-se, no seu trabalho académico, que ambos encerram uma temática de 

inspiração folclórica, adotando apenas jovens para interpretar as personagens, como projeção temporal 

passado/presente, e o recurso sintomático ligado ao movimento do corpo, projetado através de um 

“folclore estilizado simétrico estereotipado” (ROUBAUD, Maria Luísa. Estudo psicológico do 
simbolismo na dança teatral: Análise dos bailados portugueses Verde-Gaio (1940-1950).Tese de 

Mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa (Época Contemporânea) Departamento de Estudos 

Humanos, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, (FSCH-UNL), 1991, 

pp. 252, 270).  
24

 Grupo de Bailado de Verde Gaio, 1 Temporada: Lisboa, Organização do SNI, 1940. 
25

 O bailado O Homem de cravo na boca tinha música de Armando José Fernandes (1906-1983) e cenário 

e figurinos de Bernardo Marques; quanto ao outro bailado exibido, Dança da menina tonta, além do 

argumento, contava ainda com a prestação de Paulo Ferreira, na execução dos respetivos cenários e 

figurinos. A música para este bailado foi escrita por Frederico de Freitas (1902-1980). Em ambos os casos 

a música estava a cargo da Orquestra Nacional. Os dois bailados foram coreografados por Francis Graça 

(1902-1980). 
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Exposição do Mundo Português (Centro Regional). Como justificativo desta nossa 

pretensão, realçamos a menção direta pelo autor (Francisco Lage), como fonte de 

inspiração, às “cerimónias supersticiosas praticadas ainda há pouco em algumas 

romarias portuguesas”
26

, ou seja, a utilização explícita de uma temática concentrada nos 

usos e costumes tradicionais (lendas) demóticos, com aproveitamento do espaço rural 

idílico (exterior naturalista), para desenvolver a ação coreográfica. A sua mais valia 

reside na narrativa do bailado, que envolve, sob o ponto de vista sociológico e cultural, 

elementos que lhe conferem o desenrolar de um caso amoroso, bem-sucedido no final. É 

referida, também, a presente simbologia ligada ao fogo, com origem na mitologia 

clássica, que Lage aborda (talvez pelas referências eruditas dirigidas a um público 

seleto), com base nos vestígios tradicionais do culto de Thesmophoria, ou festas em 

honra de Ceres, presentes nas nossas romarias, e a demonstração de fé, patente na 

devoção mariana que sublinha a ligação do povo à sacralização da religião. Esta 

exposição de atos (amor, voto/submissão ao fogo, e invocação da Virgem), que 

emergem da respetiva narrativa, tem como desfecho um “milagre de amor”, sustentado 

no cumprimento de um voto, por intercessão mariana. Este modelo funcional é 

sustentado por uma coreografia, que adota um “ folclore estilizado, mimético, simétrico, 

estereotipado”. (ROUGAUD: 1991, 292). Este bailado
27

 dá-nos, no seu conjunto, um 

belo quadro aliciante do meio idílico, criando entre os espectadores um sentimento, 

como se pretendia, de louvor e simpatia pelo meio rural, em contraponto aos centros 

citadinos. Podemos ainda acrescentar, nesse sentido, que nesta dança – na qual se 

abordam as virtudes e devoções, a expiação dos males inerentes aos costumes 

demóticos, refletindo certos estados de alma, da raça e da paisagem portuguesas –, estes 

se apresentam ancorados numa coreografia estilizada, conferindo um resultado prático a 

essa união entre folclore e artistas modernos
28

. 

                                                           

26
 Grupo de Bailado de Verde Gaio, 1 Temporada: Lisboa, Organização do SNI, 1940. 

27
 Este bailado, com argumento de Francisco Lage, é inspirado na Romaria de Nossa Senhora da Guia, 

que é celebrada anualmente em Urgeira, freguesia de Macieira de Alcobaça, concelho de Águeda. 

Segundo a lenda local, na festa de Nossa Senhora da Guia acendia-se um grande forno até aquecer o 

suficiente para cozer pão. No dia da festa, já sem o rescaldo entrava no forno um homem com um cravo 

na boca e recolhia o pão cozido. Ao pão eram atribuídas faculdades curativas, sendo guardado para esse 

fim durante um ano. O cravo era retirado do andor da Virgem. Francisco Lage, na adaptação da lenda, 

introduz o tema do amor, ao referir que o enorme sacrifício de entrada no forno é também fruto de um 

pedido, através do olhar de uma jovem apaixonada. 
28

 O Bailado Verde-Gaio contou, em todas as suas exibições, com a colaboração de artistas plásticos: 

cenógrafos, figurinistas e mesmo argumentistas, como Bernardo Marques, Carlos Botelho, Estrela Faria, 

José Barbosa, Maria Keil, Mily Possoz, Paulo Ferreira e Tomás de Melo (Tom)  
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Como referimos ao longo deste trecho, dedicado aos bailados portugueses 

Verde-Gaio, a primeira “época” triunfal desta dança (1940-1943) é constituída, embora 

se observem representações de enaltecimento de figuras e lendas históricas, por um 

reportório que abarca, no essencial, danças alusivas a todo um universo de inspiração 

folclórica (costumes e danças tradicionais locais e regionais). Neste âmbito, após as 

exibições dos bailados em Espanha, por ocasião da exposição de Sevilha (1944), a 

companhia parece ter abrandado o seu ritmo de exibições e reportório, que se agrava em 

1946, após a saída do bailarino e ensaiador Francis Graça. Em 1947, Paulo Ferreira 

dirige a companhia, e é chamado a coordenar os bailados o coreógrafo italiano 

Gugliemo Morresi (1904-1972), que opta por imprimir um cunho mais convergente 

com o bailado clássico, em detrimento da sua matriz de origem, de sugestão folclórica.  

O dramaturgo Francisco Lage escreve o argumento para um novo bailado, Festa 

no jardim, inspirado na coreografia Les petits riens, com música de Mozart, que evoca a 

atmosfera palaciana do século XVIII, cuja temática aborda a transgressão amorosa, 

convergente com as desigualdades sociais dos intervenientes nessa festa. A sua 

narrativa, recriação e evocação de um espaço, o jardim, de personagens, danças, jogos, 

enfeites, sofisticações próprias da época, permite a reconstituição, por excelência, de um 

ambiente característico setecentista, e está inevitavelmente associada a todo um saber 

cultivado, e já detetado no estudo da sua biblioteca, que Lage, pelas leituras que vai 

colhendo, deixa transparecer, revelando o fascínio que lhe causa o citado século, agora 

por si transposto para a dança. 

Francisco Lage reflete ainda, neste ano de 1947, o total empenho em exercer 

controlo sobre a atividade do coreógrafo, e a sua responsabilidade em “dar como 

prontos, sob o ponto de vista coreográfico […] os bailados”, e apresenta a Ferro o 

“apuro dos resultados de estima das despesas a fazer”, reservando-se à tomada de 

decisão, face aos resultados económicos, de propor “fazer uma paragem interna”
29

. 

                                                           

29
 O ano de 1947, respeitante ao Bailado Verde-Gaio, reflete uma atividade de Lage na coordenação dos 

bailados, sob vários aspetos: relação com a Imprensa (informando a imprensa sobre os conteúdos e as 

datas dos espetáculos, nomeadamente Diário Popular, O Século, Diário de Notícias) e relação com os 

argumentistas (solicitando a revisão do bailado Inês de Castro a Simões Muller, para efeitos de adaptação 

a nova coreografia). Francisco Lage é ainda responsável pela tomada de decisões, quer na contratação do 

encenador e coreógrafo do Grupo Morreti, quer no sentido de assegurar que o coreógrafo contratado 

cumprisse os prazos de entrega das performances (cf. “Informação à Imprensa”, 5 de dezembro de 1947, 

Of. Nº 1805, 15 de novembro de 1947, Of. Nº 1483, 6 de outubro de 1947 e Of. Nº 110 de 30 de janeiro 

de 1946, Fundação António Quadros, FAQ, Dossier Verde-Gaio, Cx 001, 6 de outubro de 1947; IANTT, 

Arquivo SNI. Cx24). 
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É ainda numa das últimas “internacionalizações” da companhia em 1949, e sob a 

nova direção, de Ivo Cruz (1901-1985), que, na deslocação a França, se exibem em 

tournée bailados de temática mais cosmopolita, apoiada em coreografias com maior 

predominância da modernização estética, que a companhia pretendia seguir. 

A colaboração de Lage, na projeção e desempenho da companhia em França 

(Paris)
30

 mantém-se, sendo de relevar, quer pela exibição do bailado com o seu 

argumento, (Festa no jardim – Les petits riens)
31

, quer na sua colaboração no “Álbum-

1949”e nos diferentes bailados que ocorreriam nas exibições parisienses.
32

. 

Em suma, os Anos 40, sendo fortemente marcados pela Exposição do Mundo 

Português, foram alvo, por parte do Secretariado, de uma ação promocional e de 

divulgação que, no campo da cultura popular, se refletem, entre outras publicações, na 

obraArte e vida do povo português, tal como referido, e na adaptação à dança, de uma 

coreografia de sugestão folclórica (Verde-Gaio). Em ambos os setores, afira-se o 

privilégio de uma estratégia propagandística sobre a cultura e a identidade nacionais, 

revelando-se instrumentos cruciais para entendermos, por um lado, a afirmação de uma 

política folclorista do SPN, que consolida a união entre folclore e artistas modernos, e, 

por outro, deixa antever o envolvimento de Francisco Lage na concretização de 

iniciativas legitimadoras da trajetória cultural do Secretariado, nos Anos 40.
33

.  

Em síntese, Lage manifesta um interesse nestas suas duas mencionadas 

colaborações, integrado, por um lado, como etnógrafo na coordenação da publicação, e, 

por outro, na qualidade de argumentista na textualização dos bailados, revendo-se, 

certamente, nesta sua última participação, em atitudes artístico-culturais, já ensaiadas no 

passado (Homem de Teatro). Importa também frisar que estamos perante um homem 

eclético. Francisco Lage, ao participar nas várias iniciativas mencionadas, valoriza-as, 

como temos constatado. Na procura de autenticidade para o setor, embora em 

contraponto com os valores hierarquizados pelo SPN, mantém-se em posição de 

                                                           

30
 O ponto mais alto da vida da Companhia Verde-Gaio ficou marcado pela apresentação, em Paris, no 

Théâtre des Champs-Elysées, entre 9 e 19 de junho de 1949. António Ferro, em entrevistas à imprensa 

francesa, elogiava o Verde-Gaio, dando a conhecer ao público parisiense o grupo que resultara da sua 

paixão pela dança. 
31

 Seguindo o nome da partitura do bailado Les petit riens, com música de Mozart. 
32

 Em informação a António Ferro, Ferreira Gomes (colaborador do SNI) refere “Espero Album Verde-

Gaio ficasse a seu contento, graças à valiosíssima colaboração de Lage” (Fundação António Quadros, 

Processo Verde Gaio, Cx.001C, 2.fl) 
33

 Neste âmbito, referimo-nos à colaboração direta de Lage, em concursos, exposições, projeções 

literárias, que, como veremos, são levadas a efeito pelo SPN/SNI durante a década de Quarenta.  



 

 467 

destaque no campo etnográfico. Contudo, vamos encontrar ainda em Lage, como 

salientaremos, o seu apoio a outras manifestas produções culturais do Secretariado, as 

quais enaltece através de colaborações/apreciações estéticas, que irão originar, pela sua 

ação, um efeito de feedback da ““política do espírito”” e das campanhas em prol da 

implementação do bom gosto.
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CAPÍTULO IX 

 

Iniciativas para a “Política do Espírito”/Política do Bom gosto 

 

Concursos de montras 

 

É a partir das comemorações centenárias de 1940, que, de um modo direto ou 

indireto, se efetiva na condução da “política do espírito” de Ferro, a Campanha de Bom 

gosto promovida pelo SPN, que, suportada por mecanismos executivos, se materializará 

nomeadamente, em projetos, concursos e exposições
1
. 

Neste âmbito, é precisamente António Ferro que, com a “política do espírito” ou 

a “Campanha do Bom gosto”, vai gizar uma estética e “modelos comportamentais, 

revestidos de um modernismo, estilizado para a reapropriação de uma certa 

ruralidade”
2
. 

                                                           

1
 A Campanha de Bom gosto regulará, neste contexto, um conjunto de iniciativas, orientados para o 

embelezamento do espaço público de circulação, que, sob a forma de concursos, procuram dar “uma nova 

fachada à vida nacional”. Assim, entre os concursos realizados pelo SPN, salientamos em 1940 o 

Concurso de Montras, o concurso das estações floridas desde 1941 (visando estimular a ornamentação das 

estações de caminho de ferro do continente, com placas e canteiros ajardinados […]), concurso de tintas e 

flores, destinado a (“embelezar os caminhos de Portugal”) (ACCIAIUOLI: 2013, 239). (SNI, 1948, s/p). 

No campo dos projetos de decoração a cargo de artistas-decoradores, saliente-se igualmente como as 

unidades hoteleiras criadas pelo SPN, Pousadas regionais, assim como outros hotéis, restaurantes, seriam 

objeto igualmente de uma Campanha de Bom gosto, presente no mobiliário e elementos decorativos 

selecionados. Tratava-se efetivamente de dar uma nova fisionomia ao País. Esta campanha pode ser ainda 

estruturada segundo, e em função principalmente dos destinatários, como veremos. Assim, com 

propósitos educativos de formação e sensibilização da população portuguesa, a Campanha… era dirigida 

à classe média, a “profissionais do comércio e turismo” enquanto pólos de contacto com “públicos 

nacionais e estrangeiros”, e ainda “assente na publicidade, cartazes, exposições e montras e filmes”, 
canais responsáveis pela divulgação desse apregoado bom gosto. Acresce que Ferro pretendia certamente 

“construir e difundir uma imagem e Portugal civilizado e moderno[…]com um identidade própria, mas de 

cunho nacional”. 
2
 Torna-se difícil, como refere Margarida Acciaiuoli na sua recente obra (2013), definir exatamente o que 

para Ferro representava, além do estipulado código de valores de expressão estética, o bom gosto.  

Contudo pelas ações que desenvolve neste campo, é certo que, para a sua implementação, Ferro cria 

barreiras rígidas a respeitar que não supõem a sua quebra, nem leviandade na sua observância em 

circunstância nenhuma, sendo corrente, ser a sua infração sinónima de “mau gosto”. Acresce que Ferro 

pretendia certamente “construir e difundir uma imagem e Portugal civilizado e moderno […] com um 

identidade própria, mas de cunho nacional” (SANTOS, Graça dos. ““política do espírito””. O Bom gosto 

Obrigatório para Embelezar a Realidade. Paris: Université de Paris X, Nanterre, 2008, p.1). 
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Em termos de formação e inculcação de um gosto, tendencialmente suscetível de 

erradicar um possível “mau gosto”
3
 até aí existente, a sua necessária reformulação 

passaria por opções estéticas concretas orientados objetivamente na “criação de um 

estilo oficial assemelhável aos requisitos do Estado Novo” (SANTOS: 2008, 1). 

Neste contexto, partindo efetivamente da noção de gosto, segundo Coste-

Messelière, este designa por um lado “un [don] personnel, d´autre” e por outro, “un 

phénomène colletif, orientation d´une societè ou d´un millieu vers certaines formes d´art 

nettement determines”. Refletindo sobre estas duas conceções, selecionámos, a 

adaptável ao modelo emergente e de consolidação, compatível com a Política do 

Espirito, o gosto enquanto fenómeno coletivo. Neste entrecho, retomando o pensamento 

da autora, o último modelo representa “une adhésion aux préférences et aux choix de 

personnalités marquantes d'un milieu, plus souvent le contrecoup d'événements 

historiques, d'une découverte ou d'une création dans le domaine de la culture ou même 

de la technique”. Verifica-se nesta distintividade conceptual do gosto (como fenómeno 

coletivo), a sua afirmação, e a orientação de uma sociedade dirigida para esta ou aquela 

“forme de beauté” que permite a elaboração de um estilo
4
. A sua apropriação verifica-

se, em primeiro lugar, por um círculo pequeno (neste caso poderemos incluir como 

parte desse circulo naturalmente António Ferro e toda uma entourage (de jornalistas 

escritores e colaboradores, como veremos), que propaga e impõe uma nova estética, um 

novo gosto, que determinará o tal “bom gosto”, (extensível a vários domínios), 

utilizando esses cânones de um estilo próprio, ao serviço dos seus próprios interesses. 

Consciente deste epifenómeno, da criação de um estilo potencialmente 

informador de um bom gosto, o Secretariado reivindica a sua utilização, como veremos 

numa aceção pedagógica e criadora de uma “fachada nova à vida nacional” 

(ACCIAIUOLI: 2013, 238). 

                                                           

3
Segundo a autora do artigo “GOÛT, esthétique”, LA COSTE-MESSELIÈRE, Marie-Geneviève de, “Le 

goût d'une époque est fréquemment une réaction contre celui de l'époque précédente”, 

(EncyclopædiaUniversalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/gout-esthetique). Ainda na conceção 

de Vitorino esse mau gosto no entender de Ferro estaria mais ligado à pobreza e às carências económicas 

e sociais que informavam o gosto na época, do que propriamente ligado ao gosto em uso (VICTORINO, 

José Guilherme, Um instrumento de consenso: Revista Panorama de Arte Cultura e Turismo (1941-

1949). Tese de Doutoramento em Teoría General de la Información, Faculdade de Ciências de la 

Información, Universidade Complutense de Madrid, 2007, p. 305). 
4
 LA COSTE-MESSELIÈRE, Marie-Geneviève de, «Gôut,esthétique», EncyclopædiaUniversalis. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/gout-esthetique. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/gout-esthetique
http://www.universalis.fr/encyclopedie/gout-esthetique
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Veremos, então, neste contexto, como as ideias, mensagens, veiculadas pelo 

“órgão oficial” desta campanha, a revista Panorama de Arte cultura e Turismo (1941-

1949), e os operadores de consagração da competência avaliadora, os concursos 

temáticos, visavam a necessária conversão dos intervenientes a novos ritmos/formas 

estéticos.  

 

Atrair não basta, é preciso prender
5 

 

A Revista Panorama enquanto “objeto tipografado de comunicação” (PIRES: 

2010, 205) constituiu um instrumento central de atuação e endoutrinação estética de um 

projeto ávido da modelação do bom gosto oficial. Neste campo podemos dar conta dos 

inúmeros “eventos” veiculados pelo periódico, que atestam a importância que atribui 

aos critérios e exemplos nela patentes, suscetíveis de estimularem a adaptação 

regulamentar em áreas substancialmente sensíveis, como turismo, arquitetura 

decoração, artes gráficas. 

Este processo a que poderemos chamar de reconstrução e consolidação de um 

gosto (Campanha do Bom gosto), atendendo que, “Le goût d'une époque est 

fréquemment une réaction contre celui de l'époque précédente”
6
, é desde logo marcado 

como constatamos, na edição da primeira série da revista Panorama, pela divulgação 

                                                           

5
 Panorama. Revista Portuguesa de Arte e Turismo N.º 1, junho – 1941. Artigo “Campanha do Bom 

gosto” da autoria de Luís Teixeira (1904-1978). Jornalista e escritor (galardoado com os prémios 

“Ramalho Ortigão-1938” e “Afonso de Bragança-1945”; este colaborador do periódico em foco, 

distingue-se como Presidente do Sindicato dos Jornalistas, membro da Comissão de Programas da 

Emissora Nacional e das comissões organizativas, evocativos de datas históricas (Tomada de Lisboa aos 

Mouros) dos acontecimentos, a par da carreira parlamentar, onde foi responsável pela 12 ª secção, 

industrias do Papel, artes gráficas, imprensa. O próprio mote de, atrair não basta, é preciso prender, 

transporta em si toda uma conotação imperativa sobre a urgência à adesão de novos cânones estéticos que 

a própria campanha queria divulgar. O texto pelo seu conteúdo justifica a presença da imagem, 

prosseguindo a campanha em curso, com a imposição do bom gosto na decoração, nas artes gráficas, na 

arquitetura, setores suscetíveis de reformulação. Consequentemente os registos fotográficos reproduzidos 
no artigo, são ilustrativos dessa própria mensagem titulada, e tem a assinatura inequívoca dos artistas 

decoradores, nomeadamente na reprodução de um “cartaz de Tom […] montras de José Rocha (SPN), e 

interior de Maria e Francisco Keil (restaurante Tito, Lisboa) ”. (BÁRTOLO: 2011, 320). 

Acresce que os colaboradores da Revista, (académicos, historiadores, etnógrafos, professores, arquitetos, 

jornalistas) escolhidos pela qualidade e pela sua capacidade de concretização, evidentemente pertenciam e 

“a um círculo de confiança e de amizade gerado por um pensamento partilhado que encontrando-se na 

mesma esfera de princípios, gostos, e apetências culturais servia na perfeição o modelo político 

ideológico e social para o novo Portugal” (PIRES: 2010, 210). Só assim se poderia obter o êxito desejado 

na concretização objetiva da campanha em curso. 
6
 LA COSTE-MESSELIÈRE, Marie-Geneviève de, “GOÛT, esthétique”, Encyclopædia Universalis, 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/gout-esthetique/ 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/gout-esthetique/
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numa “forma mais simples, e ao mesmo tempo mais expedita, [de] alguns conselhos de 

boas práticas sobre o fazer e o viver o que, à época, se denominavam as artes 

decorativas e gráficas”
7
 (BÁRTOLO: 2011, 319). 

Os propósitos desta ação do SPN determinam, numa primeira análise, trazida à 

colação, o Concurso de Montras, um dos projetos, a par de outros, como salientámos, 

destinado, neste caso específico, ao espaço público de circulação, ao embelezamento 

das ruas, arreigado naturalmente ao desenvolvimento do Turismo
8
. 

Assim sendo, esta componente, esta ideia de “transformar as ruas” em “páginas 

vivas de anúncios”, em “ótimos instrumentos de cultura popular”, vai usufruir, como 

tantas outras iniciativas do SPN, que temos vindo a assinalar, da colaboração dos 

artistas modernistas
9
. Neste contexto, Ferro firmando a urgência de educar o bom gosto 

junto das populações, declara que o seu êxito, somente resultaria pelo apuro da sua 

sensibilidade, possibilitado pelo contacto visual com “linhas formas objetos, desenhos 

concebidos e executados por artistas”.(FERRO: 1949, s/p) 

O Concurso de Montras em análise relaciona-se intimamente, e encontra 

explicação, como salientámos, na necessidade de “estetizar” as ruas, ao conferir às lojas 

(montras) o papel de um ex-libris da cidade. A sua viabilidade seria no entender de 

Ferro, não conseguida, com “arranjos provincianos de enfeitar as vitrinas”, mas “através 

de uma exigência formal que deveria ser subsidiária de uma noção de cidade” 

(ACCIAIUOLI: 1991, 565). A sua efetiva responsabilidade, materialização e sucesso, 

deveria recair ainda na opinião do Secretário do SPN, além dos substancialmente 

implicados no processo (lojistas, vereadores do município), no desejável e precioso 

auxílio dos artistas gráficos, que fornecendo modelos de inspiração aos comerciantes, 

contribuiriam para enriquecer, e afinar a sensibilidade e educar o gosto, de quantos 

                                                           

7
 Graça dos Santos no levantamento que organiza sobre os artigos relacionados com a “Campanha do 

Bom gosto” coleta um conjunto de 16 artigos com o seguinte título, deixando antever deste modo, como 

“toda a política editorial da revista pode ser lida”, neste contexto, como uma estratégia/campanha 
persuasiva e impositiva de novos códigos estético-simbólicos. Ainda segundo Carlo Bártolo, é “de realçar 

que metade dos artigos da Campanha foi dedicada às artes gráficas e comunicação, discutindo-se montras, 

cartazes, publicidade e edições, em textos que denunciavam uma consciência clara da disciplina e que, 

esquecendo o discurso tradicionalista, apresentavam exemplos consentâneos com o que se praticava lá 

fora” (BÁRTOLO: 2011, 321). 
8
 A Revista Panorama é pródiga em fazer a apologia das montras artísticas, ao exaltar nos seus artigos a 

sua decoração. Assim era possível ler: “ Os mostruários as lojas chamariam por nós […], viria muita 

gente da Província, talvez doutro países, de propósito para deambular pelas ruas”.(Panorama. Revista 

Portuguesa de Arte e Turismo, Vol. 2, N.º7, Ano 1942, p. 9). 
9
 Ferro mantém grande apreço e apoio do grupo dos artistas decoradores e artistas gráficos que o vinham 

acompanhando desde as exposições no estrangeiro e em Portugal.  
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frequentavam a “biblioteca dos iletrados”, o “teatros dos pobres”
10

, no espaço público 

de circulação
11

.  

 

Os grandes espelhos da elegância de Lisboa
12 

 

O êxito da iniciativa, I Concurso de Montras promovida pelo SPN, teve a sua 

primeira “sessão”
13

, em 1940, no âmbito das comemorações centenárias
14

. 

                                                           

10
 Expressões com que Ferro identifica a rua (cf. FERRO, António, Artes Decorativas, Lisboa, Edições 

SNI, 1949, s/p). 
11

 A decoração de estabelecimentos comerciais encontra em Fred Kradolfer um percussor deste 

“movimento”, com o trabalho logo desenvolvido em 1927 na decoração das montras do Instituto Pasteur 

em Lisboa. Este artista suíço devido à sua formação internacional contribuiu decididamente para a 

renovação as artes gráficas e da Publicidade. Foi ainda responsável pela introdução na publicidade “ do 

valor de síntese como expressão de eficácia da comunicação em oposição à exploração do lado narrativo 

e anedótico da mensagem” até ai utilizado. Este novo método foi aliás implementado na apresentação e 

decoração das montras em Lisboa. Destaque-se igualmente no campo da publicidade, as muitas 

encomendas ao SPN e particularmente pelo seu desempenho no Concurso de Montras, a atividade 

desenvolvida pela agência de publicidade criada em 1936 por José Rocha, Estudos Técnicos de 

Publicidade (ETP), onde colaboraram muitos dos artistas decoradores da época, como Bernardo Marques, 

Ofélia Marques, Carlos Rocha, Emmerico Nunes, Tom, Eduardo Anahory, Jorge Matos Chaves, entre 

outros.  
Aos trabalhos de arte pública, às montras decoradas, seguem-se, como complemento a este ideal, a 

utilização de tapumes de estaleiros na cidade para fins publicitários, cobertos de cartazes pintados e 

painéis em relevo iluminados, da autoria de Fred Kradolfer e José Rocha. Estes potenciais agentes de 

renovação estética transformavam a cidade que se queria, mais cosmopolita mais moderna, num expoente 

de arte pública (MANTAS, Helena Alexandra Jorge Soares, Maria Keil, “Uma operária das artes” 

(1914-2012). Arte portuguesa do século XX. Dissertação de Doutoramento em Letras, na área de História, 

especialidade de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2012, pp. 85, 194.  
12

 Diário de Lisboa, 26 de junho de 1940, p. 3. 
13

 Efetivamente o primeiro Concurso de Montras tem lugar em 1935, integrado nas festas da cidade 

durante o mês de junho, por iniciativa da Associação dos Lojistas de Lisboa. Neste âmbito o jornal Diário 

de Lisboa dá nota sobre duas “interessantes montras”, pertencente ambas à “Antiga Casa José Alexandre 

Limitada”, como a elegância do Chiado pelo seu bom gosto. A decoração da primeira consistia na criação 

de um boudoir onde se viam dispostos alguns objetos decorativos riquíssimos em cristais e espelhos doré. 

Como novidade realçavam a “luz incidente, fornecida por uma gambiarra exterior […] que ilumina 

naturalmente a fachada”. Como se induz, a decoração singela da montra era da responsabilidade dos 

próprios lojistas. Como veremos, fruto do concurso do SPN, surgirão entre as montras premiadas todo um 

contraste com as anteriores, devido à colaboração, na sua conceção, dos artistas decoradores.  
14

 O Concurso de Montras advém dos tempos da I Republica, quando no âmbito das festas da cidade de 
Lisboa se pensou nesta iniciativa com o objetivo de “estimular os comerciantes a melhorar a apresentação 

dos seus estabelecimentos e assim contribuir para embelezar o ambiente geral”. O próprio programa das 

celebrações camonianas (Comemoração do IV aniversário do nascimento do poeta) propunha “no dia 24 

de junho de 1924, a inauguração do Concurso de Montras e janelas”. O espírito do concurso continuou 

sob a presidência da Associação Comercial de Lisboa, que promove novos concursos e consequente 

distribuição de prémios, ao longo dos anos 30 (1933, 1935 – enquadradas nas festas da cidade, 1938, 

1939) (JOÃO, Isabel da Conceição, Memória e Império Comemorações em Portugal (1880-1960). 

Dissertação de Doutoramento em História Contemporânea, Universidade Aberta de Lisboa, 1999, pp. 

311-312. Esta primeira iniciativa do SPN enquadra-se igualmente no prosseguimento das festas 

tradicionais de Lisboa (em junho) e na homenagem às comemorações dos centenários, pelas autoridades 

locais. Assim, logo após as marchas populares a 24 de junho, realizou-se a 26 o Concurso de Montras. 
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Estimava-se um concurso que segundo Ferro incidiria mais em opções artísticas, 

do que temáticas /objetos comerciais propriamente ditos. A ideia afigurava-se original. 

Era necessário romper com os moldes dos anteriores concursos, e substituí-lo por uma 

“Exposição das Montras”
15

, transformando as ruas, no que poderíamos chamar, um 

Museu vivo, um “Museu/espetáculo, em que o usuário/espectador se dá em espetáculo, 

onde as [obras de arte] são as vedetas do “star-system”, como no cinema”
16

. Como 

“exposição” de arte que se propunha ser, o registo atual e futuro de um “exercício” 

estético-cultural, estava inevitavelmente presente na edição de um catálogo.  

Deste modo, como patrono do projeto, o diretor do Secretariado almejava 

transformar os “palcos existentes”, as montras, numa galeria de exposição de arte. Os 

artistas eram agora os protagonistas. A cada um dos astuciosos decoradores 

concorrentes seriam distribuídos instrumentos de trabalho, uma “moldura/tela” 

(montra), paletas, cores, formas (objetos/elementos de cada estabelecimento), para 

obtenção de conjuntos harmoniosos, verdadeiras obras de arte, capazes de 

impressionarem o transeunte. À equipa, aos vinte e três decoradores selecionados
17

, 

                                                           

15
 É António Ferro que lança a ideia sobre a “Exposição de montras”, aos artistas a 17 de janeiro de 1940. 

Assim adianta nos seus escritos: “tive reunião com os artistas por causa da Exposição das montras […] 
“A ideia agradou-lhes imenso”. No entanto Ferro deixa escapar o seu “receio que seja uma ideia cara” 

(Fundação António Quadros (FAQ), FERRO, António, Escritos de António Ferro, janeiro – 1940. 
16

 ALVES, José Augusto dos Santos, O Museu como esfera da Comunicação, Revista Museu, 2012. 

www.revistamuseu.com.br/artigos/art_.asp?id=32911 
17

 Na listagem dos selecionados constavam os seguintes artistas: Adolfo Castañe, (1887-1978), artista 

gráfico, discípulo de Jorge Colaço, foi ilustrador em suplementos humorísticos (Século), que expôs nos 

dois salões de Humoristas Portugueses (1912, 1913), sendo o autor do único retrato pintado em vida de 

Fernando Pessoa. Anne Maria Jauss (1902-1991) foi pintora, ilustradora e ceramista. Refugiada alemã 

veio para Portugal em 1940 tendo desde essa data exposto as suas obras nos estúdios do SPN e realizado 

diferentes trabalhos de decoração, nomeadamente para as Pousadas de Elvas e de S. Brás de Alportel. 

Jauss parte para os Estados Unidos em 1946, onde desenvolve uma carreia de ilustradora e escrita de 

livros infantis. Outros decoradores fazem parte da plêiade de artistas contratados, como Bernardo 

Marques, Carlos Botelho. Destaque para Cândido Costa Pinto (1911-1978), artista plástico, caricaturista, 

ilustrador de imprensa e publicista, produtor e realizador de cinema documental, foi ainda responsável 

pela formação do grupo surrealista português em 1947, sendo no entanto expulso pelos seus 

contemporâneos por ter colaborado com o governo no Salão de Lisboa. Acresce Emmerico Nunes, 

Eduardo Anahory, Estrela Faria, Fred Kradolfer e Júlio de Sousa (1901-1966). Este último, foi artista 

gráfico tendo ilustrado capas de livros e revistas, e desenhado figurinos para o teatro. Foi igualmente 
cenógrafo, e notabiliza-se ainda pelas caricaturas de barro, e pelos bonecos de trapo. Foi também 

declamador, compositor, e poeta. Presente igualmente Lino António da Conceição (1898-1974), ilustrador 

de revistas literárias e artística, foi ainda professor pintor e ceramista e vitralista. Colaborou nas 

exposições de Sevilha (1929), Colonial (1931) e do Mundo Português (1940). Participou também nas 

exposições de Arte Moderna e individuais, organizadas pelo SPN. Outra artista selecionada foi Maria 

Keil (1914-2012), pintora, ilustradora, designer de mobiliário ceramista, autora de composições de 

azulejos e de tapeçarias, colaborou com o SPN/SNI na exposição de Paris 1937, e na decoração da 

Pousada de S. Gonçalo. Seguia-se igualmente Maria Helena Vieira da Silva (1908-1922), pintora de 

projeção internacional, e autora de uma série de ilustrações para crianças, e Matos Chaves (1912-1988) 

pintor, artista gráfico, decorador, colabora igualmente com o SPN/SNI, na ilustração e grafismo da revista 

Panorama. A finalizar a listagem Mily Possoz (1888-1968), desenhadora, pintora, ilustradora e 

http://www.revistamuseu.com.br/artigos/art_.asp?id=32911


 

 474 

pedia-se-lhe na sua intervenção, no arranjo dos escaparates do Chiado, em 1940, a 

simples inspiração na conjugação alegórica de imagens e sínteses. 

Importa, ainda, refletir sobre os prémios a atribuir. No contexto desta iniciativa a 

distinção valorizada pelo SPN aos artistas decoradores, à semelhança de outras, como 

temos vindo a constatar (participação nas exposições), faz com que seja subvertida a 

posição do galardoado. Para percebermos melhor esta própria sublevação, teremos que 

nos situar, e compreender como era exclusiva, embora patrocinados por firmas, a 

atribuição dos prémios, nos finais dos anos trinta, aos lojistas, aos comerciantes, como 

únicos premiados/vencedores do concurso
18

. 

No I Concurso (1940) promovido pelo SPN, a argumentação que valida a 

distribuição dos galardões, é agora outra. Neste contexto, os grandes homenageados e 

premiados são os artistas decoradores, que com o seu trabalho de embelezamento 

urbanístico, representam os veículos privilegiados, para a inculcação da Campanha do 

Bom gosto. 

Importava e cumpria-se especificamente com a colaboração dos artistas 

decoradores uma ação (junho de 1940), em prol do renascimento, e no reforço “[d]a 

relação das populações com o seu próprio espaço físico”, de uma das artérias mais 

visitadas de Lisboa, o Chiado, enquanto espaço comercial e artístico por excelência
19

. 

                                                                                                                                                                          

gravadora, que participa nas Exposições de Arte Moderna patrocinadas pelo SPN/SNI; colabora com este 

organismo na conceção de figurinos para determinados bailados do Verde-Gaio e participa na Exposição 

de artes decorativas em 1949. Ofélia Marques (1902-1952), artista multifacetada, desenhadora, ilustradora 

de obras para crianças, e caricaturista. Esta artista, expõe individualmente no II salão dos Modernistas, 

onde ganha em 1940 o prémio do SPN, Amadeu de Sousa Cardoso, tendo também colaborado nas 

publicações do SPN/SNI, Atlântico e Panorama. Seguiam-se ainda Roberto de Araújo, Tom e Vasco 

Costa. (1917-1986), artista plástico. Entre o painel de artistas decoradores que fizeram parte integral do I 

Concurso de Montras em 1940, somente alguns participariam nos imediatos (1942, 943, 46), 

nomeadamente Norberto Araújo, Carlos Botelho, Fred Kradofer, entre outros.  
18

 IANTT, Empresa jornal O Século, PT/TT/EPJS/SF/001-001/0026/0738. Como exemplo, refira-se no 

Concurso de Montras em junho de 1933, entre os prémios atribuídos particionados por empresas à época, 

a taça Nally, oferecida pela então Sociedade de Perfumarias Nally, Ltd, ao vencedor. 
19

 O interesse desta intervenção nas lojas do centro cosmopolita por excelência, o Chiado, conseguido 

pelos artistas decoradores, de espaços cenografados, destinava-se igualmente a tornar mais atraente e a 

melhorar o nível do comércio urbano. A própria Revista Panorama, segundo Victorino, é pródiga em 

artigos que enfatizam precisamente os objetivos apontados como uma grande conquista via concurso. 

Inclusive como adianta o autor em causa, fruto desta iniciativa, alterou-se o “quotidiano ritual”, passando 

a fazer parte de uma vivência citadina, o “ir ver as montras depois do Jantar”. Acresce que Vitorino, sobre 

a questão do impacto que o concurso terá tido a nível do comércio local, socorrendo-se uma vez mais da 

Revista Panorama, reproduz a opinião do periódico, sob um possível acréscimo de novos 

estabelecimentos ou renovação dos já existentes, ao conferir que “os estabelecimentos da baixa lisboeta 

têm nos últimos anos melhorado bastante o seu aspeto” (VICTORINO, José Guilherme, Um instrumento 

de consenso: “Panorama: revista portuguesa de arte e turismo” (1941-1950), Tese de Doutoramento em 
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Os propósitos desta exposição de montras estavam em consonância com a matriz 

estabelecida pelo SPN. O centramento em torno do prosseguimento da Campanha do 

Bom gosto, que em 1940 cumprira os seus objetivos e alcançara notável êxito na 

realização da “1ª Exposição de Montras”, pressupunha a inevitável extensibilidade para 

o ano seguinte, aberto aos estabelecimentos comerciais de Lisboa, do agora “Concurso 

de Montras”, configurado em novos moldes. Neste último campo, o seu regulamento 

(1941) era específico, nas normas que fixavam a distintividade dos prémios a atribuir, a 

composição do júri, e a durabilidade do mesmo. 

A Instituição (SPN) não concedia uma idêntica importância aos prémios que 

pretendia atribuir, estruturando assim uma evidente hierarquia dos mesmos. O prémio 

categoria A, prémio taça de prata ocupava lugar de destaque e apresentava uma 

regulação específica bem construída, que vinha firmar/reforçar fundamentalmente a 

importância que os decoradores adquiriam em todo este processo. Neste âmbito, este 

prémio era destinado em exclusivo a comerciantes/estabelecimentos concorrentes “cujas 

montras tenham como autor responsável do respetivo projeto e da sua realização, um 

artista decorador”, como deveriam ainda revelar “a melhor harmonia de conjunto de 

montra ou montras” respeitando, nesta senda, alguns requisitos propostos para sua 

completa análise
20

. Em contraponto a este prémio, existia um outro, o prémio B, 

dividido em três categorias, que pode ser considerado subalterno, quanto ao seu nível de 

aceitação e requisitos, bem como pelo diferencial gratificante de participação entre o 

primeiro (recompensa simbólica – taça de prata) e o segundo (valor monetário 

estipulado)
21

. 

Ainda de acordo com o regulamento estipulado, importa salientar, a presença e 

ligação artística/e /ou funcional dos elementos que compõem o júri dos prémios. Sob a 

escolha do diretor do SPN, o júri do concurso das montras seria formado por um 

                                                                                                                                                                          

Teoría General de la Información, Faculdade de Ciências de la Información, Universidade Complutense 

de Madrid, 2007, p. 422). 
20

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5556. Regulamento Concurso de Montras, SPN, 1941, XVIII Bases. 

Entre as diferentes bases do regulamento salientamos a base XVIII que fixava a atribuição pelo SPN de 

um Prémio da categoria A e três da categoria B, destinados a distinguir os estabelecimentos concorrentes 

que melhor preencham as seguintes bases: Base VI e Base XIX. Esta última explicitava que conferiria à 

montra a premiação, desde que respeitasse “arquitetura própria em relação com a fachada do prédio, 

decoração conjugada com a apresentação interior do estabelecimento, originalidade do reclamo, bom 

gosto e valorização dos artigos expostos”. 
21

 Esta valorização do primeiro (A) ao qual era atribuída uma taça de prata, significativamente mais 

prestigiante e de aferição do nível de prestígio adquirido pelo vencedor, contrastava com os montantes 

atribuídos aos prémios da categoria B, nomeadamente: 1º premio ESC.: 2.000.00, 2º 1.500.00 e 3º 

1000.00. 
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arquiteto, um decorador, “escolhidos entre figuras de reconhecido prestígio no meio 

artístico, e um delegado do SPN”
22

 que atestam o estímulo e afirmação de uma política 

do bom gosto assente em critérios estéticos padronizados. 

Neste enquadramento, importa evidentemente destrinçar as dinâmicas do júri 

designado, inerentes à análise de cada montra em particular, especificando juízos 

estéticos e valorativos de natureza comercial, com evidente destaque para as reflexões 

de Francisco Lage, que nos permite aprofundar uma vez mais o modo como a sua 

colaboração é prestimosa e marcada por vínculos estéticos, em consonância com matriz 

para esta área do SPN.  

Assim, os Concursos de Montras de 1942 e de 1943 realizam-se na cidade de 

Lisboa com a participação/colaboração de Francisco Lage, que julga o vencedor (artista 

decorador, a vencedora (montra) pelas suas qualidades estéticas
23

. 

O seu desempenho como júri24
 das montras que visita e nas considerações que 

sobre elas tece, dão-nos um contributo precioso para a formulação da sua personalidade 

e sentido estético, em conformidade com a política do bom gosto que se pretendia com 

                                                           

22
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5556. Base XI do Concurso de Montras, que referia ainda que o delegado do 

SPN “intervirá nas deliberações apenas em caso de empate”. A escolha do arquiteto recairia em Jorge 

Segurado, ele próprio um defensor acérrimo da inculcação do bom gosto, quando afirma nas páginas da 

Revista Panorama, o dever de “Educar o Público […] encaminhá-lo no bom gosto, quer no campo 

artístico do teatro […], literatura […], dança […], música […], belas artes, quer no arranjo e decoração do 

próprio lar. E na maneira de vestir” (SEGURADO: 1942, s/p). Carlos Botelho seria o designado artista 

decorador constituinte do júri. Acrescentamos que ambos pertenciam aos serviços técnicos exteriores do 

SPN. 
23

 IANTT, Empresa jornal O Século, PT/TT/SNI/ARQF/2/10.O Concurso de Montras iniciado em 1940, 

teve posteriormente várias edições,1941 (com montras dedicadas à temática do Natal, com a colaboração 

de Maria Keil), 1942 (1 Premio), 1943, (1 Premio), 1944 (Concurso de Montras em lisboa- SNI, 

vencedora montra na Av. Almirante Reis) 1946, cabendo neste ano o 1 prémio a Fred Kradolfer com 

montra no Instituto Pasteur (Rua Nova do Almada). Para o ano de 1948 realizou-se um Concurso de 

Montras do SNI – Natal, “entre organismos oficiais”, que tiveram lugar no Palácio Foz. Neste ano foi 

atribuído o 2º lugar à montra representante da Junta Nacional das Frutas, da autoria de Jorge Matos 

Chaves. A utilização das montras da sede d SNI no Palácio Foz foi igualmente requerida para ações de 

propaganda e divulgação de iniciativas do próprio organismo, ou de outras afins. Assim no Natal de 1948, 

foram decorados os diferentes escaparates do Palácio com composições e objetos pertencentes ao Museu 
de Arte Popular. Para cada um foi destinada uma sala do Museu (Beiras, Trás-os-Montes, entre outras), 

alusivas à sua inauguração, com arranjos de Alberto Cardoso Alberto Cardoso (publicista, artista 

decorador). 

Inclua-se igualmente no âmbito do Concurso de Montras para o ano 1948, o concurso da cozinha 

regional, onde foi galardoada a montra publicitária da autoria de Eduardo Anahory. Registe-se ainda no 

ano de 1949 novo Concurso de Montras do SNI.  
24

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5556. Aviso, de 19 de outubro de 1943. É na qualidade de delegado técnico 

do SPN (enquanto subchefe dos serviços exteriores – Secção técnica) que Lage é convidado para fazer 

parte do júri do Concurso de Montras. Assim se “retrata” o próprio “na qualidade de membro do Júri”, na 

solicitação que faz a Jorge Segurado, o arquiteto Júri do Concurso, sobre a necessidade da “visita de 

impressões da nova montra concorrente do Instituto Pasteur […] com a legenda “Vitaminas”. 
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estas ações implantar. É Lage o evidente cultor de arte, o esteta que analisa um arranjo, 

a sua composição harmónica, seu impacto comercial, o apuramento de técnicas, visões 

estilos e tece crítica artística. 

Sobressaem na sua análise das montras a concurso considerações que ora 

revelam apreciações positivas e negativas
25

 (embora por vezes escassas), quando denota 

como “interessante” o escaparate a concurso (Categoria A) para a Companhia 

Portuguesa Radio Marconi, da autoria do artista decorador José Rocha ou ainda neste 

âmbito, outras mais complementares, quando se refere ao “interesse comercial, Bom 

arrumo, parte do material já visto”, de um escaparate do Instituto Pasteur de Lisboa, de 

Roberto Araújo (1909-1968)
26

 e cartaz de Fred Kradolfer. 

Concentrando-nos neste subcapítulo, em paralelo com uma linha contínua, numa 

outra atividade no seio do SPN de Francisco Lage, reconhecemos no seu desempenho, 

enquanto júri do Concurso de Montras, novos elementos constitutivos de cada dimensão 

que a compõe, componentes com significado, que acrescentam outro tipo de leitura à 

figura que nos propomos “retratar”. Em estreita colaboração, com os artistas da II 

geração modernista, Francisco Lage, nos julgamentos que faz, nas críticas que tece, aos 

trabalhos dos artistas decoradores, promove o desejo da renovação estética até ai 

existente e sustenta a paradigmática influência das artes gráficas. As opções estéticas 

através da Campanha de Bom gosto, na esfera do imaginário apregoado pelo SPN, 

correspondem a determinados pontos de inflexão já identificados, que, enquanto parte 

integrante de um de trabalho global extensível a outros setores, evidenciam uma 

linguagem orientada pelos valores modernistas (modernismo suave), em compromisso 

com o meio cultural português à época. Compreender a ação de Francisco Lage neste 

aspeto fragmentado da sua atividade, e no comprometimento que assume na ação de 

                                                           

25
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5556. No presente concurso das montras de 1942, Lage na qualidade de Júri 

deixa escrito em nota uma apreciação depreciativa e crítica sobre o que lhe é dado observar na montra do 

estabelecimento da concorrente ao prémio categoria B, Costa & Filhos Ld.ª (Loja das Meias). Com a 
autoria do projeto pelo proprietário da loja, a análise de Lage é feita nos seguintes moldes: “Pretextos 

banalíssimos para exibir a galeria particular de quadros e gravuras antigas”. Num outro espetro, Lage 

emite um juízo tendo em conta a sua eventual atração do ponto de vista comercial ao “comentar” a 

montra concorrente (categoria A) do Instituto Pasteur (Rua Nova de S. Francisco), “de interesse 

comercial (menos mal arrumada)” . 
26

 Roberto Araújo Pereira foi pintor, ilustrador e artista decorador (designer). Participou no II salão dos 

Independentes em 1931, realizado na Sociedade de Belas Artes (SNBA). Colaborou com o SPN na 

Exposição de Nova Iorque (1939), na Exposição do Mundo Português (1940). Fundou a agência de 

Publicidade Belarte, juntamente com o seu irmão e Mário Neves, que desenvolveram um trabalho amplo 

no campo das artes gráficas (cartazes) e decoração de espaços. A sua atividade artística foi ainda 

complementada com a produção de vitrais e azulejos. 
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resgate de uma nova opção estética, de impacto social e urbano/comercial, propõe-se 

nesta abordagem lateral, um contributo, até agora impercetível, não só para a difusão da 

sua imagem e do seu desempenho na promoção da cultura popular (com fins 

educativos), como a consequente afirmação da posição do SPN, neste domínio, em 

relação com outras instituições oficiais (FNAT – Casas do Povo) congéneres. 

 

Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular
27

 

 

Integrada simultaneamente na ação externa e interna do SPN/SNI, a iniciativa 

das Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular (BA) criada em 1945, representa um 

investimento substancial por parte do organismo estatal, no setor da educação e 

divulgação da cultura popular
28

. 

Para o desenvolvimento deste ambicioso e transversal projeto, pensado/planeado 

desde 1944
29

, com o propósito de elevar o nível de cultura da generalidade dos 

portugueses, “sobretudo os das classes menos abastadas”. Ao proporcionar “leitura 

gratuita de livros de distração e de cultura”
30

, o Estado Novo contava a partir de agora 

com o primeiro modelo de bibliotecas itinerantes, que age pela primeira vez fora dos 

grandes centros. 

Como se sabe, a compreensão do seu papel pelo regime, como veículo, pela sua 

capacidade de agirem e penetrarem junto dos meios rurais, de “imposição” de um 

                                                           

27
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Informações prestadas por Francisco Lage à 2ª secção do SNI, 

destinadas à imprensa sob o título “Uma nova iniciativa do SNI”, datada de 26 de fevereiro de 1945. 
28

 As Bibliotecas Ambulantes juntamente com as Missões culturais representavam o desejo do SNI, agora 

concretizado, do seu programa de divulgação cultural a todo o país. Estas “embaixadas culturais”, 

apelidadas de “brigadas de missões culturais do SPN”, cuja coordenação estava a cargo da 3ª secção 

Etnografia, Teatro e música, eram constituídas por músicos, poetas declamadores, conferencistas, que 

realizavam, em pequenos centros e aldeias, serões, as suas obras, como reflexo de todo um programa 

delineado pelas missões. Ao que nos foi dado apurar Francisco Lage não participou diretamente no seu 
processo. 
29

 IANTT, PT-TT-SNI/RCP/C/3/1, correspondência sobre concursos, festas, tradições e manifestações 

(1942-1949). Segundo Francisco Lage, e em reposta ao pedido do diretor da Biblioteca de Instrução 

Popular de Vieira de Leiria, de orientação para a instauração de uma biblioteca, Lage adverte, que a 

dificuldade residia no facto desta dever ser organizada em função da sua acessibilidade e “mentalidade 

das classes”, e, neste âmbito, “eram escassas as obras publicadas”. A título de exemplo refere como o 

“secretariado lutou com algumas dificuldades, ao organizar as duas primeiras Bibliotecas Ambulantes de 

Cultura Popular”, ou seja, o processo de instauração, criação das BA, foi também um processo moroso e 

difícil, dadas as condicionantes enunciadas.  
30

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular (Relatório), assinado por 

Francisco Lage, datado de 31 de dezembro de 1945.  
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modelo tradicionalista
31

, que propunha inocular, constituiria um primeiro “balão de 

ensaio para as futuras bibliotecas itinerantes até aos nossos dias
32

. 

O envolvimento de Lage nesta atividade tocado pela importância da leitura como 

nos documenta a sua biblioteca, leva-o em prole da divulgação da cultura popular, a 

superintender os objetivos firmados no regulamento das BA, e a incorporar um conjunto 

de referências bibliográficas, que nos informam sobre o fundo disponibilizado por estas 

unidades móveis, aos eventuais leitores. 

Neste contexto torna-se pertinente questionar qual a linha de rumo que 

enformava a leitura nas bibliotecas? Como se pretendia que chegasse essa cultura 

popular, e que mostra de leituras existente naquelas unidades se coadunava e com a 

pretensão de converter o leitor ao espirito do regime? 

Obteremos a resposta a tais questões tendo em conta não a listagem exaustiva 

que acompanha o catálogo inicial das BA, uma investigação/análise, cujo tema não cabe 

no âmbito deste estudo, mas sim a análise das obras aferidas por Lage, suscetíveis, sob 

sua proposta, de integrarem o remodelado catálogo, que por diversas razões 

condicionaram o êxito inicial do funcionamento do projeto do “livro em movimento”
33

. 

Será nestes novos títulos, na aquisição indispensável destas “novas espécies”, 

após verificação do espectro de leitura/leitores experimentada na saída das primeiras 

duas BA, que poderemos, à semelhança de Lage, comprovar como houve necessidade 

de alguns setores temáticos (e obras), devido à sua fraca aquiescência, serem preteridos 

a outros, através da introdução de alguns elencos bibliográficos, que, deste modo, 

                                                           

31
 Como veremos, no catálogo oficial das BA, as obras disponíveis destinavam-se a “familiarizar as […] 

populações rurais com as grandes figuras nacionais e os grandes problemas da cultura nacional” (Catorze 

anos da “política do espírito”. Apontamentos para uma exposição apresentados no SNI (Palácio Foz. 

Em janeiro de 1948, Lisboa, 1948, s/d).  
32

 MELO, Daniel Jorge Seixas, A leitura pública no Portugal Contemporâneo (1926-1987). Dissertação 

de Doutoramento em História Social Contemporânea, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE), Lisboa, 2002, p. 155. 
33

 Para uma completa informação sobre as obras/autores que compunham o acervo bibliográfico das 
Bibliotecas Ambulantes, em 1946, consulte-se: MELO: 2002, p. 156. 

IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular (Relatório), realizado por 

Francisco Lage, datado de 31 de dezembro de 1945. Relativamente ao espólio bibliográfico da Biblioteca 

Ambulante N.º1, que será objeto de reestruturação por Lage, informe-se que era constituído basicamente 

por algumas obras, entre as quais, “livros de ficção, cultura elementar e de divulgação técnica”, assim 

como “livros de leitura alegre e humorística” (André Burn e Armando Ferreira), assim como “literatura 

de viagens e aventuras (J. Verne e Salgari), Literatura (Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Pinheiro 

Chagas, Antero de Figueiredo, Eça de Queiroz, Arnaldo Gama, Alberto Pimentel, Alexandre Herculano). 

Integravam igualmente a secção histórica as obras de Fernão Mendes Pinto, e a História Alegre de 

Portugal, além de uma secção de livros de artes e ofícios. No campo da chamada literatura branca, a 

Condessa de Ségur e Jean Austen marcavam igualmente presença.  



 

 480 

possibilitariam uma profícua adesão do leitor à orientação ideológica subjacente à 

seleção literária, e ao suposto fortalecimento das “crenças” dos seus seguidores.  

Neste âmbito destaquemos a secção da Política, inicialmente com “poucos 

leitores” (LAGE: 1945, 4), que deveria a fim de cativar novos públicos ser reforçada 

pela incorporação de obras que exaltassem a doutrina económica social e política por 

excelência do regime: o corporativismo. É assim que Lage aconselha que se integrem as 

obras dos doutrinadores do modelo orientador do regime, Pedro Teotónio Pereira, João 

Pinto da Costa Leite (1905-1975) e de Marcelo Caetano (1906- 1980), denunciando 

claramente a visão ultranacionalista como mote das escolhas bibliográficas
34

. 

Noutro setor, a ideologia do regime presente na divisa “Deus, Pátria e Família”, 

inquestionável “ trilogia da educação nacional”, era igualmente “proposta” através do 

presente livro de António Correia de Oliveira, Pátria Nostra. Saliente-se ainda outro 

aspeto a reter na obra solicitada, que se prende com a relação estreita com o discurso 

ideológico, como temos vindo a referir, da valorização do ruralismo, e a exaltação do 

viver das comunidades aldeãs, em oposição ao meio urbano
35

. 

Ainda refletindo sobre as opções temáticas e estilísticas que Lage recomenda 

para enriquecimento das BA, estas correspondem a uma procura de afirmação dos 

conteúdos ideológicos, e consequentemente formativos que se pretendem inculcar. 

Situadas no contexto de espaços da produção de Romance Histórico, Romances e 

Novelas, Poesia, História e a já referida Política e Poesia, estas tomadas de 

posição/escolha revelam que existe um registo condicionado pela seleção e tratamento 

de informações que veiculam a mundivisão de uma certa “visão ultranacionalista […] 

que lhe confere um caráter conservador elitista e sectário” (MELO: 2002, 159) 

relativamente à realidade literária com a qual o leitor deveria contactar. 

                                                           

34
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular (Relatório), realizado por 

Francisco Lage, datado de 31 de dezembro de 1945. A seleção política, que “poucos leitores teve”, era 

constituída pelo livro de “António Ferro Salazar, equiparado às cartas de Carlos João Franco”, com a 

ínfima participação de “apenas 13 consulentes nos dois distritos” (LAGE: 1945, 4). O desinteresse pela 

política era uma constante. 
35

 O que poderemos chamar “nacionalismo literário” era representado na Poesia, entre outros, por Afonso 

Lopes Vieira e Mário Beirão. A Mensagem de Fernando Pessoa era igualmente indicada. 
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Refira-se neste âmbito os títulos existentes, de apologia a Salazar (da construção 

mítica da personagem), através de singulares obras
36

, que entroncam nos objetivos 

títulos sobre História de Portugal, e nas evidentes abordagens ao Império, e à 

colonização Portuguesa
37

. Ainda neste setor, a obra de João Ameal (1902-1980)
38

, 

suposto “historiador do regime”
39

, além da tenebrosidade com que aborda alguns 

períodos da nossa história, “opera a ligação imaginária entre os «factos selecionados»”, 

de modo a fazer a apologia da história dos vencedores portugueses, “movidos pela fé 

em Cristo”
40

, à qual acrescenta uma mais-valia ao processo de idealização/inculcação 

em curso. 

Ainda como parte da lista bibliográfica sugerida por Lage, as grandes figuras 

nacionais na secção de Romance Histórico são apresentadas aos leitores pela pena de 

escritores, como Alexandre Herculano, Antero de Figueiredo e Afonso Lopes Vieira 

(estes dois últimos sendo sucessivamente incorporados em outras seções).  

A rubrica Romances, Contos e Novelas, entre outras, a que maior “remodelação” 

sofreu “ou seja a que maior número de obras deveria reincluir, varia, na apresentação, 

entre autores de literatura de ficção, insistindo-se neste campo nos escritores dos 

períodos romântico e realista de Oitocentos entre os quais, se apresentam Eça de 

                                                           

36
 Apesar de Lage ter constatado o pouco interesse dos leitores pela obra de António Ferro sobre Salazar, 

aconselha a incorporação de outra de Luís Teixeira, Perfil de Salazar, Homens e Multidões, de António 

Ferro e Discursos, de António Salazar – 1º, 2º, 3º, volumes – (LAGE:1945, 6). 
37

 Neste âmbito encontramos títulos e autores, como Caetano Beirão, “Grandes reportagens de outros 

Tempos” reconstituídas por Amador Patrício e prefácio de Caetano Beirão, 1938, e “História Breve de 

Portugal”. Outro autor da mesma família política, o integralismo numa primeira fase, e posterior apoio a 

Salazar, que igualmente integrará as novas obras das BA, é Manuel Múrias (1900-1960). Os seus estudos 

dizem respeito à História da expansão portuguesa, nomeadamente a presente obra, Breve História da 

Colonização Portuguesa (1937-40), e Portugal – Império (1939).  
38

 João Ameal, pseudónimo literário de João Francisco de Barbosa Azevedo de Sande Aires de Campos, 

foi jornalista, escritor e historiador. Monárquico por convicção à semelhança de outros do seu tempo, era 
um fervoroso defensor e apologista do regime salazarista. Este autor, precisamente com a obra em análise 

História de Portugal, consagrou-se vencedor do Prémio Alexandre Herculano, categoria História, 

instituído pelo SNI em 1941. Esta obra pelo seu caráter doutrinal, pelo modo como explica e passa em 

revista os principais acontecimentos da História de Portugal, e em consonância com a ideologia do 

regime, foi largamente difundida à época. 
39

 PINTO, Antonieta Maria da Silva, João Ameal o Historiador do regime, Dissertação de mestrado em 

História Contemporânea de Portugal apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra, 1993, p. 1. 
40

 O autor J. Francisco Saraiva de Sousa, na leitura crítica que tece sobre a obra de Ameal, rotulando-a de 

obra de História Política, define-a “sob a égide daquilo que é a primeira verdade histórica de Portugal: a 

fé em Cristo e o serviço da Sua Doutrina”. 

http://cyberdemocracia.blogspot.pt/2011/11/joao-ameal-noticia-sobre-historia-de.html. s/p.  

http://cyberdemocracia.blogspot.pt/2011/11/joao-ameal-noticia-sobre-historia-de.html
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Queiroz e Camilo Castelo Branco
41

. Espaço ainda para a presença da escritora Virgínia 

Castro de Almeida, com a edição de um romance de literatura fantástica infantil
42

.  

A poesia fazia-se representar por potenciais escritores do romantismo e dos seus 

títulos, como Almeida Garrett, António Feliciano Castilho, e entre outros. Neste 

contexto dos autores mais recentes, surgem como reforço à ideologia presente, no 

formar da Biblioteca, autores como Mário Beirão e Fernando Pessoa, cujo título, 

mormente a Mensagem, poderá ter sido a sua inclusão pensada, com o objetivo de 

cimentar “a crença sebastianista duma salvação nacional que o Estado Novo pensou 

interpretar”. (TORGAL: 1982, 17).  

Ao confrontarmos esta listagem de Lage, que irá colmatar as lacunas existentes e 

a substituição de outras duas obras, sob as quais opina como “pouco construtivas”, com 

a elencada, já existente, feita pelos serviços em 1946, permite-nos constatar, que houve 

um aumento substancial de títulos no catálogo oficial (a lista inicial incluía 133 títulos, 

passando a 309), onde predominava a produção nacional, com recorrente presença do 

nacionalismo literário português, nas suas versões saudosistas, integralistas. 

Acresce ainda a este propósito os autores indiciados, com literatura 

propagandística do grupo benediti pelo regime, e saudados, enquanto principais 

dirigentes salazaristas. Outras áreas a reformular diriam respeito à poesia e literatura de 

ficção romance, que englobavam títulos românticos oitocentistas. Admite-se ainda 

perante a presença retificada de obras de literatura juvenil, a preocupação que este setor 

etário (quer urbano quer rural) suscitava como alvo de apreensão do ideário do regime. 

                                                           

41
 Camilo Castelo Branco surge com a obra A queda de um Anjo, obra satírica, logo humorística, que 

agrada ao leitor, e Eça de Queirós com quatro obras, entre elas: Ilustre Casa de Ramires (necessidade de 

retorno ao colonialismo e à aristocracia para saída da crise (uma clara aposta no elitismo, e na sociedade 

estratificada subjacente ao espírito social do Estado Novo), Egito (literatura de viagens). Saliente-se que 

Eça, embora acarinhado pelo SPN (patente na celebração do seu centenário no circulo Eça de Queiroz), 
surge com títulos que apenas valorizam o seu lado de escritor satírico realista sobre personagens, 

sociedade, costumes e nunca evidenciando a sua perspetiva política que certamente não se coadunava 

com os princípios do regime. É igualmente neste âmbito que António Ferro refere Eça. Na sua conceção, 

o escritor, no que interessava, realmente “não foi político, nem conservador, nem avançado, mas sim 

grande artista, um grande escritor português. “O que ficou dele […], o apóstolo (se a palavra não fere) 

duma vida portuguesa mais elegante, mais harmoniosa, mais civilizada” (FERRO, António, Eça de 

Queiroz e o Centenário do Seu Nascimento. Lisboa: Edições SPN, 1949, p.17). Ainda presente Carlos 

Malheiro Dias (1875-1941), considerado por muitos o sucessor de Eça vê requerido o seu romance O 

Grande Cagliostro, para deleite do leitor. 
42

 Virgínia de Castro Almeida (1874-1945) estava representada com duas obras destinadas à juventude 

nomeadamente: D. Redonda e a sua Gente (1942) e Aventuras de D. Redonda (1943). 
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Pela informação disponibilizada por Lage, a crescente incorporação de novos 

títulos encontra numa leitura dicotómica a sua justificação. Assim, se por um lado, 

surge em associação com “diretrizes que enformam os princípios basilares da sua 

criação”, por outro, está de acordo, com o conceito lageano sobre a regulação das obras 

integrantes do acervo bibliotecário. 

É pois certo que os propósitos desta investida, desta iniciativa do SNI, 

determinam a sua estratégia de compromisso, em associação com outras já ensaiadas 

(Prémios literários, dança, cinemas ambulantes, Teatro do Povo, Verde-Gaio) no 

legitimar da sua posição no seio do campo cultural, especificamente na cultura 

popular
43

. 

Em termos persuasivos/culturais, a ação do Secretariado, através da criação das 

BA encontra a sua justificação, segundo Lage, por um lado, no “seu próprio 

regulamento” e, por outro, nas notas, sobre as BA, a distribuir à Imprensa, antes da sua 

materialização.  

No mesmo pano de fundo (regulação e objetivos/imprensa), poderemos 

encontrar fundamentalmente, no primeiro caso, a enunciação do objetivo 

sobrevalorizado por Lage, como unidade, que proporcionará “distração, cultura”, e, no 

segundo, a observação do critério sociocultural, vinculado ao “superior interesse 

nacional na extinção do analfabetismo”
44

. Não deixa de ser curioso notar, e, desde logo, 

                                                           

43
 É notório na informação que Lage fornece ao chefe da 2ª Secção do SNI, António Eça de Queiroz 

(1889-1968) sobre “uma nova iniciativa do SNI”, a ser distribuída à Imprensa diária e semanal dos 

distritos de Lisboa e Porto, a concordância patente entre esta ação do Secretariado e o cumprimento e 

dever de prosseguir com os objetivos que determinaram a sua remodelação. Nesta conformidade, a notícia 

refere-se à “remodelação do antigo Secretariado da Propaganda Nacional, que passou a denominar-se 

Secretariado Nacional da Informação Cultura Popular e Turismo”, conquanto “tem orientado a sua ação 

no sentido dos objetivos que lhe foram marcados dentro da orgânica nacional”, sendo “uma das 

finalidades […] postas ao dinamismo empreendedor do homem que dirige o departamento da Informação 

cultura popular e turismo é agir sobre o espírito das massas […] elevando, pela difusão da cultura, o nível 

das populações” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular, Informação 
ao chefe de 2 ª Repartição, 26 de fevereiro de 1945, s/p.). 

Adiante Lage acrescenta a primordial e vital importância “do ressurgimento dos povos, conseguida por 

uma revolução capaz de criar nos espíritos as condições culturais de assimilação de novos princípios [   ] 

gerando novos princípios de valor”. Na sua conceção seria precisamente a influencia que estas propostas 

(BA) teriam enquanto orientação ideológica subjacente à seleção literária, as grandes responsáveis pela 

criação pela “derradeira política do Espírito […] em ordem à formação de uma nova mentalidade”.  
44

 O problema do analfabetismo é consequentemente também abordado por Lage na contínua informação 

a fornecer à Imprensa. Sem esquecer que “este persiste apesar de toda a boa vontade […] e medidas 

tomadas […]”; no entanto, “ao povo […] ninguém soube ainda interessá-lo na autoaprendizagem” 

(IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular, Informação ao chefe de 2 ª 

Repartição, 26 de fevereiro de 1945, s/p.) 
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nos propomos denunciar a mistificação com que foram criadas as BA, que apesar das 

medidas tomadas pelo Estado Novo, no sentido de contornar os baixos índices de 

alfabetização da população, Portugal na década de 50, comparativamente aos outros 

países europeus, o país apresentava uma elevada taxa de iletrados
45

. A causa em si, 

permitia tendo em vista esta ação de combate à iliteracia, uma espécie de 

reconhecimento público consolidando o seu poder e afirmação no campo cultural, 

porém na prática, saldava-se pelo esvaziamento de uma ação cultural-educativa 

meritória.  

Em suma, Lage não obstante reconhecer as determinantes justificativas e 

positivas desta iniciativa do SNI, é profícuo nas suas informações, como veremos, 

evocando a logística inerente, em denunciar, mediante uma reflexão profunda sobre o 

“movimento” inicial das BA, o “volume de leitores”, preferências temáticas, apoios 

oficiais, e revisão do catálogo, em alertar, que, caso não fossem tomadas outras 

diretrizes, o afastamento claro das premissas postuladas pelo SNI para o êxito da 

atividade ficariam logradas.  

Neste âmbito, para melhor percebermos as condições que deveriam presidir à 

instalação daquele tipo de equipamentos, enquanto ferramenta para exercer a “missão 

superior” veremos, como o seu funcionamento em estruturas móveis/rodoviárias 

partilhadas/adaptadas, assim como os requisitos, que os funcionários deveriam reunir 

para a tarefa, e/ou os procedimentos a adotar relativamente a horários, percursos e a 

                                                                                                                                                                          

Era pois neste campo, considerando Lage, “o superior interesse nacional na extinção do analfabetismo e 

na difusão da cultura popular”, “não esquecendo que o povo carece de livros ao seu alcance” que o 

contributo destas unidades era decisivo no melhoramento deste processo. 
45

 Se na viragem para o século XX, Portugal apresentava um índice de alfabetização que rondava os 75%, 

o regime republicano tentou reduzir este flagelo socioeconómico através da implementação de medidas 

que fomentassem a “gratuitidade e neutralidade do ensino, a escolaridade obrigatória de 5 anos […] e o 

ensino infantil oficial”. No entanto toda a instabilidade política e dificuldades económicas que 

caracterizam este período, não permitiram a viabilização destes projetos. 

A visão estado-novista sobre a educação e o combate ao analfabetismo foi diferente. Com uma política 

centrada na educação familiar até à idade escolar (6 anos), o que levou à inexistência de um ensino 
infantil pré-escolar oficial até aos anos 50, o regime refletiu, numa primeira fase marcada pela reforma do 

ensino, em 1936, do Ministro de Educação, António Faria Carneiro Pacheco (1887-1957), numa 

“conceção da educação fortemente influenciada pela carga ideológica e pela doutrinada regime”. Numa 

segunda fase, correspondente a um período pós-guerra, o governo pretende “proporcionar aos portugueses 

um nível mínimo de cultura e a sua determinação em combater o grave problema do analfabetismo”. No 

entanto, toda esta nova política que aposta na educação igualmente dos adultos, com campanhas e planos 

de Educação afim, não foi suficiente para que a taxa de analfabetos em Portugal, descesse 

significativamente (CAMPOS, Ana Maria Ferreira, “Novos rumos da educação no Estado Novo: 

influência da abertura da economia portuguesa no pós-II Guerra Mundial no sistema de ensino 

português”, Encontro APHES, Coimbra: 2011, p. 1 

(http://www4.fe.uc.pt/aphes31/papers/sessao_4b/ana_campos_paper.pdf). 

http://www4.fe.uc.pt/aphes31/papers/sessao_4b/ana_campos_paper.pdf
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relação com o território e com os agentes locais, condicionaram o seu êxito. Convém 

lembrar que as condições da sua existência ficavam assentes numa postura dinâmica e 

interventiva. Ainda na análise da reposição/relatório de Lage, é possível constatar a 

individualização, o tipo, dimensão e especificidade dos fundos bibliográficos a 

disponibilizar, fatores que poderiam depender da ênfase colocada na atração e satisfação 

dos públicos, aliás explicita na adequação, aqui corretamente analisados pelo relator, 

das apetências ou limitações dos seus utilizadores. Nesta exposição lageana são ainda 

realçados o apoio e a colaboração dos Presidentes das Câmaras Municipais dos 

Concelhos, que recebiam a visita das unidades, assim como a sua observação sobre as 

“previsões estabelecidas no Regulamento da Bibliotecas Ambulantes”, que não acusava 

por ora (1945) qualquer deficiência”.  

Assim, a orientação das BA, compreendendo a “distribuição” de livros (e a 

animação/dinamização da vida cultural em zonas aldeias, bairros), “orientada” e 

“chefiada” pelo profissionalismo de Lage, revela como, pela sua “experiência” na área – 

enformada pela visão simplista e romântica da biblioteca do seu fundo documental, 

própria de caráter generalista –, a sua bússola ideológica, dentro de propósitos de feição 

nacionalista e moralista/paternalista, justifica, por si, o seu reconhecimento como 

divulgador da cultura popular.  

É interessante verificarmos, em jeito de conclusão, como estas unidades de 

“projeto construtivo” organizadas, em princípio, para darem resposta aos interesses 

organizados, em função dos objetivos mencionados, constituíram uma tentativa com 

pouca expressão, apesar dos números propagandísticos divulgados, face à proposta de 

alfabetização e ao movimento de leitura/falta de hábitos de leitura. Acresce, ainda, o 

facto da razão limitada dos seus intentos, de caráter conservador e sectário, dirigidos a 

uma população com um perfil sociocultural definido (letrados), e a carência de serviços 

logísticos e funcionais e/ou inacessibilidades insuficiente e/ou deficiente dos locais a 

visitar, conferir à iniciativa, embora com alguns aspetos positivos
46

, uma mistificação, 

elucidada de resto, pelas palavras de Lage: 

 

                                                           

46
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 556, Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular (Relatório), realizado por 

Francisco Lage, datado de 31 de dezembro de 1945. Ainda segundo Francisco Lage, as BA (março de 

1945) teriam permitido a “ocorrência solícita [do público] à consulta dos livros expostos à leitura”. 
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“Na proporção de tempo de que se dispõe para atuação facilmente se pode 

prever que as Bibliotecas Ambulantes só terão visitado todos os concelhos do País uma 

única vez ao fim de meia dúzia de anos, pelo menos” (LAGE: 1945, 7). 

 

Após este pequeno excurso justificativo desta efémera e mistificada experiência 

cultural, consolidada dentro dos parâmetros sectários e doutrinários, que haviam estado, 

afinal, adstritos à sua criação, as BA do SNI perdurariam apenas cinco anos (1945-

1949), tendo visitado, segundo números oficiais emitidos pelo organismo estatal (SNI), 

99 localidades do País e utilizados por 18.666 leitores
47

. 

Paralelamente a esta iniciativa, em prol da divulgação da cultura popular realça-

se uma outra, destinada a animar e “estimular o interesse da grande massa” das 

Sociedades de Recreio “pela arte dramática, como instrumento de cultura recreio”
48

. 

Estas organizações, que remontam ao princípio do século
49

, representavam, 

segundo António Ferro, a “grande força […] no conjunto das atividades espirituais do 

País, ou até no seu campo desportivo”. Estas congregações eram essencialmente 

espaços coletivos, que proporcionavam lazer e acesso a modalidades desportivas a uma 

comunidade muito própria, informada por um conceito de bairrismo. 

No sentido de prosseguir o programa globalizante de dinamização e de 

promoção cultural, que integrou várias modalidades culturais, ao SNI, em cumprimento 

com o estabelecido no seu programa, cumpria-lhe “a orientação das atividade cultural 

das entidades particulares de fins recreativos”
50

. 

Reconhece-se, todavia, que não sendo de menosprezar o principal objetivo 

colaborativo desta iniciativa, não podemos descartar o interesse tentacular do 

Secretariado em controlar a vida cultural de um nicho de massas, que gozava de uma 

certa autonomia relativamente ao poder cultural dominante
51

. Tentemos pois perceber 

                                                           

47
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 607, Pasta 4, Doc. 273, p.18. São números que, face á população do país, não 

têm grande significado demográfico. 
48

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 607, Pasta 4, Doc. 273, p.18. 
49

 Em Portugal, o surto de associações voluntárias com objetivos de cultura e recreio teve início durante a 

década de trinta do século XIX, sendo nomeadamente as fundadas em Coimbra e Lisboa, exemplos desse 

fenómeno. 
50

 Decreto-Lei 34:133, 24 novembro 1944, artigo 18. 
51

 É notório como afirma Ramos do Ó, que a substituição, do léxico Propaganda em 1944, por 

Informação, no departamento que António Ferro dirigia, permitiu o “aperfeiçoamento do aparelho: os 

instrumentos de proibir e dissimular, de separar e unir”. Neste contexto, a inclusão da Inspeção Geral dos 
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como foi desempenhada esta incumbência do Secretariado, através das Sociedades de 

Recreio, numa ação conjunta a favor da cultura popular. 

Utilizando uma estratégia já iniciada pelo Teatro do Povo, seria novamente o 

aproveitamento em torno da arte dramática (Teatro), no sentido de apurar o que de 

melhor existia, ou se estivesse a fazer, que se irá organizar a iniciativa em questão. O 

teatro, enquanto proposta de “distração de boa qualidade”, afigurava-se, igualmente, ao 

orientar a representação de peças definidas, como modelo educativo
52

. 

O labor do SNI neste campo, e pela sua ação, solicitava conscientemente a 

adesão do povo urbano às propostas do organismo, visando deste modo, com o apoio 

das “sociedades [e] as suas massas”, a realização uma “obra profunda com raízes de 

cultura popular”
53

. Nesta conformidade, indubitavelmente, pela sua competência e 

experiencia, recairia em Francisco Lage a organização da construção, orientação e 

consolidação do projeto, sob a designação do I concurso de Arte Dramática das 

Atividades de Cultura e Recreio, projetado e efetivado em 1945, embora os seus 

prémios só tenham sido distribuídos em 1949
54

. 

Numa tentativa de retoma ou continuidade pela arte do Teatro, o concurso 

promovia a encenação e a representação, pelos amadores das coletividades, de peças 

                                                                                                                                                                          

Espetáculos (IGE), no âmbito das competências do Secretariado, irá proporcionar, entre outras, “o 

funcionamento efetivo […] das sociedades recreativas” (RAMOS DO Ó, Jorge, Os Anos de Ferro: O 

Dispositivo Cultural durante a "“política do espírito”", 1933-1949: Ideologia, Instituições, Agentes e 

Práticas, Lisboa : Estampa, 1999, p. 204). 
52

 FERRO, António Sociedades de Recreio, Lisboa: Edição do Secretariado Nacional de Informação, 

1950, p. 19). 
53

 Prestes a abandonar a diretoria do Secretariado (dezembro de 1949), António Ferro deixava algumas 

sugestões para o que deveria ser “um programa de ação” a favor da cultura popular através das 

Sociedades de Recreio”. Neste contexto e destacando as que certamente mereceriam a colaboração mais 

atenta de Lage, salientamos: “Organização de pequenas bibliotecas”; “Realização de grandes espetáculos 

populares para grandes massas”; “Concursos de Arte Dramática”, que embora já ensaiados, acrescentaria 

como novidade o “aproveitar das salas dos teatros de amadores […] para demonstração do Teatro 

experimental e levar até lá […] alguns dos nossos artistas profissionais no reportório dos seus teatros; 

“organização de orfeões, de grupos corais, de ranchos folclóricos” (FERRO: 1949, 19). 
54

 IANTT, Arquivo SNI, Cx.666. A Lage era ainda atribuída a função de “reunir e receber a Federação das 
Sociedades de Educação e recreio para expor a iniciativa de caráter recreativo”, 6 de dezembro de 1948. 

Neste contexto, e numa estreita colaboração com as Sociedades de Recreio, assistimos à atribuição de um 

subsídio pelo SNI à Federação das Sociedades de Educação e Recreio, destinado à “aquisição de prémios 

para o Certame Nacional de Ilusionismo”. 

Sobre a interrupção da atribuição do Prémio e consequente concurso, Ferro “assume” as culpas, deixando 

um claro desejo de compensação, ao propor que no ano seguinte (1950), a realização do II concurso. 

(FERRO: 1949, 16). 

Em 1947, regista-se uma tentativa de reabilitação do II concurso e a atribuição consequente do prémio 

relativamente ao vencedor do I, apesar de se ter avançado na fundição do prémio: “figura de D. Cezar de 

Bazan”, da autoria de Augusto d´Abreu (Relação discriminada das despesas efetuadas no mês de março 

de 1947. Rubrica Sociedades de Recreio. 48). 



 

 488 

sugeridas. Presididos por Lage, estes espetáculos não teriam tido a prevista continuidade 

desejada
55

. Neste contexto, à imagem de outras iniciativas do SNI, tendo na sua génese 

este interesse pelo teatro, obedecendo a uma estratégia de persuasão e adesão de um 

público essencialmente urbano, embora sem grande impacto como demonstrámos, a 

iniciativa exibe, uma vez mais, a colaboração Lage em prole da divulgação da cultura 

popular.

                                                           

55
 IANTT, Arquivo SNI, Cx.666, PAZ- 14-7-1945. “Os concursos de Arte Dramática promovidos pelo 

SNI”. É neste contexto que Francisco Lage assiste e preside na Sociedade Filarmónica Artística Piedense 

às provas da Classe A do concurso de arte dramática promovido pelo SNI. A peça escolhida para o 

espetáculo seria “As pupilas do Sr. Reitor”, em consonância com o reportório proposto e aceite. Ainda 

segundo o jornal Paz, datado de 14 de julho de 1945, que cita a notícia, Lage encerraria a sessão, quer 

felicitando a sociedade em questão, quer louvando o pensamento de António Ferro em promover este 

concurso. 
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CAPÍTULO X 

 

O tempo das representações folcloristas 

 

“Uma Exposição e não […] uma secção de Museu”  

(Francisco Lage, 1945) 

 

A ponte abstrata entre Estética (exposição) e Etnografia (Museu) 

 

Vimos, na primeira parte deste estudo, como se foi fomentando e decorrido o “O 

élan das exposições”, como afirma Ferro (FERRO: 1947, s/p), saldando-se o período em 

análise, 1942-1945, por um conjunto de iniciativas no campo folclórico marcadas, por 

um quadro ao qual não é alheio uma dialógica entre a tentação estética e a função 

documental do objeto etnográfico exposto. 

Propomo-nos, com a análise breve de três exposições, determinar uma leitura 

original e complementar sobre a hipótese principal levantada, respeitante à dicotomia 

orientada entre o estético e a valoração dos objetos, prefigurando a atuação neste 

cenário de Francisco Lage. Esta dicotomia parece ter estado presente nas exibições 

correspondentes, embora se observe, como veremos, o pendor estético sobrevalorizado, 

em iniciativas não totalmente idealizadas por Lage.  

Para a compreensão deste cenário posicional dos interlocutores no processo, 

apoiamo-nos em fontes epistolares trocadas entre Lage e os colaboradores dos eventos, 

nas quais é possível discernir, alguns pontos pertinentes, que passam pela abordagem de 

elementos imprescindíveis, que concorrem para a realização do objetivo final. 

Neste quadro, limitamos a sua enumeração, de acordo com as referências 

documentais, ao espaço, aos suportes utilizados, à iluminação, à planificação, aos 

suportes, a um discurso expositivo, que regulou as exposições temporárias/mostra em 

foco. Com todas as exigências inerentes, as exposições do Secretariado “implique[nt] à 
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la fois rassemblement et présentation d'un certain nombre d'objets: ce qui sous-entend 

que ceux-ci possèdent une valeur, et qu'ils intéressent un public” (HENICH: 2016, s/p). 

A objetivação do valor do objeto em si, constitui o cerne da nossa apreciação, 

conquanto permite entender como as peças expostas, enquanto documentos, enquanto 

testemunhos materiais, são selecionadas, e o modo como esta seleção corresponde na 

prática, às interpretações que podem veicular mensagens explicativas, informativas, ou 

mensagens estéticas orientadas pelo sentir, pela emoção, pelo fascínio, que causam no 

visitante, perante determinados objetos. 

A efetuação destas “petites expositions três ciblées” (HENICH: 2016, s/p), 

nomeadamente a exposição evocativa da aldeia de Monsanto (junho de1942), e outras 

temáticas, como as Colchas de Castelo Branco, e o traje de Viana do Castelo, visaria 

completar uma parte do programa cultural desenvolvido pelo SPN/SNI, na sua política 

folclorista de divulgação de Arte Popular. Determinadas como manifestações de crédito, 

estas mostras legitimavam e justificavam as suas atividades passadas (Concurso da 

Aldeia Mais Portuguesa de Portugal em 1938)
1
, e sua representatividade, como fonte 

cultural educativa, junto do público visitante (inculcação de um gosto). 

Neste encadeamento, propomo-nos analisar o objeto etnológico, e desenvolver 

uma reflexão sobre as linhas fundamentais que estarão implícitas, na condução do seu 

discurso expositivo. Neste campo, como já foi referido trazemos à colação dois aspetos 

que terão orientado a seleção dos objetos a cargo quer de Francisco Lage que de Sales 

Viana, visíveis na dicotomia, esteticidade/autenticidade. A ligação e a distinção que é 

feita pelos dois interlocutores desta dupla de vetores permitem abordar um novo 

estatuto, a cargo de Lage, do objeto etnográfico exposto em exposições do Estado 

Novo, entendido à luz de uma utilização destinatária oposta consoante o local a ser 

exposto. 

Neste sentido, não podemos igualmente deixar de apresentar duas conceções 

distintas de abordar exposição e museu, com todas as implicações referidas, objetivos, 

modelo socioeconómico, durabilidade, entre outras, que nos permitem consubstanciar 

essa mesma dicotomia desenhada por Lage. 

                                                           

1
 Neste contexto, entenda-se a evocação na exposição sobre Monsanto (1942), Concurso da Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal, de 1938, relembrada através da presença destacada na dita sala de uma réplica do 

prémio concedido, o Galo de Prata. Ainda como consequente “homenagem” à iniciativa, podia assistir-se 

à exibição do filme sobre a Aldeia, rodado durante o concurso. 
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No entanto, na abordagem singular de cada exposição/mostra terão que ser 

destacados para uma leitura concludente, o tipo de conceção seguida, o lugar concedido 

ao objeto etnográfico (e consequentes imperativos de seleção), atendendo ainda, 

segundo uma referência tangível, ao formato da exposição (dimensão), ao seu 

concepteur, ou seja, ao planificador da exposição, temática, à expografia, acervo 

exposto e publico visado. Só depois de apurados estes itens, será possível obter 

respostas satisfatórias sobre o que pretendemos analisar e concluir sobre a hipótese 

levantada (paradigma estético dominante ou não, a existência de certa anuência para 

com a autenticidade do objeto etnográfico exposto, e a noção cultivada Exposição vs 

Museu). 

 

Francisco Lage e Sales Viana: modalidades de cooperação 

 

Nesta conformidade, elegemos em primeiro lugar a exposição subordinada ao 

tema “sínteses da aldeia de Monsanto" (junho de 1942), resultante do aproveitamento de 

“material recolhido na Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”
2
. 

De formato reduzido, instalada numa sala do estúdio do SPN, “adaptado” para 

exposições varia (arte moderna, conferencias entre outras), esta iniciativa, e a sua 

planificação, foi confiada ao artista concepteur Carlos Botelho, o que lhe terá permitido 

conceber a sua forma, os modos de apresentação das peças expostas, ou seja a sua 

museografia
3
. Paralelamente à configuração da exposição pelo artista-decorador, os 

                                                           

2
 Esta exposição invocadora da aldeia de Monsanto consistia numa mostra de diversos elementos 

recolhidos pelo pintor Carlo Botelho, durante a sua permanência na localidade, em 1941. Entre as peças 

expostas figuravam óleos e desenhos do pintor sobre a povoação, uma maqueta da aldeia, fotografias 

ampliadas de tipos de casas (interior de casa), de lugares históricos mais representativos da aldeia, com 

destaque ainda para exibição de dois dioramas evocativos dos costumes profanos (lendas e superstições) 

das gentes locais. Dos parcos objetos expostos, havia uma secção dedicada ao traje, embora escassamente 

representada, e conjunto de objetos, que compreendia apenas sete espécimes, entre elas, peças de 
cerâmica, cortiça, e instrumentos de música. 

Num espaço dedicado à música popular local, era dado relevo através da compilação de material reunido, 

por Sales Viana, a um conjunto de reportórios reunidos num álbum, “cancioneiro de Monsanto” (Cf., para 

completa abordagem sobre a exposição, o Catálogo da Exposição de Aldeia de Monsanto no estúdio do 

SPN, Lisboa: Edições SPN, junho de 1942). 
3
 IANTT, Arquivo SNI. Oficio N.º 8, Ref. 37, de Carlos Botelho ao Chefe dos Serviços exteriores do SNI, 

5 de dezembro de 1945. É neste âmbito que a figura do decorador Carlos Botelho, ao serviço do SNI 

(serviços técnicos), era entendida ao ser chamado para “arranjos”. Cumpria ao artista “museografar” 

espaços museológicos como o que sucedera em 1945, quando é chamado pelo Diretor do Museu Agrícola 

Colonial para “melhorar o dito Museu”. Esta conceção, sobre a quem caberia conceber as alterações 

necessárias nos espaços museológicos, surge em consonância com a política desenhada pelo SPN/SNI, 
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trabalhos de seleção de objetos etnográficos a expor caberia a Francisco Lage. É nesta 

ótica que Lage entende os objetos segundo “un valeur esthétique […] heuristique, 

symbolique (CHARER: 1999, 33). Nesta perspetiva, registe-se quais as peças a 

incorporar, o conceito que presidiu à sua escolha, as vicissitudes porque passou essa 

mesma seleção (feita de avanços e recuos), determinada quer por restrições económicas 

e censórias, quer pelas sugestões do colaborador no evento, Eurico de Sales Viana. 

Como se assinalou na Exposição de Monsanto, compete a Lage a seleção de um 

número diminuto de objetos e trajes que ilustrariam a iniciativa concebida, justificativa 

do concurso de 1938, e elemento chave (exaltação da aldeia de Monsanto) de 

propaganda, que, como vimos, foi utilizada pelo regime. 

Neste âmbito reconstituiu-se a cooperação entre ambos (Lage e Viana), se bem 

que assente em primeiro lugar numa tentativa de se proceder a uma seleção, por 

sugestão de Lage, de objetos definidos segundo uma aproximação etnográfica e 

rural/local. Como solução etnográfica mais representativa da localidade para expor 

privilegiam-se os trajes. Nesta área, na sintética apresentação sobre a exposição de 

Monsanto, servem-se por via dos itens abordados para, sobre as “pratiques 

ethnographiques” propostas, levantar algumas questões sobre o objeto em estudo: os 

trajes de Monsanto, assim como das soluções etnográficas mais representativas da 

localidade, para expor, privilegiando os trajes.  

São designados por Lage para exposição de trajes regionais quatro manequins 

em tamanho natural. Dois indicados e selecionados por Lage, e dois à espera de 

eventuais aconselhamentos ou sugestões por Sales Viana. Em diálogo, Francisco Lage e 

o erudito albicastrense apuram quais os trajes a expor. Assim Lage informa: “Penso de 

entrada na realização do rabasteleiro e da rapariga de mantéu e mantilha. Faltam porém 

dois. Quais devem ser?”
4
. Ao que Sales Viana adianta: “Quanto à escolha dos trajes a 

                                                                                                                                                                          

numa constante “interferência dos decoradores em vários desígnios do campo cultural, como temos 
avançado. Neste sentido justifica-se a orientação de Botelho na sugestão de “medidas elementares de 

harmonia, de arrumo e disciplina dentro de um sentido prático e económico”, que se estendem, “entre 

outros”, ao “retirar os mapas gráficos […] das paredes das salas [...] que dão um ambiente escolar”, 

acabar nas vitrines, com a mistura de artigos decorativos […], com frascos de sementes”, “dar um sentido 

único ao percurso do visitante”. É interessante verificar que o decorador acha insuficientes as propostas 

avançadas, acrescentando no entanto, que “dado o arranjo que insatisfaz”, o SNI não deveria ligar o seu 

nome. O que remete para o conceito de competência e bom gosto na orientação das ações e obras do 

Secretariado. 
4
 Firmada a intenção de Lage em fazer representar os dois trajes selecionados (rabasteleiro de Monanto 

ajudante de pastor que guarda rabastéis de cabras ou ovelhas, cujo traje se assemelha ao pastor de Bouças, 

que compreende: “calças e […] casaco de serrobeco e numas botifarras de cabedal, todo coberto por um 
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reproduzir parece-me que estão bem escolhidos […]. O outro a que quererá referir-se é 

o traje de mantilha de cerimónia (traje de esposada) […] em lugar da pastorinha […] 

seria mais conveniente escolher o traje arraiano das raparigas”
5
.  

Refletindo sobre a orientação e seleção dos trajes a figurarem na exposição 

apura-se numa primeira fase independentemente dos conceitos inerentes, a que faremos 

alusão, que Lage revela um conhecimento parcial sobre os trajes da Beira baixa em 

oposição ao entendimento cabal de Viana sobre os trajes populares.  

Entende-se, ainda, o reconhecimento de Lage de dois trajes, um, que ilustra a 

dura realidade do povo, e sem apelo ao efeito estético, e outro (os) que que determinam 

pertença a uma classe mais favorecida, que espelham a sua vontade em caracterizar em 

profundidade os trajes típicos da região.  

Em contraponto trazemos à colação a visão de Sales Viana sobre o conceito, 

“efeito estético” que deve informar os trajes a apresentar, embora revele, ao admitir, não 

incluir o traje de pastora na mostra, (outrora presente na entrega do premio da exposição 

da aldeia de Monsanto em 1939, pois teria sido “uma coisa arranjada à pressa”). 

Insurge-se, deste modo, quanto à contrafação de um traje na exposição. Cabe, no 

entanto, delinear o seu pensamento, que pontifica a orientação/seleção das peças entre 

supostos critérios de autenticidade e desígnios estetizantes. No seu “discurso” a Lage, é 

evidente em Sales Viana a prevalência de exigências de expressão estética nos trajes 

que escolhe, proeminentes pela sua alegria (traje raiano das raparigas), pelo seu 

colorido, em oposição ao traje da capucha das velhas “por ser humilde em demasia e 

sem nenhum efeito estético” 
6
. 

                                                                                                                                                                          

amplo gabão de largo capuz e avultado cabeção para resguardo das costas e da cabeça. Nas pernas 
prendem-se safões de pele de cabra por tosquear e nos pé grossas meias. Às costas vai o alforge […] e 

flauta […] na mão varapau, e o ferrado onde guarda o leite da ordenha do meio-dia” e a rapariga de 

mantéu e mantilha (capa ou manto ligeiramente rodado que descia até aos joelhos usado pelas classe mais 

favorecidas). Acresce que este tipo de traje, que irá cair em desuso no século XIX, é relembrado por Lage 

num claro sentido da procura do tradicional de certa antiguidade, conceitos que têm caracterizado a sua 

seleção de objetos. Lage dá ainda como outras sugestões a carecerem de sugestão discordância ou não, 

que remetem para a Pastora (“fazendo par com o pastor”), e para a eventual traje usado pelas mulheres 

quando se casam “tendo como peça principal uma grande capa com um capuz armado na cabeça” 

(IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226, Oficio. N.º 210-E de Francisco Lage a Sales Viana, 3 de março de 1942). 
5
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226. Carta de Sales Viana a Lage datada de 7 de março de 1942. 

6
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226. Carta de Sales Viana a Francisco Lage, s/data. 



 

 494 

O seu recurso às estratégias solicitadas por Lage para a obtenção dos trajes 

monsantinos para cópia
7
, em primeira instância, e depois por opção economicista 

(despesas e de tempo), a suscitarem o seu empréstimo, testam igualmente, um 

procedimento, que pode ser interpretado com a existente noção “d’objet ethnographique 

de musée [qui] s’accorde avec la notion de copie […] avouée, qui peut prendre place 

dans les vitrines d’un musée scientifique”. Sob esta noção de cópia, entendida neste 

caso específico como peças de traje, como refere Grognet, “Il convient d’ailleurs de 

souligner que certains objets rapportés par les ethnologues sont en fait des réalisations 

exécutées pour l’occasion de la collecte (artefacts en circulation mais rares ou 

récemment disparus) et sont donc des objets neufs n’ayant jamais servi ou subi le 

traitement auquel un véritable usage les aurait contraints”
8
. Neste contexto, a 

prevalência da cópia dos trajes em exposição, enquanto substitutos podem funcionar em 

conjugação com a noção “scientifique d’objet témoin”. Refletem, assim, uma harmonia, 

entre substituto do original e objeto testemunho de uma realidade monsantina peculiar 

(o trajar) que se quer mostrar, ao exibi-lo ao público da capital. 

Esta reclamação do erudito albicastrense, traduzida, como vimos, na 

apresentação dos trajes suportados pelo efeito estetizante que os classifica, assumido 

igualmente por Lage, subjaz na apresentação da sua intenção de captar o interesse do 

visitante. Tal é perfeitamente visível, e encontra fundamento, no significado e 

características dos trajes “fabricados”, idealizados para criarem no público-alvo uma 

espécie de impacto estético como justificação da fruição. 

Neste âmbito, centremos pois a nossa avaliação, na proposta de Lage, e do seu 

colaborador, ancorada na estetização, fabricada de peças de traje, entendidas como 

agentes de interação privilegiada com os participantes na exposição. Os recetivos 

comportamentos dos visitantes à sua exposição denotam o interesse peculiar pelo 

objeto, que, pelos atributos com que é apresentado, prende “les visiteurs en se tenant 

devant les artéfacts et en les regardant.”, adotando “l'assignation d'un autre statut de 

l'objet: l’estatut de curiosité” (LESAFFRE, 2011, 48). 

                                                           

7
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226 Segundo indicações de Lage a Viana seria aconselhável “conseguir tanto 

quanto possível peças novas ou em bom estado enviando-se peças velhas ou em mau estado quando de 

todo seja impossível adquiri-las em bom usos, afim de ser possível evitar despesas, demoras e trabalho”  
8
 Cf. GROGNET, Fabrice, Objets de musée, n’avez-vous donc qu’une vie?, Gradhiva, 2005, pp. 49-63. 
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Importa concluir, em síntese, que a esta suposta escolha dos objetos, o objeto em 

si, é efetuada enquanto portadora de um sentido estetizante específico que lhe é 

atribuído, agindo como vetor de prazer estético, ao qual nos esforçamos por juntar 

dados de rigor etnográfico. Esta matriz, que aparentemente reunia consenso entre Lage e 

Sales Viana, é, no entanto, quebrada pela população de Monsanto, hostil ao empréstimo 

de trajes quer para cópia, quer para figurarem na exposição. Determinados opositores 

terão encontrado o motivo de protesto concreto, justificado nesta ação, pela demora dos 

prometidos melhoramentos na aldeia, fixados pelo concurso de 1938, pelo SPN. 

Certamente, este último facto explica as alterações aos conteúdos sugeridos na 

exibição dos trajes em manequins de tamanho natural. Como substituição a esta 

proposta, Lage opta por recorrer aos modelos com as indumentárias selecionadas, numa 

clara tentativa de ilustrar sinteticamente, e sem a aura pretendida, os trajes usados na 

aldeia de Monsanto da Beira. Em todo caso, não podemos contudo, apesar desta 

modificação que barrou o curso da prevista programação, deixar de identificar a sua 

proposta claramente definida. 

Neste contexto importa firmar as considerações em que assentam, não só a 

apresentação dos trajes selecionados, como a própria conceção do que Lage, 

fundamentalmente, entendia por exposição. Num claro ponto de convergência, estão 

presentes, na sua conceção, pressupostos evidentes de “un regard esthétique à un regard 

ethnographique dans la mise en place [à la] exposition”
9
. 

Se esta retórica constituía um domínio transversal, comum a todas as correntes, 

com efeito, em matéria de organização seleção de objetos, e nomeadamente no conceito 

estético e etnográfico intrínseco, as duas próximas exposições do SPN, a que faremos 

resumida abordagem, representam, como se verá, significativas linhas de continuidade 

com o pensamento de Lage e dos seus colaboradores próximos, Sales Viana e Maria 

Luísa Branco Cerqueira. Neste âmbito refiram-se as exposições de Colchas de Noivado 

de Castelo Branco e os trajes regionais de Viana de Castelo.

                                                           

9
 E- Book de l’exposition- agence culturel de Alsace (http://www.organisateur-exposition.org)  

http://www.organisateur-exposition.org/
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Duas exposições (1942-1945) 

 

A exposição de colchas de noivado (bordados de Castelo Branco): 1942 

 

A autoria do projeto do projeto do certame das colchas de noivado de Castelo 

Branco sucede à anterior exposição temática organizada por Sales Viana, em fins de 

abril de 1941, realizada no Hotel Turismo de Castelo Branco. Que foi visitada por 

António Ferro no âmbito de se inteirar diretamente das possibilidades “do 

desenvolvimento do turismo…no distrito”
1
. Terá sido eventualmente a convite do 

Diretor do SPN que Sales Viana apresenta em março de 1942, um plano para a 

realização do certame das colchas de Castelo Branco, logo aprovado por António Ferro. 

Embora tenham havido contactos anteriores entre Lage e Sales Viana sobre 

sugestões, modos de organização da exposição em risque, interessa-nos sobretudo 

analisar a que se efetivará, após concordância superior (de Ferro), e compará-la com a 

sua antecedente de 1941, a fim de encontrar, ou não, um fio condutor que permita 

equacionar se se verifica uma premeditada escolha dos objetos em função do seu efeito 

estético, em Lisboa, em contraponto à exibida em Castelo Branco. 

A Eurico Sales Viana “se comete o encargo da […] organização da Exposição de 

Colchas em 1941” (CARDOSO: 1940, 297). A sua escolha justifica o seu caminho, 

estudos e atividade em prol do ressurgimento das colchas de noivado de Castelo 

Branco. Destaquemos, neste âmbito, o facto que atesta o seu interesse pela etnografia e 

pela forma como entende a necessidade de se apurar no âmbito específico da cultura 

material, a natureza genuína desta forma de Arte Popular. È neste pressuposto que 

integra uma comissão em 1940
2
 (ideia lançada pela Junta de Província) e publica um 

                                                           

1
 Beira Baixa, “Diretor do SPN”, Ano V, N.º 213, 17 de maio – 1941, p. 5. 

2
 Beira Baixa, “As comemorações do Duplo Centenário – Exposição das Colchas de Castelo Branco”, 

Ano VII, 8 de julho de 1939, N.º117, p. 4. A ideia de promover uma Exposição das Colchas de Castelo 

Branco, prevista para outubro de 1940 (parte integrante dos festejos comemorativos do Duplo Centenário 

em Castelo Branco), cabe à Junta de Provincial. Sob o ímpeto de salvaguardar o património que resta , é 

entendido por aquele órgão distrital proceder-se ao “inventário das colchas existentes […], classificar  as 

merecedoras de serem apresentadas como modelos ou tipos de Colchas de Castelo Brancos […], Criar em 

Castelo Branco uma escola […] onde se ministre o ensino sobre o desenho cores e pontos da colcha”; “As 

colchas modelos classificadas em cada província do Concelho serão reproduzidas para a exposição por 

pessoas desses concelhos”; “A Junta nomeará uma comissão de competentes para fazer o estudo das 
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artigo sobre as colchas em que, seriando a sua preparação aplicação e uso longínquos, 

exorta (com base nos trabalhos de cópia dos modelos antigos) a que as reproduções 

sejam feitas como outrora, “pelas raparigas solteiras e virgens para o dia do seu 

noivado” solicitando “que não se industrialize esta manifestação da beleza do nosso 

povo”
3
. Os contínuos trabalhos dedicados ao estudo das Colchas

4
, até culminarem na 

Exposição efetivada em 1941, servem, como descrito, de intento para traçarmos o perfil 

no campo etnográfico do erudito de Castelo Branco.  

                                                                                                                                                                          

nossas colchas assinalando as características das duas fases do famosos produto”. A Comissão, “que há de 

estudar e escolher as colchas modelos e que devem ser reproduzidas num álbum especial”, é composta 

por José de Almeida Garret, Luís Chaves, Hipólito Raposo, Carlos Selvagem, José Monteiro, Frederico 

Conde, Caldeira Veloso e Paiva Pessoa. Os trabalhos da Comissão prosseguem, tendo-se verificado que o 

trabalho de seleção e estudo das mesmas a ter lugar na Covilhã, Castelo Branco, Fundão e Alpedrinha, 

recaiu somente em Sales Viana, Almeida Garrett, Alexandre Caldeira e Veloso, Luís Chaves. É contudo 

Chaves que reforça a importância dessa “Romaria de encanto”, (quando em julho de 1939 integra a 

comissão que lhe vai permitir examinar “centena e meia [de colchas] em terras de Castelo Branco, pela 

compensação “na admiração [das] combinações do desenho, ao emprego das peças, adequadas ao 

simbolismo próprio ao jogo alegre das cores, ao simbolismo próprio. “Tinha sido possível graças ao 

estudo empreendido, apurar “umas ricas outras pobres […] todas no entanto colaboravam na obra 

comum” (CHAVES, Luís, “As Colchas de Castelo Branco (61-96)”, Beira Baixa, junho de 1940, p.83). 

Sales Viana estende o seu interesse ao estudo das colchas de noivado, não deixando no entanto de 

introduzir algumas variantes ao nível do desenho na colcha rica oferecida à rainha de Inglaterra Isabel II, 

quando em 1957 visitou o nosso País. Acresce que a exibição na dita colcha de fatores heráldicos , 
suscitou a discordância de etnógrafos, como Luís Chaves, tendo Sales Viana justificando a sua opção em 

função de noutras épocas se terem introduzido “elementos dos estilos vigorantes (armas reais inglesas e 

brasões heráldicos dos 13 concelhos da Beira Baixa e franjas)” (DIAS: 1965, 16).  

Este importante inventário que fixava desenhos e cores antigas tinha como projeto serem objeto de cópia 

a reproduzir pela secção da escola que começará o ensino dos bordados. Ainda no âmbito das 

comemorações do duplo Centenário, e do seu programa, que fixava a inauguração de “Museus Populares 

nas capitais de Provincia” deve ser realçado o projeto de Sales Viana com vista à criação de um Museu 

Popular em Castelo Branco, que permite igualmente validar a hipótese abordada sobre o seu saber 

etnográfico. O dito Museu seria na sua conceção, “não um Museu – tipo armazém […], onde se alinhem 

objetos de valor precário […], mas um a manifestação prodígia e viva”. Com “edifício construído a 

propósito do fim que se destina e ao sabor beirão” Salles avançava, que o mesmo deveria comportar um 

salão para festas, sessões de cultura e cinema” com destino a projeções de demonstrações etnográficas e 

folclóricas, sala para discoteca, para guardar as coleções de discos respetivos às canções populares, 

biblioteca e várias salas para coleções etnográficas, onde em manequins estejam representados o traje 

popular e as danças; miniaturas de alfaias agrícolas, objetos em uso no comercio e na industria, a 

alimentação, instrumentos populares de caça e pesca e instrumentos musicais. A grande novidade dizia 

respeito ao aproveitamento de “um vasto logradouro, em síntese da aldeia da beira, edificados os diversos 

tipos da casa popular […], as hortas […]. No interior das casas teriam lugar “os teares de linho e lã as 
rodas de oleiro e todas as demais indústrias populares ou caseiras. Neta praça, poderiam ocorrer, festivais 

e feiras.e as ceifas, a apanha da azeitona […] e periodicamente poderiam ocorrer demonstrações 

etnográficas e folclóricas de todas as aldeias da província. O seu desejo em prosseguir o desenvolvimento 

desta “obra etnográfica”, levava Sales Viana a sugerir a criação do “Instituto Etnográfico da Beira Baixa” 

e a “cooperação de Folclore de Castelo Branco” (cf. Beira Baixa,). 
3
 Beira Baixa, nº144, de 13.1.1940, p.4. 

4
 Sales Viana está em 1941 envolvido, na qualidade de diretor artístico, no projeto da Escola de Bordados 

de Castelo Branco. Esta Escola tinha por objetivo prático “fazer renascer a antiga colcha de Castelo 

branco “cabendo então à Junta fazer “reproduzir litograficamente o desenho das melhores colchas A 

atividade desta Escola saldar-se-ia após um primeiro período, na execução de quatro colchas duas ricas e 

duas pobres (Beira Baixa, Ano IV, N.º199, 8 de fevereiro de 1941, p. 8). 
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Acresce nesta perspetiva a organização da I Exposição de Colchas de Castelo 

Branco, onde Sales Viana revela um trabalho de recolha e sínteses de um conjunto de 

elementos descritivos de demonstração “das diferentes fases da indústria do linho e da 

seda”, e “a fiar, a dobar e a tecer a sua fibra resistente […] gente que sabe do ofício por 

uso quotidiano”
5
. É na sua qualidade de comissário da exposição (Colchas de noivado) 

no Hotel Turismo, que Sales divulga expondo, lado a lado, as “colchas dos tempos 

antigos e os trabalhos das bordadeiras da escola de Bordados”, num intuito promissor 

“do seu renascimento em textos moldes”. Preconiza neste âmbito a preservação de um 

património, as colchas antigas, tentando igualmente a sua certificação quando tem que 

recorrer a cópias fiéis das mesmas. Outro facto curioso prende-se ainda com os quadros 

vivos (das tecedeiras a bordar), presentes na exposição, que ilustravam os trabalhos em 

curso. Todo um ambiente demonstrativo que passava por autóctones com os seus trajes 

(Capa de burel) trabalhando quer no preparo “dos casulos do bicho de seda para a 

extração anual do fio” quer dobando a meada de linho para a preparação da teia”, ou 

espadejando o linho [como] ato preparatório para ser assedado e depois fiado na roca”, 

ou mesmo “enchendo as canelas para a tecelagem manual do linho”, que transpunham o 

visitante para o trabalho mediato do labor da tecedeira, que “urdia e tecia uma teia de 

linho […] bordada em famosas colchas” (CARDOSO: 1940, 295). 

É nesta medida que a Sales Viana se lhe confere, no projeto apresentado, 

legitimidade na organização da exposição de colchas de noivado, a realizar em 1942, no 

estúdio do SPN
6
. Como já referido, é através da troca epistolar entre Sales Viana e 

Francisco Lage, ocorrida entre fevereiro e junho de 1942, respeitante às propostas, à 

decisão final e, consequentemente, à organização seleção dos objetos e museografia, 

                                                           

5
 Houve a preocupação de Sales Viana em reportar, numa ação pedagógica, as linhas mestras dos seus 

agentes, como a existência de “uma bela ramada com casulos em um cavalete em forma de cabana”, 

assim como a existência de canteiros onde plantou “linho a vicejar”. Os trabalhos ao vivo, pelas 

“bordadoras da Beira Baixa, não confecionavam só colchas para o seu noivado […], mas colchas para uso 

quotidiano com linho azul e branco”. Houve igualmente a preocupação de expor duas colchas “coevas da 

infância da arte” onde eram destacados os seus diferentes desenhos. Às outras expostas a que chamaram 
de transição por terem desenhos de época posterior dava-se especial atenção às colchas ricas fazendo 

relevância aos desenhos que transmitiam Eram também exibidas colchas de sabor popular 301-303. 

Refira-se como justificativo do estudo empreendido por Sales Viana sobre Colchas de Noivado, a reunião 

de “100 colchas antigas, umas de sabor popular, outras eruditas” (cf. Beira Baixa, nº 226, de 16.08.1941). 

Os objetos (bastidores e tear de franja), seriam peças fidedignas utilizadas na confeção das colchas de 

Castelo Branco. 
6
 É referido que o grande êxito desta iniciativa, se fica a dever “à invulgar intuição artística, etnográfica e 

folclórica de Eurico de Sales Viana, e no difícil desempenho de escolher modelos e orientar a sua 

disposição […] e que com o mais completo sentido musical ensaiou as bordadoras nalguns cantares 

rimances de maior melodiaa e suavidade do mais puro sentido regional”. (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 

425.Carta de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 2 de março de 1942) 
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que nos propomos analisar sinteticamente e determinar a sua leitura axial em torno de 

dois conceitos sempre presentes: a conjugação de uma aproximação etnográfica e a 

utilização de uma “cenografia” valorativa dos objetos expostos, e consequentes 

recriações, que cumpram os objetivos orientados por uma política própria do SPN. 

Nesta perspetiva dualista, que orientará o certame, torna-se necessário discernir 

alguns elementos integrantes do mesmo, que englobam, por um lado, a preocupação 

vigente em criar uma representatividade exemplar dos objetos, revelando a visão, que se 

pretendia mostrar, focada na rigorosa seleção, assente na autenticidade das peças 

expostas (colchas de noivado), e, por outro, a sua complementaridade determinada pela 

necessidade de dar a conhecer ao público da capital todo o trabalho inerente à sua 

confeção. 

Estes dois modos diferenciáveis, ao mesmo tempo conciliáveis, serão de resto, 

como temos assinalado, apanágio das exposições do SPN/SNI, que, por consequência, 

confirmam as suas propostas tendentes à distinção concebida por Lage entre Museu e 

Exposição. Nesta plataforma, indagamos as propostas de Sales Viana sob a primeira 

pretensão de “plasmar” a exposição das colchas de Castelo Branco de 1941 na capital, 

projeto desde logo afastado, face à exiguidade espacial do estúdio do SPN, e a aceitação 

do segundo que se limitaria à apresentação das colchas, que culminaria com o desejo de 

Lage, desde que observasse a disposição de exemplares “mais representativos por 

épocas”, “possivelmente ilustrada na sua parte técnica por uma bordadora”. Mediante a 

fixação desta última sugestão, toda a sua orientação e preparação se norteiam no sentido 

de evidenciar essa associação, quer na seleção de 30 exemplares de “colchas de linho 

com bordado de seda, de Castelo Branco, de diversas procedências e épocas”, quer nos 

“trabalhos de demonstração”, que reportam à conceção de uma colcha erudita e de uma 

colcha popular.
7
 

È precisamente no campo das demonstrações dos trabalhos que poderemos 

descortinar alguns aspetos ligados a necessidade de demonstrar como as referências 

locais, as “bordadoras”, a escolha das suas indumentárias e interpretações vocais são 

utilizadas na mostra, conferindo uma certa ambiguidade entre práticas etnográficas e 

uma real cenografia que culminam em parte com o desejo de Lage, na existência de 

                                                           

7
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“uma exposição bonita”
8
  Desde logo, podemos realçar, a introdução, como mote da 

exibição, de duas classes sociais diferenciadas, a “senhora casadoira e a “aia ou criada”, 

na elaboração da colcha erudita, e as “bordadoras” artesãs, que confere com os 

princípios e ideais inerentes ao regime, transversal a uma sociedade estratificada, que 

coexistia em harmonia com a revitalização dos valores do universo cultural popular 

tradicional. As manifestações populares patentes – se bem que neste específico caso 

direcionadas para um “consumo” de pendor elitista (o próprio público que visita a 

mostra) – pretendem ainda frisar igualmente a ambição do regime a um retorno aos 

valores perenes da tradição, através de uma estratégia de recuperação desta arte em 

franca regressão, “sob o patrocínio da Junta de Província da Beira Baixa e da sua 

direção, graças ao departamento oficial, a Junta Provincial, e ao seu dirigente”
9
. Neste 

contexto, a mostra poderia ser observada como veículo (embora dissimulado, que 

deixava uma mensagem apologética ao regime) de ressurgimento do nosso património 

de Arte Popular, verdadeiramente popular.  

O enquadramento da exposição era consubstanciado, como vimos, por trabalhos 

exemplificativos dessa arte de bordar, a cargo de cinco “bordadoras”
10

. Este âmbito 

pode apurar-se pela “atuação” das intervenientes nas demonstrações, quer pela 

reprodução de uma realidade assente numa perspetiva idealizada do povo pertencente a 

tempos distantes (visível no traje que envergavam as raparigas rústicas, a juntar à dama 

antiga e à aia, e no cuidado extremo posto nas indumentárias propostas), quer numa 

“cenografia” conseguida através de demonstrações das técnicas de bordados executados 

por alunas da escola de bordados (criada por José Cardoso e Sales Viana em 1940). Se, 

por um lado, correspondiam na prática à quase totalidade dos requisitos verídicos do ato 

de bordar, por outro, a encenação dos cantares regionais das bordadoras garantiam o 

                                                           

8
 IANTT, Arquivo SNI, ofício n.º 154, de Francisco Lage a Sales Viana a, datado de 20 fevereiro de 1942. 

9
 DIAS, Jaime Lopes, em “Da Vida e Saber do Povo. Recolha e Estudo”, Congresso de Etnografia e 

Folclore, promovido pela Câmara Municipal de Braga. 22-25 de junho, 1956O autor faz alusão ao 

empenho do presidente da Junta Provincial, e de Sales Viana na preservação desta arte através da 

organização de uma Escola de Bordados, e, simultaneamente, ao investimento na replantação “de 

amoreiras fornecendo as sementes de sirgo e anunciando preços remunerados às sirgarias particulares” 

(Idem, ibidem, p. 14). 
10

Segundo a informação de Sales Viana a Lage, duas “bordadoras” trabalhariam “numa colcha erudita 

dessa época”. Quanto às restantes três “bordadoras, duas de Estreito e uma de Malpica “ocupar-se-iam 

respetivamente do bordar da colcha popular e do tear de franja” (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425.Carta 

de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 2 de março de 1942) 
10

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425.Carta de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 2 de março de 1942.  
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êxito da espetacularidade que se pretendia passar, conferindo segundo Viana, “um 

aspeto doméstico à exposição”
11

. 

Numa visita ao certame, o visitante poderia admirar e ficar elucidado quanto à 

exposição que era então possível admirar, à parte dos belos exemplares expostos, ou 

seja os trabalhos de colchas de noivado ao gosto do século XVIII, de colchas de noivado 

ao gosto popular, e de franja para guarnição de colchas de noivado , executados […] 

pelas bordadeiras da nossa terra”
12

. “Como de costume” haveria o “catálogo da 

Exposição”, cujo conteúdo introdutório da responsabilidade de Sales Viana (com o 

mesmo teor do escrito para a exposição de 1941 em Castelo Branco) fazia igualmente 

referência ao trabalho das “bordadoras” e a alguns exemplares de colchas exibidos. 

Estas duas sínteses exposicionais, assentes na celebração e justo tributo à 

Província da Beira Baixa, entendidas como operação de reconsideração do seu 

património cultural (artístico e de tradição popular), fixadas pela “intuição artística, 

etnográfica e folclórica por Sales Viana”, com a inevitável concordância de Lage, se, 

por um lado, são consideradas, como salientámos, como uma série de referências locais 

particulares (artísticas e de cariz etnográfica), por outro, constituiu-se em cada uma 

delas um mise-en-scène, que exaltava os valores eternais do povo e da Nação. Uma 

grelha de referências folclóricas e de abordagens cenográficas seriam posteriormente 

retomadas na próxima e programada exposição, passados três anos (1945): A Exposição 

do Traje Regional de Viana do Castelo e de Indústrias Caseiras Complementares: 

Tecelagem, Bordados e Rendas de Bilros. 

 

                                                           

11
 Sobre este aspeto da introdução dos cantares, Lage atribuindo a responsabilidade da sua “preparação e 

apresentação” em exclusivo a Sales Viana, considera-o após ter tido conhecimento “do programa dos 

cantares das bordadeiras […] muito interessante e de sucesso garantido”. A imprensa albicastrense era 

unânime em referir e elogiar quanto “tinham sido apreciados os cantares regionais das «bordadoras» da 

exposição” elogiando para o efeito Sales Viana cujo “sentido musical e folclórico ensaiou as bordadeiras 

nalguns cantares romances de maior melodia e suavidade do mais puro sentido regional” (cf. IANTT, 

Arquivo SNI, Cx. 425.Carta de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 2 de março de 1942). Embora 
tenhamos tentado averiguar sobre a veracidade deste quadro (cantares das bordadeiras) em autores que 

estudaram as tradições costumes e lendas e usos da Beira Baixa, nomeadamente Jaime Lopes Dias e 

Leonor Buescu Carvalhão, não foi possível comprovar a existência desta performance, associada aos 

bordados. No entanto cremos que canções populares, “romances populares” que fazem parte do principal 

reportório musical popular da Beira Baixa como “Senhora do Almurtão” poderiam ter constado no 

reportório apresentado no certame. 
12

 Beira Baixa, N.º 264, p. 4. Embora as colchas viessem já adiantadas (de outro modo não haveria tempo 

para demonstração, pois a mostra ficaria patente apenas durante 10 dias), a demonstração contemplava o 

esticar do tecido no bastidor, com um guardanapo de papel entre a argola exterior e o bordado, bem como 

o preenchimento do campo e da barra do tecido. Num tear apropriado, uma das bordadeiras tecia a franja. 

Neste contexto a demonstração correspondia em rigor a arte de bordar as colchas de Castelo Branco. 
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Trajes de Viana do Castelo: uma exposição visualmente equilibrada versus 

secção de um Museu 

 

“Organiser une exposition implique en effet la prise en compte de ces 

contraintes particulières”
13

, que se refletem, entre outras, neste caso especifico, na 

determinação da temática, na seleção e apresentação de determinados numero objetos, 

sobre os quais se entende possuírem um valor que interessem ao público visitante. Neste 

contexto, planificar-se-ia uma exposição assertiva, acordada na exibição do traje 

regional de Viana do Castelo, e “artes” afins (tecelagem bordados e rendas de bilros), 

com benefício das suas potencialidades estéticas e visuais e valor ostentatório (enquanto 

tesouros artísticos), e igualmente, na sua função, como veremos, simbólica e de 

glorificação dos ideias do regime. 

O papel dos intelectuais no despertar da glorificação da região do Minho é 

conhecido sensivelmente desde os finais do século XIX, num claro paralelismo com a 

construção dos nacionalismos. Dando esta primazia ao elogio literário da paisagem, 

assistimos igualmente neste contexto à ação de artistas plásticos e etnógrafos locais que 

revelam usos e costumes, num claro reforço e valorização desta região. Da 

responsabilidade de um conjunto significativo de monografias locais que definem 

idealmente esta província de Portugal, que, como salientámos, Lage não hesita em 

colecionar, numa clara partilha de sentimentos e interesses (de monografias locais), 

selecionámos, associando às suas qualidades inerentes, a sua atração turística (dos 

espíritos românticos) na demanda de “tesouros escondidos da genuína cultura popular”. 

Neste âmbito o Minho destaca-se como destino de eleição. Na conjuntura em que o 

Estado Novo se institucionaliza, nos ideais que propaga na sociedade estratificada, 

compreende-se a sua apropriação e comunhão de interesses na peroração exortativa da 

região minhota. Neste contexto, não surpreende como essa “micropátria “ é trazida à 

colação, como suporte à temática da exposição (prefigurada numa exortação singular no 

texto introdutório do catálogo), em que em associação, inevitavelmente, com o seu 

objeto principal, o traje de Viana é o mote da exibição. Com efeito parece indiscutível, 

que o próprio traje vianense, tido pelo regime como um símbolo nacional e 

                                                           

13
 E- Book de l’exposition- agence culturel de Alsace (http://www.organisateur-exposition.org)  

 

http://www.organisateur-exposition.org/
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internacional, ao longo dos tempos, é interiorizado cremos, nesta mostra, como o 

suposto “Traje da Nação”, capaz por si mesmo de traduzir e retratar a mulher 

portuguesa, numa clara manifestação de apoio ao regime salazarista
14

. 

Numa primeira abordagem e reflexão sobre a decisão de explicitar a sua escolha, 

e orientação lageana, propomos a existência, numa primeira instância, da exibição da 

indumentária, contemplando uma visão diacrónica da evolução própria do traje e dos 

envolventes políticos e sociais que lhe dizem respeito, atribuindo um paralelismo 

existente entre um determinado padrão simbólico do traje (o processo de afirmação da 

identidade nacional, traduzida num estereótipo da mulher enquanto síntese da 

multiplicidade regional e cultural), onde um povo e uma cultura se entrecruzam, numa 

apropriação inusitada, com vista à sua divulgação entre o grande público da capital. 

O traje à vianesa constitui como um, entre outros, código da mulher portuguesa à 

época. Neste quadro “a sua aura de identificação e de mobilização parece notável”. É 

certo que tendeu a acompanhar os vários contextos em que “viveu” e é cara ao regime 

salazarista pelas virtualidades que encerra a nível de um retrato “amorável”, gracioso e 

consequentemente representativo da nação e da mulher que se traduzia na qualidade de 

“guardiã da tradição” 
15

 

Voltando à questão do papel da mulher minhota na sociedade de então, anota-se 

que o seu traje garrido é, pela sua estilização e consagração, objeto de monopolização, 

mormente pelas elites aristocráticas e burguesas, que não hesitam na sua representação 

como identificação nacional. Exaltada, “A minhota trajando à Vianesa”, pelas suas 

características conjunturais em perfeita sintonia entre “a mulher, a paisagem e a 

natureza”, vai permitir a Lage expor o “traje à moda do Minho”
16

 como base da 

exposição e permitir que semelhante aliança lhe devolva um quadro exposicional, 

representativo de 21 fatos exemplificativos (trajes de festas e de trabalho), um retrato 

sugestivo das variantes locais da indumentária em foco. Importa pois destacar, neste 

âmbito, como orientada e preparada a exibição do traje, em moldes colaboracionistas, a 

                                                           

14
 Referência neste contexto para a escultura que foi selecionada com o objetivo de homenagear perante 

Salazar o agradecimento das mães pelo facto de os filhos não terem ido à guerra. 
15

 A Minhota trajada à Vianesa: A construção histórica de um ícone popular. Vertigens. Para uma 

sociologia da perversidade.s/p. A versão do presente texto foi publicada com o mesmo título, na revista 

Sociedade e Cultura 4, Série Sociologia. Vol. 18, (1-2), pp125-140. 

https://tendimag.files.wordpress.com/2012/06/a-minhota-trajada-c3a0-vianesa-a-construc3a7c3a3o-de-

um-c3adcone-da-cultura-popular.pdf.  
16

 ibidi ibidem  

https://tendimag.files.wordpress.com/2012/06/a-minhota-trajada-c3a0-vianesa-a-construc3a7c3a3o-de-um-c3adcone-da-cultura-popular.pdf
https://tendimag.files.wordpress.com/2012/06/a-minhota-trajada-c3a0-vianesa-a-construc3a7c3a3o-de-um-c3adcone-da-cultura-popular.pdf
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seleção das peças a expor, e, por fim, avaliar em que circunstâncias as suas atribuições 

(estéticas e de cariz etnográfico) se coadunam em conformidade com a perceção 

lageana de uma exposição.  

Numa primeira intervenção, a exposição destinava-se a facultar, como vimos, a 

organização de uma “retrospetiva do Traje de Viana do Castelo”. Em colaboração 

conjunta com Maria Luísa Branco Cerqueira
17

, esta exibição seria contemplada com a 

exibição do “Grupo da Meadela no encerramento da exposição”. Afastada por Lage, 

esta última hipótese de abrilhantamento da exposição, por questões de logística, 

projetava-se finalmente, a ter lugar em fevereiro, uma “exposição documentada”, 

completada com “demonstração viva de trabalhos”
18

. Por fim, na organização da 

exposição, que será apresentada ao público em março de 1945, é possível discernir uma 

leitura dicotómica orientada e reforçada, por um lado, pelo conteúdo do próprio 

catálogo, em que se identifica uma preocupação assente no caráter genuíno das peças, e 

consequentemente ancorada num contexto etnográfico partilhado por etnógrafos 

(Cláudio Basto)
19

, e por outro, se estabelecermos uma analogia entre a procura estética 

de objetos e a conceção de Lage (numa exposição a composição equilibrada assume 

forma de lisibilidade), diremos que a conceção cénica está igualmente presente.  

Numa primeira análise, é significativa a objetivação do valor etnográfico das 

peças selecionadas, trajes, e um conjunto de rendas bordados e tecelagem. São 

concludentes deste facto as afirmações, com base na correspondência preparatória e de 

consolidação da exposição, em que Lage se explicita à sua colaboradora (Maria Luísa 

Branco Cerqueira), e que consolidam a exibição de trajes de trabalho e de festa (com 

percentagem muito esclarecedor de fatos antigos), de acordo com a divisão proposta 

(em géneros e proveniências) pelo etnógrafo Cláudio Basto. É ainda neste sentido que o 

catálogo segue, na apresentação dos trajes de Viana de Castelo, os “ensinamentos” de 

Basto, num claro reconhecimento da sua idoneidade etnográfica na matéria . No tocante 

às indústrias complementares presentes na exibição, bordados e rendas vianenses (a 

                                                           

17
 Maria Luísa Branco Cerqueira (embora não tenha sido possível apurar datas de nascimento e óbito, 

apenas se encontrou a referência de, em 1965, ser inventariante de um processo de partilhas de seu pai) 

era filha de Gaspar Cerqueira e de Margarida Branco Cerqueira, e sobrinha de Geminiana Abreu. Dirigia 

uma empresa de confeção de fatos à vianesa e outros trabalhos regionais criada por sua mae.  
18

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425, carta de Francisco Lage a D. Margarida Branco Cerqueira, Sucrs. 

Datada de 25 de janeiro de 1945, p.1) 
19

 Não podemos contudo descurar, segundo a opinião de Cláudio Basto, a adaptação dos fatos de minhota 

aos tempos modernos, opinião corroborada pelo autor do catálogo. 
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seleção é deixada ao critério da colaboradora de Lage), estas surgem na continuação do 

que avançamos sobre a natureza destas peças, uma vez, que são exemplares oriundos da 

casa (Cerqueira), responsável no tempo das suas fundadoras pela organização de uma 

“exposição de trabalhos regionais” proporcionadora do cruzamento, do saber artístico 

das aldeãs, com uma indústria regional vianense
20

. 

A anuência de Lage à competência e saber de Cláudio Basto sobre o traje 

regional de Viana de Castelo, do mesmo modo que é também “aprovado” quando expõe 

os trajes mencionados pelo etnógrafo na sua especifica obra sobre esta indumentária. 

Com efeito, consultando o catálogo encontramos presentes exatamente os modelos (e 

proveniência) enfatizados por Bastos na sua principal obra temática. 

Outro indício sobre a legitimidade e aceitação de Lage dos trabalhos de Basto, é 

traduzida igualmente nas observações que Lage faz à revista National Geographic 

Magazine, contestando nela a reprodução do “traje de mulher publicado”, representado 

sem fidelidade e “dando lugar a erros de interpretação”. Neste âmbito, Lage, que 

emenda e descreve pormenorizadamente a sua real e autentica composição 

proveniência, materiais e desenhos, não hesita igualmente em mencionar em detalhe 

(páginas e figuras), como elucidação verídica a seguir pelo diretor do periódico, a obra 

“Traje à Vianesa” por Cláudio Basto
21

. Acresce, ainda, relativamente à apresentação dos 

trajes, como reflexo de procura de genuinidade e antiguidade nos trajes, o exibido traje 

                                                           

20
 A riqueza desta indústria de bordados terá sido divulgada numa “1ª Exposição de Lavores” realizada 

em agosto de 1917 por iniciativa da subcomissão da cruzada das mulheres. Sobre a sua importância na 

revitalização e divulgação desta industria regional, Cláudio Basto é perentório em afirmar que os “lavores 

executadas pelas aldeãs do respetivo concelho” revelam “uma preciosa industria regional”. No ano 

seguinte cabe a Gemeniana Branco Cerqueira Abreu (avó da colaboradora de Lage) organizar uma 

exposição de trabalhos regionais em Linho. Esta senhora foi responsável pela introdução dos bordados 

que “as nossas camponesas confecionam nas mangas, ombros, peitilhos e cabeções das suas camisas de 

alvo linho, mandando-os copiar para os fazer adaptar a toalhas”, desenvolvendo um indústria regional, 

hoje certificada, e ícone de uma região delimitada, Viana do Castelo. Curiosamente, como justificativo do 

interesse e autenticidade dos trabalhos expostos na exposição, o próprio catálogo faz menção às relatadas 

palavras do etnógrafo, revelando e retomando as palavras de Cláudio Basto, pela “1ª Exposição de 

Lavores executadas pelas aldeãs do respetivo concelho”. Essa “exposição revelou, […] uma preciosa 
indústria regional como suporte da real e longínqua importância dos bordados e rendas vianenses”. Note-

se que Francisco Lage possui na sua biblioteca os exemplares de Cláudio Basto respeitantes à temática 

abordada (cf. Caderno de especificações do Bordado de Viana do Castelo. Projeto “Bordados de Viana, 

Património Vianense”, Viana do Castelo, Câmara Municipal de Viana do Castelo, 2 ed., 2012, p.10; 

BASTO, Cláudio, Bordado de Viana-do-Castelo, Silva Etnográfica: Porto, Edições de Marânus, 1939, p. 

7; Catálogo, p. IX). 
21

 IANTT, Arquivo SNI, C. 117, carta de Francisco Lage a Jeanne T. Taylor, Califórnia, datada de 27 de 

dezembro de 1947. Numa missiva de três páginas Lage adverte o destinatário que “ estes trajos só podem 

ser executados na região com tecidos próprios e com a maneira própria de quem está habituado a 

confeciona-los. Toda a tentativa que se faça em contrário pretendendo reproduzir ou imitar só dará lugar a 

contrafações e erros lamentáveis”. 
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azul de Dó (de luxo) e vermelho (de luxo)22. Neste âmbito, sob esta orientação podemos 

ainda dar relevo à presença de um conjunto significativo de fatos “antigos de verão”, e o 

“fato de trabalho” representativo do “vestido da Semana”, de uso diário no trabalho da 

lavoura
23

. 

Importa ao concluir estes testemunhos sobre a relevância dada à singularidade 

dos trajes regionais, a sua autenticidade e o cariz etnográfico presentes na exposição de 

1945, refletindo sobre a presumível sapiência de Lage, enquanto etnógrafo, sobre a 

temática em apreço: os trajes regionais. Neste contexto trazemos à colação, as 

informações de Lage prestadas a José de Campos e Sousa, contemplando descrições 

minuciosas (indumentária completa, calçado e cobertura de cabeça) acompanhadas de 

observações pertinentes sobre “trajos regionais Província de Trás-os-Montes e Alto 

Douro”. 
24

 

A proximidade de Lage com uma conceção estética da exposição é igualmente, 

como referimos, visível na exibição das peças expostas. Atentemos ao seu pensamento 

com base nas justificações dadas pela rejeição em expor determinadas peças de 

vestuário em excesso, sem grande impacto visual, ao mesmo tempo, que opina sobre o 

                                                           

22
 Segundo Cláudio Basto, estes fatos datariam das descrições de Ramalho Ortigão, em 1885, tendo 

desaparecido “os coletes abotoados e as camisas de folhos no peito”. Acrescenta ainda o etnógrafo que é 

“possível comprovar a correspondente evolução dos trajes à vianesa […] pondo em confronto os atuais 

com outros da época em que Ramalho Ortigão escreveu (BASTO: 1930, 47-48). 
23

 Cf. PAÇO, Afonso do, Magazine Bertrand, leitura para todos (1927-1933), p.16; no seu estudo sobre 

“O Traje à lavradeira”, Afonso Paço descreve a indumentária e os seus componentes que se coadunam 

com a exposta nas salas do SPN. Segundo o autor, “A camisa de estopa […], as saias de riscas verticais 

vermelhas e pretas, denominadas de saia de riscas vermelhas […], o avental também às riscas e tecidos 

pelas lavradeiras […], os lenços quer da cabeça quer do pescoço são de algodão de cores vistosas”. 

Aponta ainda como se pode ver no final do fato exposto, a seguinte “descrição”: “Para trabalhos que 

possam molestar as pernas usam umas polainas de saragoça que chegam quase ao joelho amoldadas à 

canela prolongando-se sobre o soco por uma pestana […], apertando ao lado e a toda a altura por botões 

também de saragoça”. “Em dias de sol cobrem a cabeça com um chapéu de abas largas”  

Ainda outro testemunho da genuinidade dos fatos de trabalho é o de Benjamim Pereira que se refere “ao 

uso da casaca nos fatos de trabalho […] produto da tecelagem doméstica […] tecido mesclado de estopa e 

lã preta na cor natural”. Embora aluda igualmente à encenação segundo a qual muitas vezes as cenas da 

vida rural foram alvo de fotógrafos nos anos 30, (com fotos retratando um grupo de raparigas em traje de 
festa da aldeia [em operações de espadelagem, a sedação, e fiação do linho]), outras houve que retrataram 

“imagens de sachas do milho à enxada por camponesas de Areosa e Carreço, vestidas com saias de 

trabalho de tecido ás listas, blusa e avental de chita, chapéu de palha de aba larga e botas de cano alto” 

numa similaridade com os trajes exibidos na exposição de 1945 (MEDEIROS António, PEREIRA 

Benjamim, BOTELHO João Alpuim, Uma Imagem da Nação: Traje à Vianesa. Viana do Castelo: 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, 2009, p. 201).  
24

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, carta de Francisco Lage a José de Campos e Sousa (medalhista e 

ceramista) datada de 17 de fevereiro de 1947. Sobre as informações solicitadas pelo destinatário, Lage 

responde com veemência: à exceção “das pastoras de barroso ou dos Homens do Marão”, que 

desconhece, salienta que “o trajo regional transmontano nada tem que o caracterize em especial. Na sua 

pureza é apenas determinante da paisagem e do clima”. 
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modo como a sua exibição limitaria a possibilidade da organização de uma exposição 

visualmente equilibrada. Esta atitude de Lage evidencia, por um lado, reportando às 

suas palavras, a necessidade de banir a excessiva predominância do “branco (das 

camisas “amontoado roupa de uso) ”, “muito difícil de expor valorizando-se” e, por 

outro, manter uma certa uniformidade (um “critério de seleção equilibrada” em que a 

tónica dominante é o caracter espetacular e vistoso que os trajes de Viana encerram
25

. 

Este efeito estetizante, que os trajes transmitem, e que é comum à rigorosa escolha, não 

poderia ser quebrado por peças que renegassem esse esplendor totalizante que se 

pretendia obter na mostra. Sob outro ponto de vista, este efeito não pode ser desligado 

do entendimento e conhecimento de Lage sobre todo um vocabulário estético que deve 

informar uma exposição com o intuito, neste em particular, em que a “L'exposition 

attire l'attention du public et a un impact immédiat”
26

. 

Neste quadro, é evidente que Lage projeta, ao patentear os conteúdos inerentes, a 

exibição de todo um manancial de trajes, bordados, rendas e peças de tecelagem, 

apelativos esteticamente, subjugando, no entanto, a exposição de peças com pouca 

impacte visual (camisas brancas), e realçando outras (coletes), para ir ao encontro dos 

“intérêts du public cible en faisant participer activement le visiteur”, ou seja, o visitante 

da capital
27

. 

Continuando a ilustrar a sintonia com um discurso estético preconizado pelo 

SPN, Lage opta neste contexto por evidenciar os objetos que interessam a um público-

alvo sensível a uma cultura nacionalista (conquanto a exposição represente a revelação 

da alma portuguesa), visual e iconográfica. Concentrando-nos novamente no 

entendimento claro que Lage teria sobre o plano geral da exposição, delineado sob uma 

sugestiva conceção de equilíbrio entre as “imagens” motivantes e apelativas, vemos 

                                                           

25
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425. Ofício de Francisco Lage a Maria Luísa Cerqueira , datado de 20 de 

fevereiro de 1945. 
26

 “Analyse des exemples d'exposition”, www.learnalberta.ca/.../analyzingthesampleexhibits_bl, p. 2. 
27

 Car l'exposition est aussi, bien entendu, un important facteur de sociabilité – (visitante da capital) 

publico alvo: espace à la fois public, où se donne le spectacle de l'acculturation, et privé, au sens où 

n'importe qui n'y a pas accès, elle permet, comme dans un salon, de se retrouver et de parler entre gens du 

même monde (et l'homonymie du «salon» de peinture et du «salon» mondain n'est sans doute pas 

insignifiante, au moins symboliquement), sans pour autant avoir à fournir ce travail propre à la mondanité 

qu'est l'entretien d'une conversation suivie principes esthétiques et préparation didactiques d’expositions 

Museum, Vol XVIII, n° 1, 1965, http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000182/018268fo.pdf; 

http://anothersample.net/aesthetic-principles-and-general-planning-of-educational-exhibitions,by-Jean 

Gabus, p. 2 

http://www.learnalberta.ca/.../analyzingthesampleexhibits_bl
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000182/018268fo.pdf
http://anothersample.net/aesthetic-principles-and-general-planning-of-educational-exhibitions,by
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como se configura com o vocabulário estético que enforma a mesma tónica com que 

Lage concentra a diferenciação entre Exposição e Secção de Museu. 

É pois interessante verificarmos que esta sua distinção, se por um lado, no caso 

específico das exposições preconizadas pelo SPN/SNI, o seu discurso estético de 

seleção e exibição dos objetos se coaduna, em parte, com a politica folclorista do 

organismo, esta sugestão é afastada quando se trata da chamada “1.ª edição” do seu 

programado “Museu do Povo Português”, em 1942, que merecendo a nossa análise, 

embora sumária, ilustra como Francisco Lage porá em prática, extravasando os limites 

de caracter estético impostos a uma exposição, para agregar em si um vasto campo de 

conhecimentos etnográficos e museológicos que vão aliás ao encontro do propósito 

abrangente de interiorizar o que deve premiar “uma secção de um Museu” (neste caso 

de um Museu).
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CAPÍTULO XI 

 

1942 – O Museu do Povo Português, um projeto frustrado. 

 

António Ferro e Francisco Lage: encenação da cultura popular versus 

recuperação das tradições populares. 

 

Para além da viabilização objeto de anterior análise, de exposições de Arte 

Popular em certames internacionais e outras manifestações de cariz etnográfico no 

continente, a atividade do SPN, concretiza outra das suas competências (instada, como 

vimos, por Luís Chaves desde 1935, e posteriormente por Ferro em 1936), na criação de 

um Museu do Povo Português. 

O conteúdo do seu programa permite, não só, equacionar algumas ideias mestras 

que precisamente entram em rutura com o que havia sido preconizado nas anteriores 

exposições de Arte Popular, como dar a Lage a possibilidade de expor as suas ideias 

sobre um museu de etnografia e sobre museografia. É curioso ainda verificar que nele se 

revela um debate contemporâneo entre estética e etnografia. No entanto, é no confronto 

com as coleções existentes sobre Arte Popular provenientes das exposições 

internacionais e concursos (Aldeia Mais Portuguesa de Portugal), e com a eventual 

prospetiva aberta à inclusão de novas recolhas, como parte de um programa, que 

poderia ser realizado em breve, que essa dialógica se revela com mais ênfase. 

Efetivamente, o futuro Museu, pensado para ocupar um espaço amplo em termos 

programáticos e de conteúdos, primaria pela reunião num só local de todo um manancial 

informativo sobre as características físicas e psíquicas, assim como coleções 

concernentes aos usos costumes, relativas às tradições do povo do Continente e Ilhas. O 

seu programa era concebido igualmente com o intuito de coordenar as observações que 

os diferentes “povos regionais” nos apresentavam, quer na sua vida íntima quer em 

atividades recíprocas. Configurado e preparado por Francisco Lage, o Museu reivindica 

assim um papel educativo dirigido a todos os públicos, ao representar à época a 

variedade das realizações culturais do povo, dando-lhe, deste modo, um reconhecimento 
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e uma dignidade, na mesma linha orientadora de outros museus, seus congéneres, 

concretamente em França e Espanha. 

Neste prisma, existe certamente no seu fundador, Francisco Lage, uma enorme 

consciência dos objetos que quer expor e das referências, que comportam uma notável 

perceção sobre a importância de apresentar o objeto de Museu, enquanto testemunho da 

sua função e dos ensinamentos que projeta e não unicamente cingido aos seus valores 

estéticos. É neste quadro, em que se inscrevem as representações patentes de objetos 

que primam pelo exemplo da prevalência do “vetor etnográfico”, traduzido nas 

produções técnicas (objetos) utilizadas pelo povo português no seu quotidiano, que 

encontramos a planificação do Museu, que não afasta, contudo, a sua contemplação, 

enquanto objetos de aparato. Por outro lado, o processo de construção do Museu não 

excluía a representação de objetos de Arte Popular certamente provenientes de 

anteriores coletâneas. Com o Museu do Povo Português, este ambicionado programa 

reuniria, como avançamos, produtos de indústrias locais, que mereceriam ser 

preservadas, assim como concedia importante lugar à Arte Popular, usos e tradições 

populares, que faria do Museu do Povo Português um Museu de Etnografia 

indispensável, tanto pelas suas coleções como pela sua conceção. 

Contudo a reconstrução da sua eventual genealogia permite traçar dois 

propósitos, que irão determinar, por um lado, a sua criação, mediante uma clara 

declaração de intenções tendente à construção de um Museu de Etnografia, concebido 

por Lage, e por outro a futura prevalência de um Museu de Arte Popular, por decisão 

ferriana. Estas díspares atitudes são marcadas concretamente por duas vias: uma 

proponente da defesa de uma estratégia de divulgação das tradições populares do 

homem metropolitano, defendida por Lage; outra enquadrando as diretrizes do SPN em 

matéria folclorista, que pretende mobilizar a Arte Popular em seu proveito, defendida 

por António Ferro. Estas duas “correntes”, conciliáveis, por um lado, ou determinantes, 

por outro, em matéria de projetos concretizáveis (Museu do Homem Português versus 

Museu de Arte Popular), quais os colaboradores, e com que especificidades e objetivos, 

participam elas no projeto da criação de um Museu? 

Ferro concebeu sobretudo, como já o havia “prometido” desde 1936, a criação 

de um Museu assente na perspetiva idealizada do povo, na sua arte, onde os objetos 

expostos na futura Instituição, denominada de Arte Popular, corresponderiam ao 

modelo que serviria para inspirar setores da sociedade (intelectuais, artistas plásticos), 
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ao mesmo tempo responsável pela inoculação do bom gosto. Neste sentido, o SPN, na 

figura do seu Diretor, cumpria os seus objetivos na criação de uma referência na defesa 

da tradição, que fornecia matéria-prima propícia quer ao desenvolvimento do Turismo, 

quer, como adiantamos, como fonte inesgotável de recriação contemporânea, uma vez 

que segundo Ferro “os artistas podem ser modernos sem deixar de ser portugueses” 

(FERRO: 1949, 21). Para alcançar este propósito consciente da relação benéfica entre 

estes dois campos, Arte Popular e artistas, Ferro, no seguimento da anterior “política” 

de mobilização e constituição da equipa de decoradores nas exposições internacionais e 

nacionais, não hesita, logo em março de 1942, em convocar uma panóplia de 

decoradores para tomarem conhecimento e parte nos “trabalhos da instalação do Museu 

e Arte Popular”
1
. 

Se, por um lado, se estipulava a sua presença efetiva no projeto do futuro Museu, 

designado por Museu de Arte Popular (bem ao gosto de Ferro), por outro, assistimos, 

certamente com a contribuição de Lage, à participação de colaboradores devotos: Luís 

Chaves e Manuel Cardoso Martha
2
. A contribuição de Francisco Lage, dotado de uma 

vontade e de uma entrega na organização de um Museu de Etnografia, apenas de 

Etnografia, que abrangesse o estudo conjunto do povo português da metrópole, e que 

não se confinasse só à exibição da Arte Popular, mas, ao mesmo tempo, informado por 

senso museológico, revela-se capital no presumível sucesso da criação de um Museu do 

género na capital. Conseguir juntar num projeto ciência folclórica, as suas aplicações 

museográficas, e as manifestações de Arte Popular constituíram um dos objetivos que 

Lage propunha para a futura Instituição. 

Neste contexto, evoquemos algumas das fontes bibliográficas, que permitem a 

Lage obter um saber suficientemente amplo sobre a etnografia de Portugal, que permita 

abordar diferentes temas na estruturação e seleção das áreas a representar no Museu do 

Povo Português (MPP). No mesmo quadro, trazemos igualmente à colação, a 

colaboração de Luís Chaves, que, participando no projeto, nele “imprime” um conjunto 

de elementos em consonância com o seu pensamento etnográfico. Neste entendimento, 

é necessário olhar o modo como Lage processa a apropriação dos conhecimentos 
                                                           

1
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226, Proc. 32, Ofício 248 dirigido a Emérico Nunes, datado de 9 de março de 

1942. O processo N.º 32, respeitante a “Etnografia” passou a ser organizado pelos Serviços exteriores, e 

assinado por Francisco Lage, em 17/4/42. A convocatória estendia-se aos seguintes artistas decoradores: 

além de Émerico Nunes, Tom, José Rocha, Carlos Botelho e Bernardo Marques. 
2
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226, Ofício 250 e Ofício 249. Nos ofícios dirigidos nomeadamente a Cardoso 

Martha e a Luís Chaves, datados de 9 de março de 1942, são inclusive designados como etnógrafos. 
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facultados por autores e obras que abordam a temática estruturante da organização do 

Museu, de modo a integrá-las na concretização do projeto no qual trabalhou 

empenhadamente. Tendo como horizonte a sua viabilização, o etnógrafo valida e dá uso 

às leituras que existem na sua Biblioteca, como salientámos, estabelecendo uma relação 

dialética entre os saberes adquiridos e as práticas presentes no projeto. 

Nesta perspetiva, Lage segue os mais destacados etnógrafos, Leite de 

Vasconcelos, Rocha Madahil, Luís Chaves e, entre outros, Joaquim Roque e conde de 

Aurora, explorando obras da Etnografia portuguesa, monografias locais, tratados de 

agricultura, vinicultura, sericultura, em que procura e colhe ensinamentos, transpostos 

para o seu projeto de 1942, importantes testemunhos sobre essa procura/recolha de 

informação nos títulos sugeridos. Plasmados no seu ambicioso plano, são-nos 

facultados, como verificamos no espólio de Marginália, os títulos referenciados 

correspondentes, assim como a seleção e a identificação de obras (páginas) lançadas em 

verbetes, certamente utilizadas por Lage em futuras leituras. O seu trabalho (Projeto 

MPP) constituía o resultado necessário, a partir das leituras selecionadas, para a 

viabilização da estrutura das secções etnográficas, redesenhada quer de acordo com as 

propostas da Etnografia Portuguesa, de Leite de Vasconcelos (Lage 1942: 1), quer nas 

representações desenvolvidas por Luís Chaves, em que estão esboçadas as diferentes 

atividades sociais e económicas, da família e da vida do Homem Português. 

Conhecendo a interatividade de Lage e Chaves em exposições de Arte Popular 

promovidas pelo Secretariado, onde partilham a necessidade de conceitos, como o 

aspeto museográfico da exposição e o efeito visual a imperar, surge agora uma 

colaboração (Chaves é convocado para reuniões preparatórias dos trabalhos do Museu) 

destacada num projeto programático que previa assim um tema, os objetos, e os 

suportes museográficos: uma conceção global, e a priori conjunta, de um Museu 

configurado duplamente: sobre o seu essencial e sobre a sua forma
3
. Efetivamente, tudo 

leva a crer que o projeto de 1942 teria igualmente contado com a colaboração de 

Cardoso Martha, uma vez que o próprio é chamado a participar em reuniões conjuntas 

nesse mesmo ano, para estudos do Museu Etnográfico. A sua contribuição poder-se-á 

                                                           

3
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 226, Ofício Nº 249, Luís Chaves designado como “etnógrafo” é desde logo 

convocado para duas e únicas reuniões, a primeira para o dia 9 de março de 1942 e, uma vez que esta não 

se realizou, para uma segunda, a 16 de março. 
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pautar eventualmente, tendo em conta as diretrizes com que enforma o seu projetado 

Museu da Figueira da Foz
4
. 

Neste âmbito, Lage manifestava claramente em 1942 a sua ambição na 

construção de um Museu de Etnografia Portuguesa. Certo do método que aplicaria, 

pretendia na instalação da nova Instituição conciliar um programa museográfico e um 

programa arquitetural (designando os diferentes espaços, em conformidade com as 

instalações remanescentes da Secção da Vida Popular). Deste modo tudo leva crer que 

para Lage a a colaboração de etnógrafos no seu projeto, como salientámos, e a sua 

conceção de Museu diferente da de uma secção de Museu, seriam as condições 

necessárias para a possível concretização do seu projeto. No entanto subsistia 

paradoxalmente no desenvolver dos estudos sobre o Museu de Arte Popular, assiste-se 

igualmente ao pedido de colaboração dos artistas decoradores. Esta emergência 

“artística”, visando uma sintonia entre Arte Popular e a esfera folclorística (política), 

certamente preferida por Ferro, viria a assumir o objetivo da sua intervenção na criação 

de um Museu de Arte Popular, delineado segundo o seu ideal conciliatório entre Arte 

Popular e arte moderna. Neste contexto atente-se na posterior exclusão dos etnógrafos 

das posteriores reuniões preparatórias da instalação do agora Museu de Arte Popular. A 

obstinação de Lage em realizar o seu “Museu”, não granjeou contudo, pese o seu 

empenho, o acordo necessário à realização.  

Poderemos contudo avaliar fatores de ordem económica (num momento de 

guerra mundial) que terão restringido e orientado novos moldes de instalação da 

Instituição
5
. No entanto, o desfecho final seis anos após (1948), com a criação de um 

Museu de Arte Popular, correspondeu deste modo aos novos moldes programáticos da 

sua instalação agora orientada para ser uma Instituição dedicada à Arte Popular.  

Para se alcançar tal propósito a execução desta iniciativa encontrava resposta, 

acima de tudo, na proposta de Ferro, de consagração de uma Arte Popular, ancorada 

numa dependência mútua com os artistas modernos. Em jeito de conclusão, importa 

num primeiro plano refletir sobre a conceção diferencial, agora trazida à colação, entre 

                                                           

4
 MARTHA, Cardoso Manuel, Museu Etnológico da Figueira da Foz, Figueira da Foz: Album 

Figueirense, 1934.  
5
Sobre todo processo de relativo ao Museu do Povo Português projeto, modificações programáticas e 

arquiteturais e justificativos das diferentes tomadas de posição, até ao culminar da instalação do Museu de 

Arte Popular consulte-se “Do Museu do Povo Português ao Museu de Arte Popular”: (BRAGANÇA: 

2008, pp. 103-119). 
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o que para Lage representaria uma “secção de uma exposição” e um Museu, entre a 

substância (entenda-se a tipologia de objetos a expor) e o conteúdo programático, que 

deveria enformar ambas as organizações, em que detetamos diferenças, não descurando 

algumas exíguas semelhanças. Num segundo plano, deve salientar-se a importância de 

que se teria revestido, e eventualmente alterado, o quadro museológico etnográfico à 

época, caso tivesse sido dinamizado e criado o Museu do Povo Português. 

Assim sendo, e como justificativo do eventual registo da criação de um Museu 

de Etnografia, há que ter presente que se de facto Francisco Lage não pôde, como 

esperava, realizar o seu Museu ideal, a modernidade do projeto exprimia, na sua 

exigência, o campo científico e pedagógico. Este Museu representava a oportunidade de 

“edificar” uma nova obra de museografia Etnográfica, que ia mais além do que a 

estética popular, em parte “oficialmente” representada nas exposições do SPN/SNI, e o 

documentar científico da sociedade. 

Neste sentido, podemos reter duas conceções diferentes sobre o modo de Lage 

olhar as exposições e as “seções de um Museu”, no que diz respeito à seleção e à 

apresentação dos objetos. Estes pontos característicos do seu pensamento etnográfico, 

que marcam de resto, como vimos, muito do pensamento de folcloristas (Chaves, 

Cardoso Martha), permitem, a nosso ver, separar estas duas perceções, confinando a 

primeira a política folclorista do SPN e a segunda uma aproximação a uma forma de 

pensamento integrado de Museus etnográficos que se podem encontrar em Instituições e 

etnógrafos nos anos 40. 

Nesta aceção, não deixa de ser curioso notar que a conceção de Museu que 

norteia o pensamento de Lage, pese a decisão em se criar um museu de Arte Popular em 

48, deixa ver por parte do etnógrafo, no que diz respeito aos sucessivos projetos da 

futura instituição, uma contínua convocação/colaboração de outros etnógrafos, como 

recurso e argumento justificativo da orientação que, no seu entender, um Museu deveria 

respeitar ao nível dos necessários “estudos pormenorizados e documentados”, 

programação etnográfica e museográfica. Esta orientação acabará por levar Lage, em 

1944, a convidar Sebastião Pessanha e Guilherme Felgueiras para o “início positivo de 

uma colaboração” sobre determinadas matérias contidas no seu plano sobre o Museu do 

Povo Português. 

No mesmo pano de fundo, haveria, segundo o pedido de Francisco Lage, 

indicações precisas quanto às espécies a incorporar no Museu. No pedido a Sebastião 
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Pessanha era feita especial menção sobre como os objetos deveriam ser “identificados 

pela sua nomenclatura tradicional, composição, uso quotidiano ou acidental, referência 

ao facto cronológico que as justifica, localização […] e, quanto à forma […], pela 

documentação fotográfica ou pelo próprio objeto”
6
 No requerido a Guilherme 

Felgueiras é notório como todos os elementos mencionados por Lage deveriam ser 

relacionados com o “critério científico de V. Ex.ª”
7
. Importa sublinhar, no entanto, que 

essa solicitação, destinando-se igualmente a “facilitar-se a aquisição na parte objetiva e 

a realização dos colaboradores artísticos”, sendo por Lage reconhecida como “ponto 

particular” (entenda-se a cooperação dos [colaboradores artísticos]), deveria ter em 

conta “as sugestões de V. Ex.ª [que] serão muito proveitosas
8
. De facto, a sua orientação 

e conceção de Museu prefigurava um lugar preponderante do etnógrafo, em detrimento 

do “colaborador artístico”. Valor que Ferro atribuiria aos “colaboradores artísticos” no 

Museu que inauguraria em 1948. 

Neste pequeno exórdio, no esteio do subcapítulo anterior, em que se abordou a 

conceção de Lage sobre exposição, particularizámos, no seu gizar do projeto do Museu 

do Povo Português, a distinção com que entendia dever ser uma “secção de um Museu”, 

ou seja uma instituição etnográfica. Recorremos como fonte de inspiração, para a sua 

ação e pensamento nas diversas áreas estruturais do seu plano para o Museu do Povo 

Português, aos livros da sua Biblioteca, como exemplo do que teorizou/praticando. 

Enfatizamos, como reflexo do seu projeto, a necessidade de colaborações de etnógrafos, 

em oposição às ideias ferrianas, que abrigam o imprescindível e único apelo à 

cooperação de artistas decoradores. Em suma: o ambicionado projeto de Lage vem 

acolher confortavelmente a sua atividade enquanto etnógrafo e museógrafo. 

 

CAPÍTULO XII 

                                                           

6
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 130, Ofc. N.º 1.466, de Francisco Lage a Sebastião Pessanha datado de 7 de 

fevereiro de 1945. Sebastião Pessanha enquanto colaborador deveria “realizar determinados estudos de 

especialidade “ e pormenorizados e documentados das matérias de Panificação e Doçaria, contidos nso 

capítulos “ A Vida”- Manifestações Individuais – Alimentação […] e “Manifestações Sociais”[…]do 

plano em poder de V.Exª”  
7
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 130, Ofc. N.º 162., de Francisco Lage a Guilherme Felgueiras, datado de 7 de 

fevereiro de 1945. Em concordância, eram definidos descriminados e identificados os estudos necessários 

pedidos a Felgueiras, referentes às 7 zonas etnográficas do mesmo: Caça, Pesca Fluvial e lacustre, 

Pastoreio; Agricultura e Industrias Conexas; Industrias Diversas; Transportes; Manifestações Individuo-

Sociais” e as suas subdivisões.  
8
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 130, Ofc. N.º 162., de Francisco Lage a Guilherme Felgueiras, datado de 7 de 

fevereiro de 1945. 
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Francisco Lage e os museus rurais das Casas do Povo - “uma colaboração 

especializada, um caso de pura orientação”  

 

Nas várias iniciativas em que Lage toma parte, e que interessam ao caso, o 

campo etnográfico é merecedor de registo a sua participação na qualidade de delegado 

do Secretariado (SNI) na Comissão Consultiva da Junta Central da Casa do Povo. 

Neste contexto, a realização dos trabalhos de que é incumbido por esta 

organização paracorporativa, como veremos, permite provar que, em assuntos de cariz 

etnográfico Lage gozava, não só de reputado prestígio na área como a sua “colaboração 

especializada” foi funcional e programática para a instalação nas suas sedes (Casas do 

Povo) de manifestações de cultura material.  

Concentrando-nos no Estado Novo e no modelo corporativista
9
, que concebeu, 

firmado pela na Constituição de 1933
10

, encontramos neste documento plasmados 

alguns princípios tendentes à solução das questões sociais. Assim sendo, era da 

incumbência do Estado, entre outras, a coordenação e direção e impulsionamento de 

todas as atividades sociais, cumprindo deste modo o seu desígnio de “zelar pela 

melhoria das condições de vida das classes sociais mais desfavorecidas, fazendo 

prevalecer uma justa harmonia de interesses…”
11

. É igualmente neste âmbito que 

                                                           

9
 FREIRE, Dulce; FERREIRA, Nuno Estêvão; RODRIGUES, Ana Margarida, Corporativismo e Estado 

Novo: contributo para um roteiro de arquivos das instituições corporativas (1933-1974). Lisboa: 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 2014, p. 13. 

O corporativismo foi sem dúvida um dos aspetos mais notórios da ideologia do regime. Assente numa 

conceção particular de Estado, capaz de aglutinar as diferentes camadas sociais ligando os seus interesses 

económicos sociais e morais, sob um desígnio “comum em torno do pretenso engrandecimento da Pátria”, 
esta “ideologia” autoritária permitia-lhe igualmente evitar assim os perigos do desenvolvimento 

económico e das modificações sociais. O sistema, porém, foi sendo construído e remodelado verificando-

se que os inícios dos anos 40 e 70 são os períodos em que o Estado “mais se empenhou na criação de 

organismos corporativos” (Cf. TORGAL, Luís Reis; HOMEM, Amadeu Carvalho, “Ideologia salazarista 

e «cultura popular» — análise da biblioteca de uma Casa do Povo”, Análise Social, vol. XVIII (72-73-

74), 1982, 3º-4º-5º, pp. 1437-1464).  
10

 O texto foi aprovado por plebiscito em 19 março de 1933 a partir de um projeto de constituição 

concebido e elaborado pelo Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, 

coadjuvado por um pequeno grupo de colaboradores. Entra em vigor a 11 de abril de 1933. 
11

 Constituição da Nação Portuguesa, Parte I, Título I, Artigo 6, www.parlamento.pt/Parlamento/.../CRP-

1933.pdf. 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/.../CRP-1933.pdf
http://www.parlamento.pt/Parlamento/.../CRP-1933.pdf
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segundo Amaro, o Estado corporativista se limitava a favorecer um conjunto de 

instituições de solidariedade e previdência, cooperação e mutualidade”
12

  

A Constituição de 1933 era, de resto, bem explícita no que concerne a estes 

predicados
13

 e, juntamente, com o Estatuto do Trabalho Nacional
14

 constituíam de certo 

modo “as principais referências programáticas e ideológicas da política social a 

desenvolver pelo Estado Novo” (AMARO: 2008, 67). 

Assim se compreende, dentro da matriz política corporativista estatal, a 

constituição de uma rede de aparelhos reprodutores de ideologia do regime, 

“organismos para estatais fortemente organizados e controlados pelo Estado, entre os 

quais destacamos, por um lado, com incidência na economia, os grémios, federações e 

uniões (dependentes dos Ministérios da Economia Comércio e Indústria)”
15

. Por outro, e 

retomando o documento sobre o Estatuto do Trabalho Nacional como “principal 

referência do modelo de previdência social a implementar no sistema corporativo”, 

enfatizamos o que nos seus artigos propunha aos organismos corporativos a 

responsabilidade da organização e administração das instituições de previdência, como 

a realização progressiva da previdência social. Deste modo, e sem nos alongarmos sobre 

as categorias da previdência social implantadas por novo diploma de 1935
16

, referimo-

                                                           

12
 AMARO, António Rafael. O modelo da Previdência Social do Estado Novo (1933-1962) in Estados 

autoritários e totalitários e suas representações: propaganda, ideologia, historiografia e memória: 

Coimbra,  Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008, cord. Luís Reis Torgal, Heloísa Paulo, p.68. 
13

 Ainda da incumbência do Estado, o documento de 1933 previa o seu dever em “promover a unidade 

moral e estabelecer a ordem, definindo e fazendo respeitar os deveres e garantias resultantes da natureza 

ou da lei, em favor dos indivíduos, das famílias e das autarquias locais e das corporações morais e 

económicas” (cf. Constituição…, Parte I, Artigo 6). 
14

 O Estado Novo, como afirmamos define-se como um Estado Corporativo, onde o poder político regula 

praticamente tudo o que diz respeito à organização da economia e da sociedade, a sua organização 

corporativa é então definida no Estatuto do Trabalho Nacional (inspirado na Carta del Lavoro Italiana).  
15

 Entre os organismos que quase sempre exerciam funções nos distritos ou freguesias, destacamos os 

grémios obrigatórios (instituídos por decreto governamental e da responsabilidade dos ministros da 

Agricultura, Industria, Comercio ou Comunicações, tendo como membros empresas, sociedades ou firmas 

da industria ou comercio), grémios facultativos (ao contrário dos anteriores da responsabilidade dos que 

eram criados por iniciativa dos mesmos interessados), grémios da lavoura (instituídos quer por iniciativa 

governamental ou dos interessados, os proprietários agrícolas; estas instituições promoviam, entre outras, 
a atividade agrícola dos associados, quer atuando como intermediários, relativamente aos bancos, quer na 

aquisição coletiva de instrumentos de trabalho, sementes fertilizantes), sindicatos nacionais, tendo como 

membros os trabalhadores do comércio e indústria de um dado distrito, estavam no entanto dependentes 

do exercício e controlo dos poderes públicos. Espaço ainda nesta organização corporativa para as 

federações ou uniões, quer de grémios, de sindicatos, e das Casas do Povo (cf. FREIRE, Dulce; 

FERREIRA, Nuno Estevão; RODRIGUES, Ana Margarida, Corporativismo e Estado Novo: contributo 

para um roteiro de arquivos das instituições corporativas (1933-1974), Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, 2014, p. 15  

http://www.ics.ul.pt/publicacoes/workingpapers/wp2014/er2014_1.pdf). 
16

 Em janeiro de 1935 foi apresentado à Assembleia Nacional uma proposta do governo que daria lugar a 

um “novo modelo de organização da previdência social em Portugal que se iria estruturar em quatro 

http://www.ics.ul.pt/publicacoes/workingpapers/wp2014/er2014_1.pdf
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nos, no entanto, pelo substancial interesse para o presente texto, ao Instituto Nacional 

do Trabalho e da Previdência
17

, e às Casas do Povo, sendo estas últimas criadas pelo 

Decreto-Lei n.º 23 051, de 23 de setembro de 1933, e integradas nas instituições de 

previdência dos organismos corporativos
18

. 

As Casas do Povo
19

 testemunhavam a importante legislação do recém-criado 

Estado corporativo, num duplo sentido que se entrecruza. Assim sendo, por um lado, 

permite contribuir para a defesa do sistema que o criou, o corporativismo, na “medida 

em que a identidade rural [por ela convocada] age como modo de legitimação e uma 

conceção eminentemente política-ideológica”. Por outro, e tendo em conta que estes 

“organismos de cooperação social”, têm atribuições estatuárias prementes de fomento 

do bom relacionamento e defesa dos interesses das classes rurais, constituindo uma 

parte de uma “solução interclassista para o mundo rural”
20

 (MELO: 2001, 71) 

                                                                                                                                                                          

categorias “Instituições de Previdência dos organismos corporativos, caixas de reforma ou de previdência; 

associação de socorros mútuos; instituições de previdência”. 
17

 Neste contexto, de acordo com os princípios do regime corporativo, é criado pelo Decreto N.º 23.035, 

de 23 de setembro de 1933, e sob a presidência do Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência 

Social, o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP). Com delegações privativas fora do distrito 

de Lisboa, dirigidas por um delegado e competindo-lhes “a propaganda da nova ordem social”, cabia-

lhes, para além da “inspeção e assistência aos organismos corporativos do distrito”, “inquirir da segurança 
dos locais de trabalho, do regime dos salários, da observância das leis sobre o trabalho de mulheres e 

menores e do horário do trabalho” 

(http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/SobreACT/QuemSomos/EvolucaoHistorica/Paginas/default.aspx). 
18

 Com semelhante estrutura das Casas do Povo foram igualmente criadas e instituídas pela Lei N.º 1953, 

de 11 de março de 1937, as Casas dos Pescadores. Competia aos interessados ou às autoridades 

administrativas locais a iniciativa para formar uma Casa dos Pescadores. Os seus membros eram 

trabalhadores da pesca, armadores e proprietários de embarcações. Com especial incidência, como seria 

de prever, nas zonas administrativas dos centros piscatórios (capitania), terão sido criadas 31 casas, por 

toda a costa marítima. Estes organismos corporativos tinham plena atuação sobre os planos laborais, a 

proteção proteção social, educação, cultura e desporto dos interessados. 
19

 Estes organismos corporativos são ainda entendidos, segundo Daniel de Melo, como o modelo da 

prática corporativista da harmonia social, o espaço tutelar da indiferenciação e paz sociais, o reflexo 

político da negação de conflitos sociais ou de classes, por via da espontânea conciliação entre o capital e o 

trabalho (MELO: 2001, 75). 
20

 Sobre as Casas do Povo, António Ferro era perentório ao considerá-las como “uma das criações mais 

simpáticas do Estado corporativo Português”. Neste âmbito, situa ainda a sua filiação na ideia de 

Mussolini que sobre elas havia falado a Ferro em 1935. Para o diretor do SPN/SNI, esta era “o grande lar 

da vila […], aldeia […], povoado […], onde os camponeses encontrariam aquela chama de fraternidade 
sem o qual o homem não pode vier feliz”. A estes organismos segundo Ferro e numa atitude valorização 

das elites rurais, competia “mostrar sempre a assinatura exterior e interior dos proprietários da região […] 

naturais defensores do povo que para eles trabalha”. (FERRO, António, “Casas do Povo”. Diário de 

Notícias, 7 de fevereiro de 1938, p. 1).  

Ainda neste âmbito de competências e atribuições das Casas do Povo, trazemos à colação um artigo de A. 

Amorim Girão publicada no boletim oficial, Mensário das Casas do Povo, onde o geógrafo afirmava que 

a estes novos espaços estava reservado não só o “enquadramento do trabalho rural e […] defender os 

interesses dos trabalhadores, mas constituir […] o lar de todos os habitantes da freguesia, [o] seu órgão 

propulsor […], dos seus progressos materiais e morais” (GIRÃO, Aristides Amorim, “A Casa do Povo, 

núcleo de uma estrutura rural”, Mensário das Casas do Povo, Ano I, N.º1, Lisboa, Junta Central das 

Casas do Povo, 1946, p. 7). 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/SobreACT/QuemSomos/EvolucaoHistorica/Paginas/default.aspx
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funcionariam “como uma criação ideal” (MELO: 2001, 72), reforçando a expressão do 

mundo rural como identidade nacional. Estes novos espaços, que começam a surgir em 

1933, possuindo um estatuto jurídico, que, como vimos, enquanto organismos 

corporativos primários tinham, além da missão de canalizar “a vida social das aldeias 

portuguesas […] para o seu meio” (BRANCO: 1999, 37), a seu cargo desenvolver, 

simultaneamente, finalidades assistenciais e políticas. Neste quadro, estes núcleos 

exerciam competências específicas no plano da regulamentação laboral, melhoramentos 

locais, proteção social, passando igualmente a funcionar como instituições de 

previdência social
21

, e a atuar em outras áreas, nomeadamente, desportivas, educativas e 

culturais.  

O processo de criação/consolidação das Casas do Povo analisado com o 

propósito de estruturação do campo educativo e cultural, que obviamente se pretendia, 

como referimos, projeta a sua atuação em atividades que, numa primeira fase da sua 

criação (1933-1945), se estende, entre outras, à finalidade da Instrução22
, e, numa 

segunda (pós-1945), em que pela natureza das “instituições com funções de 

coordenação, destes organismos ou de enquadramento do fator trabalho, classificadas 

como, para-corporativas”, enveredaria para uma operação de orientação e coordenação 

global das ações das Casas do Povo
23

, nomeadamente no quadro especifico que cabe 

aqui analisar, cultura e recreio, com a criação da Junta Central das Casas do Povo 

(JCCP)
24

. 

Com efeito, a partir de 1945 é proposto e definido pelo presidente da JCCP, José 

Júlio Castro Fernandes
25

, um modelo cultural determinado em setores, embora 

                                                           

21
 Segundo Amaro, numa primeira instância foram criadas as caixas de previdência das Casas do Povo e 

só a partir de 1940, estas, após a extinção das caixas, se ocuparam deste serviço. Contudo a previdência 

nas Casas do Povo revelou-se dececionante uma vez que abrangiam apenas um universo de 35% de 

freguesias (AMARO: 2008, 70).  
22

 Diário do Governo, Decreto-Lei 23051, art.º 4, 1ª serie N.º 217, p.1662. Entre outras atribuições 

adstritas aos fins para que foram criadas, no que diz respeito à Instrução, estimavam-se os seus deveres 

no “ensino aos adultos e às crianças, desportos, diversões e cinema educativo”. 
23

 À JCCP incumbia igualmente “propor a aplicação das verbas do Fundo Comum”. Segundo o seu 

dirigente, Castro Fernandes, estas duas atribuições da JCCP eram “solidárias sendo atribuído ao “Fundo 

comum “o meio de realizar um programa e de concretamente afirmar uma orientação” (Cf. 

FERNANDES, António Júlio de Castro, Enfrentando o destino das Casas do Povo, Lisboa: p. 28) 
24

 A institucionalização deste organismo para-corporativo surge através do Decreto-Lei N.º 34373, de 10 

de janeiro de 1945, que cria a Junta Central das Casas do Povo, onde informa no Artº 2º: “À Junta Central 

compete orientar e coordenar a ação das Casas do Povo” (Diário do Governo, N.º 7, IS, 10/01/1945). 
25

 António Júlio Castro Fernandes foi um dos principais doutrinadores do corporativismo de inspiração 

mussoliniana, tendo inclusive escrito, fruto do seu estágio em Itália, a obra O Corporativismo Fascista, 

editada em 1938. Neste contexto foi deputado e procurador à Câmara Corporativa (I, VII, VIII, X e XI 

legislaturas) e Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social (1944-1948). Ocupou 
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pressupusesse a articulação mútua, a sua aplicação e desenvolvimento prático, deveria 

pertencer às organizações corporativas (Casas do Povo).  

A JCCP, numa tentativa de afirmar a importância que o enquadramento da vida 

rural assumia, por parte das Casas do Povo, enquanto papel primordial para o 

corporativismo, como salientámos, e, nessa medida, se afirmava como contraponto dos 

particularismos da cultura tradicional do mundo rural à desordem social, provocada pela 

uniformidade e universalidade da cultura urbana industrial, irá integrar, para 

concretização de alguns projetos do seu programa, duas organizações, uma, no plano 

corporativo a FNAT
26

, outra, no plano não corporativo o SNI
27

. 

                                                                                                                                                                          

sucessivamente outros cargos dentro do regime como ministro da Economia (1948-1950) e administrador, 

vice-governador e governador do Banco Nacional Ultramarino (1951-1974). 
26

 A Federação Nacional de Alegria no Trabalho (FNAT), organização criada de raiz pelo regime 

institucionalizado em 1933, embora fundada em 1935, com o fim de criar as infraestruturas destinadas às 

atividades culturais, desportivas e recreativas dos trabalhadores e suas famílias, com vista a “um maior 

desenvolvimento físico e moral”, somente em 1940 os seus estatutos foram aprovados e a sua ação 

concreta definida. Neste contexto, terá tido, segundo alguns autores (LUCENA: 1976; GEORGEL: 1981), 

determinante a filiação comum no modelo das suas congéneres italianas (Opera Nazionale Dopolavoro 

italiana e da Kraft durchFreude alemã), e, consequentemente à semelhança destas, “ocupando-se dos 

tempos livres […] e […] atividades culturais e nacionalistas” (LUCENA: 1976), para o desenvolvimento 

de uma ação concreta. Neste quadro ideológico, afigura-se ainda a FNAT, como um dos "grandes órgãos 
centrais de propaganda" – além do SPN – (TORGAL, Luís Reis, “Ideologia salazarista, cultura popular e 

consciência histórica”, in História e ideologia: Minerva Coimbra, Coimbra: 1989, p. 190); FONSECA, 

Carlos da, O 1º de maio m Portugal (1890-1990). Crónica de um século, Lisboa: Antígona, 1990, p. 82). 

Tendo como objetivo principal e ponto de referência central da sua atividade a cultura popular competia-

lhe então enquadrar “todas as iniciativas relativas à cultura popular e que emanem de organismos 

corporativos ou de coordenação económica” (MELO: 2001, 111). Ao longo da sua existência, ocupou-se 

de outras áreas, como “refeitórios económicos” colónias de férias e colónias balneares infantis, cujas 

adesões iniciais organizou, a edição dos jornais 1° de maio e Alegria no Trabalho, a organização de 

classes de ginástica e de competições desportivas entre operários de ambos os sexos”. Assim sendo “para 

assegurar o aprovisionamento cultural das classes trabalhadoras”, criou “serões recreativos para 

operários”e palestras radiofónicas, um Gabinete de Heráldica Corporativa, um Teatro do Trabalhador, 

com controlo sobre a respetiva atividade em todos os organismos corporativos, um Gabinete de 

Etnografia, também para verificação do folclore e respetivos ranchos através das Casas do Povo, um 

projetado Museu Nacional do Trabalho”. Neste âmbito, a JCCP concede à FNAT um grau de relevância 

na ação educativa das Casas do Povo, sendo este organismo corporativo chamado a “assegurar a 

cooperação neste campo”, “o aproveitamento do tempo disponível dos trabalhadores”. A esta organização 

pedia a JCCP que se inteirasse da “orientação, coordenação e fiscalização de todas as iniciativas 

referentes à cultura popular que emanam dos organismos corporativos”. A sua colaboração é ainda 
solicitada pela JCCP, entre outras, na “iniciativa da organização de espetáculos cinematográficos, quer 

recreativos quer culturais […] em estreita colaboração com o Secretariado Nacional de Informação” nas 

modalidades a desenvolver nas Casas do Povo, o seu apoio fundamental (Cf. FERNANDES, António 

Júlio de Castro, Enfrentando o destino das Casas do Povo, Lisboa: 1947, pp. 20-41). 
27

 Por “razões idênticas” que modelaram a participação da FNAT no organismo para-corporativo (JCCP), 

imporia, segundo o seu Presidente, “a participação […] do Secretariado Nacional da Informação, ao qual 

pertence definir as diretrizes gerais da cultura popular, com o qual a FNAT coopera […] e que conta no 

número das suas iniciativas algumas que são de interesse indiscutível para a elevação do nível educativo 

da gente rural” (FERNANDES, António Júlio de Castro, Enfrentando o destino das Casas do Povo, 

Lisboa: 1947, pp. 23-24). No contexto salientado pelo JCCP respeitante à resolução do “problema da 

leitura para o povo”, confiava-se que a Junta Central “contando com o apoio do Secretariado Nacional da 



 

 521 

Estes organismos, embora com um grau de responsabilidade díspar
28

 dentro da 

própria JCCP, no âmbito da interação da cultura popular junto das populações rurais 

convergiam na sua ação no campo etnográfico, como veremos na próxima rubrica, com 

especial incidência na criação dos ranchos folclóricos.  

Neste contexto, registe-se a crescente primazia no campo cultural que o 

SPN/SNI vai adquirindo, e consolidando, não só a partir da passagem da Emissora 

Nacional para a sua dependência, e da condução de outras iniciativas culturais, mas 

também no presente caso, quando ocupa e integra, com a representação de um delegado 

indigitado para o efeito, Francisco Lage, a comissão consultiva da JCCP
29

. 

Assim sendo, retomando a “definição de um programa “ elaborado pela direção 

da JCCP, em 1945, além das já afloradas e definidas em certas prioridades culturais 

“investidas” nas Casas do Povo (CP), repartidas com delimitação de conteúdos 

programáticos em setores, nele destacamos especificamente, face à cooperação de Lage, 

o labor de “que me incumbiu o vice-presidente da Junta Central das Casas do Povo […] 

na minha qualidade de delegado do SNI na comissão executiva daquela Junta, e com 

obediência às diretrizes de sua excelência o sub-secretário de Estado das corporações”, 

que se traduz, como veremos, na redação e envio de um inquérito a diversas regiões, 

sobre as “Artes e Industrias Populares Tradicionais”, tendo em vista a efetivação de um 

                                                                                                                                                                          

Informação” […] “seja capaz de resolver este problema grave” (FERNANDES, António Júlio de Castro, 

Enfrentando o destino das Casas do Povo, Lisboa: 1947, p. 37). 
28

A JCCP é perentória em afirmar que para o cumprimento dos objetivos que se propõe alcançar, regista 

neste âmbito que “chamando as Casas do Povo a cooperar, reforça-se e alarga-se o movimento que tem 

por primeira expressão entre nós a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho”. (FERNANDES, 

António Júlio de Castro, Enfrentando o destino das Casas do Povo, Lisboa: 1947, p 54). Decididamente, 

no que respeita à FNAT, a “Instituição da JCCP […] é um marco decisivo no cerceamento das suas 

pretensões de controlo direto do associativismo popular do mundo rural” (VALENTE: 1999, 155) 
29

 O diploma, que cria a JCCP em 1945, efetivava a sua dependência junto do sub-secretário de Estado 

das Corporações e Previdência Social, da Junta Central das Casas do Povo que exerce a sua atividade em 

estreito contacto com os serviços do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência (Artigo 1.º), adverte 

que sendo o “exercício normal das funções é assegurado pelo vice-presidente e três vogais (sendo um 

vogal o Presidente da Direção da FNAT)” (Artigo 7.º); no seu Artigo 8.º refere que “os assuntos de 
essencial importância poderão ser submetidos pela Presidência da Junta ao exame de uma comissão 

consultiva […]”. Desta comissão fariam parte “um representante da Direção geral da Assistência; um 

representante da Direção Geral dos Serviços de Urbanização; um representante da Direção Geral do 

Ensino Primário; um representante do Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo; 

três representantes das Casas do Povo, três representantes dos Grémios da Lavoura”. 

Era ainda expresso (Artigo Único) que o “sub-secretário do Estado das Corporações poderá determinar 

que um dos vogais da comissão coopere diretamente com a Junta no estudo de determinados problemas”. 

Será neste contexto, como analisaremos, que a Lage é então pedida colaboração (Casas do Povo – Junta 

Central das Casas do Povo. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação Cultura Popular e Turismo, 

S.N.I.C.P.T., 1945, pp. 55-56; FILHO, Zuzarte Mendonça, “Breves notas para a história da Junta Central 

das Casas do Povo (III)”, in Mensário das Casas do Povo, N.º 255, 1967, p. 16). 
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posterior planeamento de “um programa mínimo de instalação dessas manifestações 

materialmente mais viáveis” junto das “bases” corporativas
30

. 

O conteúdo das propostas do programa de Castro Fernandes, em 1945, que 

encerravam uma nova orientação, assente na definição de cultura popular em sentido 

estrito (o folclore) e no sentido generalizado (o aperfeiçoamento da mentalidade do 

povo), em qualquer atividade proposta de cultura popular, deviam revestir-se “de um 

fundo etnográfico como forma de manter a unidade rural” (MELO: 2001, 118). É assim 

neste contexto, que, entre as modalidades recorrentes de cultura popular (leituras, 

ensino, leituras, espetáculo), podemos ainda neste esteio identificar como premente a 

necessidade, manifesta pelo sub-secretário, segundo a qual “em cada Casa do Povo 

existisse um museu rural”, enquanto repositório expressivo “das manifestações mais 

fortes da vida local e da tradição étnica” (FERNANDES: 1947, 40-41)
31

. 

                                                           

30
 IANTT, Arquivo SNI, Oficio N.º 1920, dirigido ao Presidente da direção da Casa do Povo de Reguengo 

Grande-Lourinhã, 13 de dezembro de 1945, Cx. 425, 1945-1946. A realização de um programa mínimo 

de instalação dessas atividades ocorrerá somente em 1947 (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Of. N.º 

1491, dirigido ao Diretor da Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira, 6 de outubro de 1946). 
31

 A ideia da instalação de um museu rural em cada CP é lançada desde logo pelo subsecretario Castro 

Fernandes no seu discurso proferido na tomada de posse em 1945. Pressupunha esta iniciativa incentivar 
os locais a terem consciência e a valorizar o que produziam, nomeadamente como o próprio afirmava, as 

suas “manifestações […] da vida local e da tradição étnica.” É, deste modo, relegado para as Casas do 

Povo o papel de guardiãs da tradição da região, neste caso dos valores materiais, que inclusive poderiam 

constituir igualmente centros de reposição e fomento do artesanato. Torna-se curiosa esta ideia de museu 

conquanto tinha a vertente, segundo o próprio Castro Fernandes, de estimular novos escultores, pintores, 

decoradores do meio rural. Estas peças seriam ainda expostas, no suposto Museu depois da sua 

ampliação, a par, como afirmamos, dos sugeridos “bonecos de pano ou de barro […], fixando modelos de 

trajes regionais […] e miniaturas dos trajes regionais”. O Museu seria ainda neste âmbito a “imagem 

visual das atividades profissionais da vida da aldeia” (FERNANDES, António Júlio de Castro, 

Enfrentando o destino das Casas do Povo, 1947, p. 40). 

O papel, como salientamos, atribuído às CP de salvaguarda do património etnográfico, e 

consequentemente extensível ao Museu que deveria ser criado, é realçado pelos etnógrafos, Luís Chaves 

(que lança também associado à preponderância das Casas do Povo na recolha de importantes testemunhos 

etnográficos, a ideia de uma efetiva coleta de quadras por escrito, no periódico Mensário em 1946 agosto, 

Ano I, N.º2, p. 11) e Sebastião Pessanha que, escrevendo diversos artigos (VII) no Mensário entre 1947 e 

1948, sobre Museus etnográficos, clama pela sua realização, “com a missão de recolherem o que ainda 

resta de um admirável património […] que temos o dever sagrado de salvar, arquivar, estudar, antes que 

seja demasiado tarde, e enquanto não existisse um museu regional” (PESSANHA: 1951, 27). 
Estes núcleos essencialmente documentais, foram, no entanto, dois anos após a sua pública, 

recomendação de instalação, objeto de um conjunto de “Normas Gerais para a Organização dos Museus 

da Casas do Povo”, em 1947, onde ali eram fornecidas aos diretores das casas do Povo as instruções 

técnicas e praticas museológicas necessárias à implementação de pequenos museus etnográficos. Sendo, 

no entanto, o processo de instalação dos museus bastante moroso, há que salientar o desejo inerente que o 

seu espólio, fosse constituído, como manifestava Pessanha, por “espécies […] absolutamente autênticas, e 

nunca cópias ou imitações”. Igualmente insurge-se quanto à representação nos ditos museus de “figuras 

de tamanho reduzido nas quais tudo é falso. Não têm o menor valor científico […], como não têm […] as 

reduções das peças de mobiliário das alfaias agrícola […] só admissíveis em casos muito especiais” 

(PESSANHA: 1951, 29). Esta exigência de Sebastião Pessanha coaduna-se com os propósitos de Lage 

sobre a autenticidade dos espécimes a expor.  
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Perante este vaticínio, terá sido significativo para esta eventual criação e 

posterior fixação dos museus das CP, concretamente numa fase preliminar, o já 

mencionado e apreciável estudo, “inquérito para organização de trabalhos de natureza 

cultural e de interesse para as Casas do Povo”, que Lage, em junho de 1945, envia quer 

aos dirigentes das CP, quer aos delegados do INTP, dos diversos distritos, para 

inquirição, de um modo geral, sobre quais são “as indústrias populares que 

presentemente se manifestam nos concelhos dessas jurisdições”
32

. 

Os ofícios enviados às personalidades em questão eram acompanhados do dito 

inquérito
33

, inquirição minuciosa e detalhada, requerendo igualmente que o mesmo 

fosse, “o mais direto que as circunstancias permitem fazer”, e descrevesse quais as 

“artes e industrias populares tradicionais que presentemente se manifestam nessa região, 

executadas por homens e mulheres e de um modo especial as que caracterizam a zona 

de influência dessa CP, incluindo nessas informações aqueles trabalhos que, embora não 

sendo destinados à transação comercial, revelem o engenho e as faculdades de 

inspiração artística dos habitantes dessa região”
34

. Este trabalho de Lage, revela por 

parte do seu autor, um labor de recolha e análise de um conjunto de elementos 

etnográficos potencialmente identificados, obedecendo a uma lógica desenhada em 

                                                           

32
 IPM, Arquivo do Instituto do Património e Museus, Documentação não tratada. Artesanato (Inquérito 

do Sr. Lage) 1943-1945, Oficio ao Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência, Direção Geral do 

distrito de Aveiro, 11 de junho 1945, do chefe da 3.ª Seção, Delegado do SNI à comissão consultiva das 

casas do Povo. Ofício datado de 12 de junho dirigido ao INTP de Beja. Em 10 de outubro seriam 

enviados com conteúdos semelhantes ofícios nomeadamente, a Bragança, Castelo Branco, Covilhã, 

Évora, Faro, Guarda, Leiria Portalegre Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, 

assim como às Casas do Povo de A-dos-Loucos, Areosa, Vila Franca de Xira, Aveiras de Cima, Azureira, 

Castanheira do Ribatejo, Matacães, Vilar e Mafra. 
33

 IPM, Arquivo do Instituto do Património e Museus, Documentação não tratada. Artesanato (Inquérito 

do Sr. Lage) 1943-1945. Inquérito “Artes e Industrias Populares”. TRAJE – Sómente peças 

características, OURIVESARIA – (Filigranas); CAÇA – (pequenas armadilhas); PESCA – (pequenos 

aprestos e utensílios de emprego fluvial, lacustre e marítimo); MADEIRA – (Manifestações, aplicação, e 

utensílios) DIVERSOS – (formas para pães de sal); TRABALHOS PASTORIS – (enfeitados, insculpidos 

e incisos) CORTIÇA – (enfeitados, insculpidos e incisos); CHIFRE – (enfeitados, insculpidos e incisos); 

OSSO (enfeitados, insculpidos e incisos cordoaria) CERA – (velas enfeitadas em relevo e pintadas, 

formas diversas e promessa religiosa, rosários); PEDRA – (Vasos enfeitados, Almofarizes, mós manuais); 
OLARIA; SERRALHARIA – (Ferro forjado, diversas aplicações e usos, luminária); CALDEIREIRA – 

(Cobre e latão-diversas aplicações e usos-luminária); LATOARIA BRANCA – (diversas aplicações e 

usos-luminária); TECELAGEM – (Linho, lã, seda e mistos); APRESTOS de TECELAGEM, FIAÇÃO e 

DOBAGEM – (Rocas, fusos, cartelas, espichas, e copos, espadelas e espadeladouros, dobadoiras, cardas 

diversas), RENDAS – (Bilros-agulhas, crochet, meias; BORDADOS – (manifestações, cores e materiais 

diversos); FLORES ARTIFICIAIS – (manifestações, cores e materiais diversos); CESTARIA – (Diversos 

materiais, formas, aplicações, usos); PALHA – (Diversos materiais, formas, aplicações, usos); ESPARTO 

– (Diversos materiais, formas, aplicações, usos), PITA – (Diversos materiais, formas, aplicações, usos). 
34

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425 (1945-46), Ofícios. N. 991 a 998, Dirigidos entre outras, às Casas do 

Povo de Ribeira Grande, Lourinhã, Runa, Turcifal, Matacães, Vilar, Cadaval, Mafra, datados de 20 de 

junho de 1945.20.  
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torno de uma suposta coleção orientada, segundo determinadas categorias: iluminação, 

indumentária, escultura, tecidos e bordados, indústria caseira, ligada a agricultura, caça 

e pesca, ferragens, religião, entre outras, objetos votivos, entre outros. Este escrutínio, 

segundo o delegado do SNI, servirá vantajosamente o seu propósito para a suposta 

“orientação para instalação de um museu rural” no qual seriam “conservados e 

metodicamente dispostos alguns objetos de arte regional”
35

. 

O inquérito permite igualmente pela sua natureza, ou seja, pelo levantamento das 

espécimes das mais diversas regiões, e das recomendações inusitadas, perceber como 

Lage encarava a necessária suposta genuinidade das peças informantes. A exemplo 

destacamos o interesse com que Lage recomendava o cuidado, nomeadamente no caso 

do traje, de incluírem “somente peças características”
36

. Acresce salientar a importância 

que o delegado atribuí aos objetos de Arte Popular, ao referir e destacar, entre outros, o 

desejo de se incluírem objetos, nomeadamente de arte pastoril, em que privilegiava os 

“enfeitados, insculpidos e incisivos”
37

. 

Abrangendo um universo considerável de Norte a Sul este estudo revelou-se, 

segundo o próprio, muito moroso (entre 1945 e 1947), em parte devido ao “completo 

desinteresse” de algumas CP, que inclusive levaria Lage a tentar reverter a questão, 

recorrendo à ameaça, caso não obtivesse deferimento ao solicitado, ou seja, “declinar 

responsabilidades sobre o estudo”, informando “superiormente”
38

. 

Não obstante, como salientámos, terem surgido alguns contratempos, que 

conduziram a que, apenas em finais de 1947, fosse possibilitada a conclusão do 

trabalho, o contributo de Lage pode ser, pelo testemunho do próprio, analisado em 

função do trabalho específico realizado de organização e instalação das índoles mais 

características da atividade tradicional, testemunho reforçado com a sua proposta de 

realização futura, que “ficará a cargo de cada CP na sua própria sede e à sua custa”
39

. 

                                                           

35
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 1.491, dirigido ao Diretor da Biblioteca Municipal de Vila 

Franca de Xira, pelo chefe da 3 ª seção, da 3 ª repartição do SNI, Francisco Lage, datado de 6 de outubro 

de 1947, p.1. 
36

 Idem, Ibidem. 
37

 IPM, Arquivo do Instituto do Património e Museus, Documentação não tratada. Artesanato (Inquérito 

do Sr. Lage) 1943-1945. 
38

 O mesmo teor de ameaça face à contínua ausência de resposta, em não poder “completar o trabalho 

pelo desinteresse dessa (s) Casas do Povo”, é dirigido igualmente a um vasto número de entidades 

(Presidentes das direções das CP) (cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Ofício 13 de dezembro de 1945). 
39

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 1.491, dirigido ao diretor da Biblioteca Municipal de Vila 

Franca de Xira, pelo chefe da 3 ª secção, da 3 ª repartição do SNI, Francisco Lage, datado de 6 de outubro 

de 1947, p.1. 
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De acordo com esta análise trazemos à colação a iniciativa impulsionada na Casa do 

Povo de Mafra, local onde se efetivou, com base no inquérito enviado em 1945, uma 

“colaboração especializada” e um “caso de pura orientação” de Lage, que terá permitido 

reunir e apresentar nas suas instalações um espólio etnográfico, logo em 1946, 

classificado pelo delegado como, “exposição de propaganda regional”
40

, ou seja, 

revelador da fase embrionária (face ao sucinto espólio exibido) do que viria a ser 

classificado Museu da Casa do Povo de Mafra
41

. 

Com atestam a documentação visual, os espécimes expostos em estantes na Casa 

do Povo de Mafra, em 1946, data em que Lage “como delegado deste secretariado na 

comissão executiva da Junta Central das Casas do Povo”
42

 visita a CP deste concelho, a 

exposição obedece, na sua maioria, ao tipo de espécimes solicitados no inquérito, que 

são representados no Museu em “secções” de olaria, cestaria, objetos tão marcadamente 

característicos da região
43

. Posteriormente, em 1949, esta mesma CP é objeto de 

Quadro de Honra, (distinção concedido pelo Mensário, JCCP, a partir de 1948), para a 

melhor CP de cada região, e o seu Museu agora sugestivamente sob o nome de Museu 

Regional da Casa do Povo de Mafra congrega um espólio significativamente alargado 

igualmente a outros campos
44

  

                                                           

40
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 738, dirigido ao Presidente da Assembleia da Casa do Povo 

de Mafra. 
41

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 1.491, dirigido ao diretor da Biblioteca Municipal de Vila 

Franca de Xira, pelo chefe da 3 ª secção, da 3 ª repartição do SNI, Francisco Lage, datado de 6 de outubro 

de 1946, p.1. Nesta missiva Lage, após referência ao trabalho de que fora incumbido pela JCCP, dá um 

conselho ao destinatário: “caso V. Exa., queira verificar na prática os resultados desta orientação não mais 

do que dar-se ao trabalho de fazer uma visita a Casa do Povo de Mafra”. Neste âmbito fundamenta a 

operacionalidade do seu trabalho, acrescentando que, entre 1948-54, a única iniciativa cultural existente 

na Casa do Povo era o museu rural. Outras, como biblioteca, serões de leitura, curso geral de artesanato, 

grupo folclórico encontravam-se simplesmente em projeto (MELO: 2001, 124). 
42

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 738, dirigido ao Presidente da Assembleia da Casa do Povo 

de Mafra. Nesta missiva Lage como delegado, congratula-se pela visita à exposição, que na sua opinião 

“testemunhará […] o esforço e a capacidade de espírito da população rural desse concelho”. Não se limita 

a felicitar a população mas estende igualmente e pessoalmente as sinceras felicitações ao Presidente, neste 

caso o Prof. Raul de Almeida, que desempenhou um papel preponderante na constituição do acervo do 

museu da Casa do Povo de Mafra. Em 1982, este espólio transitou para o futuro Museu Municipal de 
Mafra, Prof. Raul de Almeida, embora hoje o Museu esteja encerrado ao público. O edifício alberga no 

entanto um espaço dedicado às artes plásticas. 
43

 O espólio exposto nos móveis usados para o efeito atesta a suposta coleção de cerâmica local, e cestaria 

além de alguns objetos de indústria caseira em miniatura. No levantamento realizado no Arquivo de 

Mafra foi possível detetar alguma peças de cerâmica regional que terão estado expostas em 1946, tais 

como garrafa antropomórfica, garrafa zoomórfica, moringue em barro cozido e bilha antropomórfica 

(Mensário das Casas do Povo, Ano I, dezembro de 1946, N.º 6, p. 3. Arquivo Municipal de Mafra). 
44

O Museu, em 1949, possuía, respetivamente dispersos, por cinco salas (Sala de Antiguidades, Cerâmica 

regional – bastante ampliada –, artes e oficio regionais, ferrarias, indumentária), uma coleção de 

Antiguidades onde constavam, azulejos, do século XV ao XIX, pedras romanas; visigóticas; registos de 

santos; fosseis, moedas antigas, assim como andilhas antigas do século XIX. Este, como outros tantos 
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Com efeito, o projeto (pós-inquérito) de Lage poderá ter funcionado como 

manual ao serviço dos dirigentes da Casa do Povo, conquanto continha os 

esclarecimentos e orientações indispensáveis à realização desse objetivo (museus 

rurais). A interiorização e a análise do que existia em cada região/Casa do Povo, a 

consciência, assim como a orientação na seleção dos espécimes/localidade, podem ter 

facilitado, em muito, a constituição, por parte dos dirigentes locais (presidentes da 

assembleia das Casas do Povo) desses mesmos núcleos etnográficos. Em suma: embora 

se tenha agora pela ação e testemunho de Lage a real perceção do contributo efetivo do 

SNI, em todo este processo, este não terá, “conjuntamente com as Casas do Povo 

participado de modo palpável na criação dos Museus rurais”
45

. No entanto, importa 

referir e sublinhar, que, neste âmbito, e embora Lage rotule a sua participação de 

“mínima”, é indiscutível que está aí associado, no que concerne à sistematização dos 

“objetos que podem ser coligidos” e devem constar dos referidos espólios das Casas do 

                                                                                                                                                                          

museus das CP indiciam como o objetivo da sua criação fora moldado em função do que na região existia, 

suscetível de representar a tradição etnográfica, como neste caso, de um património cultural igualmente 

demonstrativo do passado histórico da povoação. Se, por um lado, o acervo etnográfico, que reúne, 

poderia vir a ser representativo de um verdadeiro “Museu do Trabalhador”, como lhe chamou Ayres de 

Carvalho, a inclusão, como se regista neste caso, de um espólio de outra natureza, poderia parecer como, 

no âmbito do museu rural, era ultrapassado. Porém, o princípio em constituir um verdadeiro museu rural, 
estava bem delineado, uma vez que podendo acolher objetos de outra natureza, estes só deveriam 

permanecer a título provisório, enquanto não existisse na região um museu municipal (Cf. NORMAS 

GERAIS: 1947, I). Em jeito de conclusão, este museu era, embora essencialmente documentalista, 

marcadamente etnográfico onde, certamente pelas espécies expostas, obteve a inspiração, como tantos 

outros, no levantamento dirigido por Lage. Acresce que muitos das peças ali representadas encontrarão as 

suas congéneres, também lugar no futuro Museu de Arte Popular em Belém (cf. PESSANHA, Sebastião, 

Mensário das Casas do Povo, Ano II, N.º 20, fevereiro 1948, p. 11). Sebastião Pessanha no seu artigo, 

“Os Museus etnográficos e as Casas do Povo”, refere-se ao Museu da Casa do Povo de Mafra nos 

seguintes termos: “Mafra é um caso típico a assinalar, não só porque se antecipou à iniciativa, mas ainda 

porque […] um verdadeiro museu regional, com as secções de etnografia, pré- historia, artes industriais e 

plásticas e [...] história natural” (PESSANHA, Sebastião, Os Museus Etnográficos e as Casas do Povo, 

Terra Lusa, Revista de Arqueologia Artística e Etnografia: Lisboa, Livraria Ferin, N.º1, outubro 1951, p. 

29).  
45

 Esta questão da criação de Museus Rurais, que vem retificar como foi empreendida a colaboração entre 

o SNI e as CP, surge como resposta ao pedido do diretor da Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira, 

que se dirige a Lage solicitando a ajuda do Secretariado para a “instalação de um Museu regional […] na 

vila”. Não só Lage lhe nega o solicitado, por razões orçamentais, como reforça não “corresponder à 

verdade” o auxílio fulcral do Secretariado às CP. São curiosas as outras razões para a não colaboração do 
Secretariado no projeto apresentado pelo diretor. Uma prende-se com a conceção de Lage sobre a região, 

que segundo o próprio “é pobre de recursos de produção característica para esses fim” (projeto do 

museu), o que se deve à sua “proximidade de um grande centro […] que dá lugar ao fenómeno de 

absorver e dissolver”. É notório neste pequeno trecho, o reforço da sua opinião sobre a genuinidade 

conseguida através do afastamento de pretensas influências citadinas. A outra razão que justifica a não 

colaboração prende-se com o projeto em que Lage trabalha em 1947. Segundo o etnógrafo, tem a grande 

responsabilidade de “organizar e instalar […] o Museu do Povo Português, abrangendo 11 províncias do 

Continente e Ilhas adjacentes, o que não me permite distrair-se dos trabalhos de coordenação 

documentação, seja o que for” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 1.491, dirigido ao diretor da 

Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira, pelo chefe da 3 ª seção, da 3 ª repartição do SNI, Francisco 

Lage, datado de 6 de outubro de 1947, pp.1-2). 
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Povo, e às estabelecidas “Normas gerais de organização das Casas do Povo”
46

. Se 

identificarmos uma correta correspondência entre o que foi solicitado por Lage de 

espécimes de cultura popular no inquérito, e o que devia, quanto à recolha e natureza 

dos espólios etnográficos, prevalecer e ser exposto, enquanto “regras”, nas “Normas 

gerais”, a paridade é evidente. 

É contudo necessário ter presente que a avaliação feita por Lage sobre os museus 

rurais espelha, no seu entender, a sua diferente conceção do que devia ser um Museu. 

Para o delegado do SNI, a realização destas unidades, pressupunham a sua existência 

“com critério muito distante da ideia de Museu”. O registo deste reparo é legitimado 

através dos resultados dessa orientação programática visível, e já abordada, na sucinta 

análise no museu da Casa do Povo de Mafra, onde a “ideia [que fora] realizada com 

recursos próprios […], se vê com muita simpatia”
47

. Identificamos, portanto, na 

continuação do que tem sido referido sobre a conceção lageana de Museu, em 

contraponto com Exposição, mais um elemento que nos permite solidificar a posição 

que temos vindo a acalentar. 

Refletindo e tendo por base o testemunho e ação do delegado do SNI, é possível 

falar, fruto do mencionado trabalho, da existência de uma primeira fase de execução dos 

museus rurais na instalação destes mesmos museus. Estes irão, futuramente, graças à 

ação de outros etnógrafos e organismos, como o Gabinete do Centro de Estudos 

Etnográfico FNAT (GCEE), que defendem a valorização e defesa do património 

tendencialmente etnográfico, ocupar um espaço privilegiado em diversas CP
48

.  

Em jeito de conclusão e perante o que ficou escrito, importa reter dois aspetos 

que marcam a intervenção e colaboração de Lage como delegado do SNI à JCCP. O 

primeiro corresponde, como salientamos, à identificação de Francisco Lage, embora 

subestimado pelo próprio, como um dos primeiros “doutrinadores” da organização dos 

futuros museus rurais das CP. O segundo permite, uma vez mais, o registo do 

                                                           

46
 Este documento intitulado “Normas Gerais para a organização dos Museus das Casas do Povo”, 

dirigido aos diretores das CP continha todo um manancial de instruções técnicas para a instalação de 

pequenos museus nas instalações das CP. 
47

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Oficio N.º 1.491, dirigido ao diretor da Biblioteca Municipal de Vila 

Franca de Xira, pelo chefe da 3 ª seção, da 3 ª repartição do SNI, Francisco Lage, datado de 6 de outubro 

de 1947, p. 2. Lage refere na iniciativa, a ideia como “talvez modesta”, mas ao mesmo tempo dignifica-a, 

ao desejar “que o exemplo fortifique em todo o país”. 
48

 Além de Sebastião Pessanha e Luís Chaves como salientamos, outros etnógrafos nomeadamente Abel 

Viana e Guilherme Felgueiras, entre outros, secundam a importância da existência de museu etnográficos 

nas Casas do Povo. A concretização deste fim em vista foi no entanto um processo muito moroso e lento.  
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reconhecimento e da conceção lageana sobre a ideia de Museu contrária de certo modo, 

ao que seria justificado junto dos organismos corporativos.  

A nossa análise sobre a temática permitiu ainda conferir a relação e o estudo de 

uma “concorrência” e “controvérsia” entre o SNI e a FNAT, na condução no campo do 

folclore e da etnografia, evidenciando no capítulo posterior, linhas fundamentais como a 

legitimação (pela autenticidade) e apropriação dos ranchos folclóricos, enquanto 

estratégia de intervenção no campo cultural.



 

 529 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

Folclore: Autenticidade versus tradição estruturada? 

 

A legitimação de uma prática cultural: Os Grupos folclóricos (1939/47) 

 

Neste capítulo, refletiremos, em primeiro lugar, com base em dados 

documentais, sobre a afirmação dos ranchos folclóricos que parece ter sido ponderada 

pelo SPN/SNI, tendo presente uma conceção do ideal das tradições regionais autênticas 

do país, visando encontrar respostas às questões de afirmação da identidade e de 

propaganda. Conquanto estas se tenham revelado em parte numa prática revivalista, 

tentaremos abordar e historiar o lugar de referência que o Secretariado concede aos 

grupos folclóricos. Neste contexto, salientamos, nos anos trinta, entre iniciativas o 

diferencial e a rivalidade existente entre dois aparelhos estatais na condução sobre o 

modo de apropriação e “designação” dos ranchos folclóricos, destacando, naturalmente, 

o papel da Emissora Nacional (Henrique Galvão) e o SPN (António Ferro), 

equacionando as diferentes abordagens e diferentes usos. Refletiremos ainda sobre o 

conceito e o uso dos ranchos que é feito em França nos finais da década de trinta, na 

tentativa de estabelecer uma relação concordante ou discordante com os propósitos do 

SPN na matéria.  

Nesta análise historiográfica, tida como uma primeira introspeção ao modo de 

entender os ranchos folclóricos, retomaremos a formação de alguns ranchos por ocasião 

do concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal. Na tentativa de situar a apropriação 

dos ranchos folclóricos nos anos quarenta, uma “iniciativa institucional para o 

enquadramento oficial dos ranchos folclóricos” (MELO: 1997, 189), focaremos, neste 

âmbito, um plano concorrencial da procura da legitimação de uma prática cultural de 

interesse para duas instituições FNAT e o SNI. Defendemos os seus usos e conceitos e 

concentraremos a sua atenção na condução da política para o “setor”. Assim sendo, 

destacaremos, com especial incidência, a atividade do SNI neste campo, assim como 
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Francisco Lage, enquanto planificador, em 1947, da organização do Concurso dos 

Ranchos Folclóricos da Beira Baixa, que se constitui em caso de estudo, marcando o 

evento, como forma de legitimar o critério de autenticidade folclórica. Importa salientar 

a perfeita sintonia entre os júris do concurso, reveladora da identificação comum com o 

fenómeno folclórico em exibição. Faremos referência às escolhas de Lage, aos seus 

“depuradores” de informação, com especial enfoque para Eurico Sales Viana, como 

garante dessa suposta autenticidade e genuinidade, presente no evento em particular 

(1947), que ia do responsável folclórico local aos grupos folclóricos, diretores de 

museus, músicos e pintores, responsáveis regionais da cultura turismo, personalidades 

locais influentes. Escrutinam-se os informantes de Lage, em quem ele confia, quem ele 

segue, na estruturação dos grupos viáveis capazes de assegurarem a tal autenticidade. 

Elegemos, ainda, neste contexto o modo como é feita a triagem dos ranchos suscetíveis 

de estarem em conformidade com os mecanismos de “consagração” caucionados pelo 

SPN/SNI. 

No seio do SNI, trazemos à colação a dicotomia representativa dos ranchos 

folclóricos, ou seja, entre grupos folclóricos e o Verde-Gaio, o que os diferencia 

segundo as duas propostas, a de Lage, na primeira e a de Ferro, na segunda. O 

reconhecimento do folclore, como temos vindo a afirmar, numa reação ao urbanismo e 

fundado na procura das raízes, foi de imediato instrumentalizada pelo regime, que assim 

procurava fazer da “terra” e do culto dos seus antepassados, um eixo essencial da sua 

propaganda e dos seus valores. A “síntese” destes elementos-chave, como discurso 

estatal, caberia ao SPN/SNI, “agente” difusor destas novas referências, que, no seu 

quadro conceptual, reverte claramente o folclore como paradigma simbiótico entre as 

tradições dos habitantes (quando constrói o estereotipo do camponês), e o exaltar da 

identidade nacional. Neste contexto, as tradições e práticas folclóricas, o folclore, são 

assumidas pelo Secretariado, particularmente no início da sua organização (1933), 

enquanto facto politizado, de propaganda, visando projetar, firmada na ancestralidade 

rural, uma imagem prestigiante do Estado Novo no exterior do País. Neste âmbito, este 

organismo oficial, firmando a sua posição, e em concordância com as disposições 

regulamentadas pelo seu Decreto-lei fundador, irá desenvolver a nível externo a 

promoção e patrocínio das manifestações de arte e literatura nacionais, nos grandes 

centros urbanos. 
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Assim, o recentramento em torno dessa idealização (projeção da imagem do 

regime no estrangeiro) está na origem do primeiro contacto oficial do SPN, em 1933, 

com grupos folclóricos, e consequentemente com o posterior envio, em 1934, dos 

Pauliteiros de Miranda, ao National Festival of English Folk Dance, organizado pela la 

English Folk Dance and Song Society1
. A notoriedade, que então esta dança usufruiu, 

deve-se concretamente, (embora tendo sido já alvo nos finais do século XIX de algumas 

pesquisas), nos anos 30, ao interesse, e consequente estudo, que o inglês Rodney 

Gallop
2
 desenvolve na sua obra Cantares do Povo Português. Estudo crítico, Recolha e 

comentário de Rodney Gallop3. Este investigador faz a coleta de transcrições musicais 

de contos e provérbios das várias regiões do País (Alentejo, Beira Alta, Beira Baixa, 

Estremadura, Minho, Ribatejo e Trás-os-Montes), que visita entre 1931-33, enfatiza, 

como notável “entre o nosso folclore”, a Dança dos Pauliteiros
4
. 

Esta abordagem, traduzível no contributo de Gallop para a crescente visibilidade 

e enfoque da Dança dos Pauliteiros, passa a ser analisada, enquanto dança ritual, 

                                                           

1
 A English Folk Dance Society (EFDS) foi fundada em 1911 por Cecil Sharp (1859-1924) com o 

objetivo de preservar e celebrar a música (canção) tradicional inglesa, nas suas formas tradicionais. Como 

antecedentes da sua formação saliente-se o trabalho de Sharp, desenvolvido em 1903, através de uma 

política de recolha de “folksongs”, in Somerset, com o intuito de fazer reviver as raízes nativas da música 
popular britânica, em oposição às influências germânicas na música à época. Foi ainda este autor 

responsável pela promoção da Morris dancing (dança do folclore inglês, acompanhada de musica em que 

os seus componentes fazem uso ou de paus, espada ou lenços e remonta ao século XV), praticamente 

desaparecida. Posteriormente, em 1932, assiste-se à fusão das existentes, Folk Song Society (FSS) e 

English Folk Dance Society (EFDS), dando origem à English Folk Dance and Song Society (EFDSS), que 

ainda hoje mantém na sua sede em Londres uma atividade centrada na divulgação da música, canções e 

danças características britânicas, promovendo a sua divulgação em concursos e concertos 

http://www.efdss.org/ 
2
 Rodney Gallop (1901-1948) foi um jovem diplomata e secretário da embaixada inglesa em Lisboa, nos 

anos trinta. Enquanto etnógrafo amador viajou entre 1931 e 1932 por todo País à procura de folclore, 

comparando e definido a música portuguesa consoante a foi detetando em festas, cerimónias, festivais, 

costumes, crenças e superstições. No seu livro intitulado Portugal: a book of folk-ways (Cambridge, 

Univrsity Press, 1936), o autor refere que a riqueza histórica e patrimonial de Portugal permite constatar a 

existência de “areas that are abundant in folklore and ethnographical material that have not been 

described nor received to the new paradigmas and methods of research”. Ainda em articulação com o 

desempenho de Gallop na promoção e divulgação do nosso folclore é possível constatar que no estudo de 

Craig Harris sobre a personagem, o autor reforça esta pretensão, ao realçar a figura de Rodney Gallop, 

enquanto “helped to spark the revival of international dancing in England during the 1930s. In 
collaboration with Alford Violet, Gallop organized the influential International FolkDance Festival in 

London in 1935 and wrote a book, The Traditional Dance that focused on traditional European dance” 

(BENMANSOUR, Katarzyna, in Portugal (1912): Aubrey Bell´s depiction of Portuguese society under 

the First Republic. Dissertação de Mestrado em Línguas, Culturas e Literaturas Modernas, Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011, p. 16). 

http://www.allmusic.com/artist/rodney-gallop-mn0001355035 
3
 Este título resulta da tradução da inicial obra de Gallop, Portugal: a bookof folkways, Cambridge: 

University Press, 1936, por António Emílio de Campos, editado em 1937 pelo Instituto de Alta Cultura, 

em Lisboa. 
4
 Diário de Lisboa, 29-12-1933, p. 5. Gallop em entrevista ao periódico em foco, realça a notável 

consideração que nutre pela Dança dos Pauliteiros, à semelhança da canção alentejana. 

http://www.efdss.org/
http://www.allmusic.com/artist/rodney-gallop-mn0001355035
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segundo uma dicotomia de interesses, com relevo, quer na progressão dos estudos de 

folclore na década de trinta, quer enquanto difusão de uma imagem prestigiante de 

Portugal e do Estado Novo no estrangeiro. Neste âmbito, é possível identificar estas 

observâncias com a conceção de revivalismo diferenciado por Owe Ronström, como 

“object-oriented type of study”
5
, que caracteriza a tradição com base em objetos 

culturais (cerimonias, rituais, costumes) do folclore, a serem preservados, enquanto 

expressão de identidade cultural nacional. 

Retomando o estudo de Gallop sobre a Dança dos Pauliteiros (re) enfatizamos a 

sua contribuição, como o próprio salienta, no reforço e na desmistificação de uma 

controvérsia (dança guerreira ou religiosa) sobre a Dança dos Pauliteiros
6
. Neste 

contexto folclorista, valoriza-a enquanto dança ritual em contraponto à religiosa, face ao 

seu caracter “spirited and marcial” e riqueza etnográfica que faz dela, não só “one link 

in a long chain of similar dances running through the Península”, mas também, 

igualmente, pela sua configuração como dança peculiar (apenas executado por homens), 

uma coreografia (dança)
7
, musical e vocal (canções populares no dialeto mirandês), que 

a transformam, como veremos, em exponente atrativo por excelência
8
, dentro e fora do 

                                                           

5
 RONSTRÖM, Owe. “Revival Reconsidered”. The World of Music, 38.Nº 3, 1996, pp. 5-20.  

http://www.jstor.org/stable/41699110; RONSTRÖM, Owe, “Traditional Music, Heritage Music”. The 

Oxford Handbook of Music Revival. Edited by Caroline Bithell and Juniper Hill, Oxford UniversityPress, 

2014, pp. 4-59. A alusão a esta interessante abordagem de Ronström é aplicável ao campo da 

etnomusicologia, vista numa perspetiva de revivalismo, enquadrada no conceito de salvaguarda ou 

apropriação de elementos que podem ser utilizados noutro contexto.  
6
 A origem da dança foi muito discutida, quer tratando-se de dança religiosa, cuja característica seria 

integrar as festividades religiosas locais, nomeadamente as procissões, em que representaria partes em 

que palavra era substituída por dança alusiva à temática abordada, quer guerreira, que marcaria a herança 

dos povos primitivos, numa interpretação coreográfica ligada ao simbolismo afeto ao verdadeiro 

“encontro bélico”. Gallop terá então partilhado da opinião de Abade Baçal, que defendia que a sua origem 

se devia na clássica dança pírrica guerreira por excelência dos Gregos, e depois propagada pela Península 

pelos romanos. Igualmente autores Luís Chaves (CHAVES, Luís, “Danças, Bailados e Mímicas 

Guerreiras”, in Ethnos, vol. II, 1942), e Tomás Ribas (RIBAS, Tomás, Danças populares portuguesas. 

Lisboa: Biblioteca Breve, vol. 69, 1ª edição, 1982) valorizam a sua origem como dança ritual. Todavia, 

José Leite de Vasconcelos refuta esta teoria justificando que a dança introduzida em Roma e depois 

espalhada pelo império, era distinta da pírrica um vez que os dançantes utilizavam escudos e espadas e 
envergavam túnicas vermelhas http://www.ruralea.com/pauliteiros-de-miranda/ 
7
 Esta dança (Pauliteiros de Miranda), estudada por Rodney Gallop, foi objeto de interesse e de 

simultânea interpretação por “dance ethnologists of the time, like, for example, Gertrude Kurathby (1903-

1992)” Natural dos Estados Unidos, Kurathby foi uma dançarina de renome, cujas áreas de interesse 

contemplavam a etnomusicologia e dança de caráter etnológico. Igualmente como investigadora na área 

em foco, publica em 1960, a obra “Panorama of Dance Ethnology”, considerado como “scope of the field 

its foundation in theory its relation to other disciplines” (HECKSCHEN, Juretta Jordan, “Getrude 

Prokosh Kurathy: A study” in The Folklore Historian, Humanities Division, Pennsylvania State 

Harrisburg, vol. 5, N.º 2, 1988, p. 48). 
8
Gallop traça o interesse notável desta dança ao retratá-la entusiasticamente do seguinte modo: “Esta 

dança tem 30 danças diferentes a que se chama “laços” que são bailados ao som da gaita de foles e dos 

http://www.jstor.org/stable/41699110
http://www.ruralea.com/pauliteiros-de-miranda/
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país. Constatamos deste modo, uma duplicação de planos discursivos (interesse 

etnográfico e construção coreográfica) da Dança dos Pauliteiros, objeto de partilha, por 

um lado, de Gallop e da English Folk Song and Dance Society (EFSDS), e, por outro, de 

António Ferro, que a acolhe como amálgama de um sólido sentimento de valorização de 

identidade cultural, instrumento de propaganda, e potencial vivificador de outras danças 

e grupos no País (que futuramente servem de inspiração/modelo à criação dos Bailados 

Verde-Gaio). Neste contexto, encontramos, como ponto de convergência entre Gallop e 

o SPN, o interesse na Dança dos Pauliteiros, e a sua projeção além-fronteiras
9
, na 

participação (por diligência do Gallop) dos Pauliteiros de Cercia no prestigiado 

Festival Folk Dance, no Royal Albert Hall a 4 de janeiro de 1934. O êxito da iniciativa 

em Londres vai ao encontro do projeto de Ferro. Neste sentido, o diretor do SPN, ao 

apoiar a sua representação no exterior, quer “comme un produit d’exportation, comme 

une arme idéologique au servisse du regime”
10

, quer como instrumento viável em poder 

“trazer algum futuro ao folclore nacional” (ACCIAIUOLI: 2013, 199), vê justificado o 

seu sucesso. 

Esta primeira aproximação do SPN aos grupos folclóricos, embora cingido ao 

interesse e comando de Ferro, (uma vez que o organismo não contemplava uma política 

expressamente dirigida à institucionalização do folclore, nem Francisco Lage fazia parte 

dos quadros do Secretariado), revela contudo uma vontade e a tentativa de dar 

visibilidade a uma prática performativa, que, a partir dos finais dos anos 30 e anos 40, 

recorre quer em França, quer em Portugal, às sua exibições com objetivos de distração e 

afirmação de uma identidade (com base na diversidade regional). Nesta medida, à luz 

destas premissas, que orientam a instrumentalização dos grupos folclóricos, o seu 

relacionamento afetivo é firmado por um “sentiment d'appartenance à un pays et le lien 

entretenu avec le passe font partie intégrante de son identité”. De facto, este “devient 

démonstration et même démonstration corporelle par le port du costume et l'exécution 

                                                                                                                                                                          

tamboris. É por vezes acompanhada por canções em dialeto mirandês e de caráter popular” (Diário de 

Lisboa, 29 dezembro, 1933, p. 5).  
9
 A exibição da Dança dos Pauliteiros tem como primeira “mais-valia”, dos intentos de Ferro, a sua 

apresentação à Imprensa na capital, no dia 29 de dezembro no tabuleiro inferior do jardim de S. Pedro de 

Alcântara, e no espetáculo gratuito para o Povo promovido pelo SPN no teatro Ginásio (cf. Diário de 

Lisboa, 29 dezembro 1933, p. 5).  
10

 GUIU, Claire, “Pratiques folkloriques dans les «Terres de l’Èbre»: représentations et mises en scène de 

la ruralité”, Norois [Enligne], 204|2007/3 http://norois.revues.org/1424. Situação semelhante de 

politização do Folclore verifica-se sob o franquismo na vizinha Espanha, por “l’intermédiaire des Coros y 

Danzas de la «Section Féminine»”, que surge em 1934, no seio da Falange Española e das Juntas de 

Ofensivas Nacional-sindicalistas (JONS), dirigidas por António Primo de Rivera (1903-1936). 
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des danses”. Assim, ao apresentar-se em público, o “groupe porte témoignage de la 

spécificité de son pays. En ce sens, il fait du folklore un usage militant”
11

. Neste âmbito, 

e sob este espírito de militância e missão, surgem em Portugal alguns grupos 

folclóricos, que, formados por eruditos de diversas localidades, irão “animar” 

exposições, desfiles de organismos de serviço publico (Emissora Nacional), em 

contraponto com a preconizada sustentação pelo SPN, da “descoberta” de “novos 

valores” de grupos folclóricos, provenientes da promoção de eventos a seu cargo. 

Concretamente, analisando em termos comparativos (Portugal/França) na área e 

uso dos grupos folclóricos, trazemos à colação, o ano de 1937, marcado pela Exposition 

Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, em que para a França o 

mundo rural é representado pelo “Centre régional” e pelo “Centre rural”, que acolhe 

igualmente a “Vieille France”. O primeiro, criado numa ótica regionalista, tinha como 

objetivo valorizar alma e a personalidade de cada região. Para tal faz uso da sua 

arquitetura e gastronomia distintivas, entre outras, recorrendo igualmente à celebração 

de festas em cada pavilhão temático/regional, onde eram exibidas danças folclóricas, 

jogos regionais e músicos locais. Dignificava-se assim a presença da “Vieille France”, 

[“sorte de petite ville pittoresque, en grande partie alsacienne” au goût de 1'“exotisme 

provincial” qui était alors à la mode”], igualmente com festas folclóricas (PEER: 1998, 

159). 

É interessante verificar como os “festivais folclores” que assistiam à Exposition 

Internationale de Paris, suscitaram algumas reações e críticas de representantes das 

províncias, receando que os mesmos resultassem em “regionalist masquerades”. A sua 

relutância em reação a tais festivais, como sinal de desconfiança, sobre a eventual 

“stylization of dances, the deformation of provincial costumes [and the] appropriation 

by Paris of the applied regional arts thus diverted from their traditions” (PEER: 1998, 

158), é esclarecedor sobre a possível apropriação do folclore como contrafação. 

É igualmente estimulante, verificarmos que um dos mais ativos federalistas 

franceses, Charle-Brun
12

, perante estas condenações, propõe que as exibições de 

                                                           

11
 DUFLOS-PRIOT Marie-Thérèse, Un Siècle de Groupes Folkloriques en France, L’identité par la 

beauté du geste, Paris: L  ́Harmatan Minorités et Sociétés urbanisme, aménagement, sociologie urbaine, 

1995, p. 12. Segundo a autora, pela representação, estes grupos folclóricos podem tornar o folclore 

militante como difusor de uma identidade do país a que pertencem. 
12

 Jean Charles Brun (1870-1946) foi o institucionalizador da Fédération Régionaliste Française. Cria 

igualmente a revista Féderation Régionaliste Française, eco das publicações etnográficas e dos museus 
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folclore fossem dignificadas e trabalhadas com intuito de evitar que se assemelhassem a 

“masquerade or the music-hall”. Contudo era esclarecedor quanto à posição e 

intervenção de Paris, nas exibições folclóricas presentes na Feira. Segundo o próprio 

somente, esta deveria dar “[…] some device and coordinate group displays”. [Tratava-

se de impedir, na visão de Brun, que o eventual diretor “desecrate de original nature of 

the music [of the provinces]” e removesse “[…] from these dances the simple character” 

(PEER: 1998, 158). A partir destas recomendações, Brun ia mais longe ao solicitar ao 

diretor que sacrificasse a sua própria imaginação, e o seu “ego in the interets to 

authenticity” (PEER: 1998, 58). 

Estas questões relançadas por Brun, observação de critérios de autenticidade, 

atestam definitivamente, à época, não só um modo de pensar e entender os grupos 

folclóricos em França, mas igualmente, segundo Peer, representam, “internal 

contradictions in the folklore Project conceptualized” tanto para o folclorista como para 

George Henri Rivière (PEER: 1958, 58)
13

. Neste contexto, há que ter presente, do 

mesmo modo que na historiografia/etnologia francesa, a atmosfera política e cultural 

favorável em finais do século XIX, que favorece e cria um ambiente propício ao 

aparecimento dos grupos folclóricos
14

. Contudo, será necessário esperar pelo início do 

século XX e pelos anos 20 para que, expresso como veículo de identidade nacional e 

fruto “des fêtes mettent en valeur le folklore ou la vie locale, pour attirer les touristes ou 

                                                                                                                                                                          

locais e museus de província, com relevo para a as recolhas de folclore. Membro da Sociedade de 

Folclore Francesa torna-se o seu vice-presidente em 1937. Nesta mesma data é na Exposição de Paris que, 

como diretor-adjunto do “Centre Régional”, reagrupa os pavilhões das províncias da França 

representativas das diferentes culturas regionais. No Congresso Internacional de Folclore realizado em 

Paris em 1937, Brun associa o Congresso de Folclore ao Congresso de la Féderation Régionaliste. Brun 

apoia e colabora com George Henri Rivière na criação do MNATP e providencia um local no interior do 

Museu, destinado, à Féderation. Sob o regime de Vichy, aproveitando o suporte que o regime dá ao 

regionalismo, Brun aceita ser membro do Conseil national de Vichy. Juntamente com George Henri 

Rivière, é conseiller technique du Comité national de Folklore. Publica em 1944, um opúsculo sobre 

Régionalisme, onde aborda as duas forças que é preciso restaurar: le paysanner et l´artisanat. No entanto 

posteriormente, desiludido com o regime de Vichy, não hesita em denunciar, em conferência intitulada le 

faillite de Vichy en matiére de regionalisme, o fracasso do governo nesta matéria. Jean Charles-Brun 
(1870-1946) et la Fédération régionaliste française http://www.garae.fr/spip.php?article333 
13

 Ironicamente apesar desta prescrição, a ter em conta relativamente aos grupos folclóricos, Brun e 

George Henri Rivière organizam o primeiro e o segundo festivais de folclore no “Centre Rural”, que 

convida grupos vindos da província para atuarem em festivais regionais. Neste âmbito assistimos a desfile 

e paradas cheias de colorido, onde grupos desfilam entoando e dançando e tocando instrumentos 

tradicionais.  
14

 Em França, nos finais do século XIX regista-se todo um ambiente, em que o meio político, intelectual 

literário e algumas camadas da população, se debruça sobre temas como a tradição e a diversidade 

geográfica, e tomam consciência da sua eventual perda, o que os leva a desenvolverem meios de 

salvaguarda dessa memória coletiva. Esta convergência de “ambições” fornecerá aos grupos folclóricos 

todo um clima propício ao seu desenvolvimento. 

http://www.garae.fr/spip.php?article333
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répondre à leur atente. On y voit les danses et les costumes locaux” (DUFLOS-PRIOT: 

1995, 25), o seu desenvolvimento se efetive
15

. 

Ao verificarmos, por um lado, como esta realidade do aparecimento dos grupos 

folclóricos é motivada por uma tomada de consciência em preservar/retomar as 

tradições das regiões, por outro, constatamos que traz consigo implicações de 

estruturação do que existe/existia. Deste modo, esta reflexão abre espaço a temas, como 

o processo da objetivação cultural de Handler, em que, precisamente, os aspetos da 

tradição são conscientemente reformulados, selecionados com base na defesa da 

autenticidade (HANDLER: 1984. 61). Neste âmbito, esta vertente estruturadora dos 

grupos folclóricos motiva igualmente em França oposição à atuação em planeados 

festivais de importantes grupos folclóricos regionais, sob o pretexto de serem 

subvertidos e perderem a sua autenticidade. 

Importa, ainda, no âmbito das abordagens centrais que temos vindo a 

desenvolver em torno da criação e desígnios do aparecimento dos grupos folclóricos em 

França, apreender essas instâncias e capitalizá-las, como veremos, numa perspetiva 

comparativa de comportamentos e afinidades com a política folclorista do SPN para 

com os grupos folclóricos.  

Retomando, em Portugal o panorama de compreensão do papel e consequente 

utilização dos grupos folclóricos neste ano de 1937, deparamo-nos, em primeiro lugar, 

com a sua representação/utilização no grande Cortejo Folclórico patrocinado pela 

Emissora Nacional
16

. 

A implementação desta iniciativa programada por Henrique Galvão
17

 visava 

reiterar o seu entendimento e fervor, em sintonia com a apologia do regime, na defesa 

                                                           

15
Não deixam de ser curiosas, e alvo de relevância, as observações da autora sobre dois aspetos ligados 

aos grupos folclóricos: o impacto que os mesmos teriam, como meio atrativo dos turistas (a exemplo a 

região de Castillon-en-Couserans, simultaneamente região termal turística que se distingue em finais do 

século XIX, e local onde Jacques Bégouen desenvolve os seus estudos folcloristas), e as questões de 
identidade nacional/regional. Esta questão, na opinião de DUFLOS-PRIOT, não pode, no entanto, ter em 

linha de conta a exclusividade da representação dos “groupes folkloristes comme sucesseurs des grandes 

fêtes identitaires”, uma vez que os grupos “n´ont pas le monopole de la manifestation de l´identité”, uma 

vez que existem outros facetas da cultura regional como a exemplo a gastronomia. (DUFLOS-PRIOT: 

1995, 28). 
16

 Para uma completa visualização sobre o Cortejo Folclórico, consulte-se  

http://cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=3051&type=Video. 
17

 Henrique Galvão, segundo o seu biógrafo Francisco Teixeira, “apostou em transformar a Emissora 

Nacional, que considerava de longe o Jornal de maior circulação em todo o país, num eficaz instrumento 

do Estado Novo”. É neste contexto particular do registo e instrumentalização de um meio de propaganda 

do regime, que a opinião de Galvão colidia com a de António Ferro sobre a que organismo deveria caber 

http://cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=3051&type=Video
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do culto da cultura popular de cariz campesino, traduzível na prática pela promoção de 

representações de cariz etnográfico e folclórico. Nesta perspetiva, o citado cortejo, 

enquanto “apoteose de beleza rústica”
18

, constituía, deste modo, em todo o seu 

esplendor cenográfico, o paradigma da reserva natural de valores rurais que a 

civilização urbana não conseguira corromper.  

Na verdade, o caráter monumentalista em todo o seu poder, e a sua aura de 

celebração/encenação própria das grandes paradas, desfiles e cortejos etnográficos, 

enformava o cortejo de 30 de maio de 1937, que, em si, representava um modo de fazer 

a representação etnográfica do país
19

. Assim sendo, o Grande Cortejo Folclórico, 

integrado nos festejos do XI aniversário da Revolução Nacional, com os seus carros 

alegóricos
20

, representantes das diferentes províncias de Portugal e Ilhas, o desfile 

impositivo e lúdico dos intervenientes em grupos provenientes do Algarve, com os 

“seus ranchinhos de ceiferas”, de Lisboa, com o “pregão rutilo das suas varinas 

tairocando no asfalto”
21

, os tabuleiros de Tomar, e Trás-os-Montes, vestida de negro 

com as suas capuchas, marcavam um ritmo contagiante e impositivo, ufano de alegria e 

felicidade. As referências às características rurais desse “Portugal inteiro que vai 

                                                                                                                                                                          

esta tarefa. Aliás esta disputa é anterior à nomeação de Henrique Galvão como diretor, em 1935, da 

Emissora Nacional. São de resto bem conhecidas as divergências mantidas sobre este mesmo problema 

entre Ferro e Fernando Homem Cristo Filho, de resto sanadas, com o posterior afastamento deste último e 

definitivamente resolvido com a nomeação, em 1941, de António Ferro como diretor da Emissora 

Nacional (cf. TEIXEIRA: 2011, 30) 
18

 Diário de Lisboa, 30 de maio de 1937, p. 1. 
19

 Segundo António Medeiros, foi nos anos 30 que em Portugal tomam forma os primeiros cortejos 

etnográficos, onde ressalvam, entre 1932 e 1934, as paradas agrícolas de Barcelos, Viana do Castelo ou 

Ponte da Barca. O autor dá, no entanto, especial ênfase aos dois cortejos realizados durante a exposição 

Colonial do Porto, que vieram a inspirar/culminar no grande cortejo de encerramento da Exposição do 

Mundo Português, em 1940. Todavia, datam dos finais dos anos 20 as grandes paradas agrícolas e Festas 

do Mar (Póvoa do Varzim, 6 de outubro de 1928) que tinham como objetivo principal atuarem como 

“uma mostra das produções locais com vista a incentivar as atividades económicas e promover o 

desenvolvimento da respetiva região, que de certo modo antecipam no conteúdo, forma e pressupostos, os 

referidos cortejos etnográficos”. A exemplo, refira-se a Grande Parada Agrícola do Minho “pela cidade 

de Braga em plenas festas caniculares de S. João”, objeto de um artigo da autoria do conde de Aurora, em 

que a mesma é mencionada como “Um espetáculo de grandeza comovedora […], desfile de três mil 

figurantes e cerca de duzentos carros”. Em descrição pormenorizada o erudito local mencionava alguns 
trechos do desfile em que era notória a “mocidade de imbricadas cores e cantares […]; abriam o desfile as 

moças cantadeiras de Santa Marta [e] tocatas da aldeia”, seguidas pela “monumental teoria do pão: 

trezentos figurantes. Cantavam; cantavam todos”. Como salientámos no início desse trabalho, fora o 

mesmo organizado por Francisco Lage. (cf. AURORA, conde, Portucale: Revista Ilustrada de cultura 

literária, scientífica e artística, Porto, Vol. II, N.º 10, 1929; GOMES, Carlos, Folclore das Paradas 

Agrícolas aos Cortejos Etnográficos http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/3109.html);(MEDEIROS: 2003, 

168) 
20

 Alguns dos carros monumentais presentes no desfile haviam sido delineados por Almada Negreiros, 

Adelaide lima Cruz (1908-1985), Martins Barata (1899-1970) e José Luís Brandão de Carvalho (1900-

192). 
21

 Diário de Lisboa, 30 de maio de 1937, p. 1.  

http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/3109.html
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passar”, que se encontra “num grande abraço de paz e alegria”, toda a sua visualização 

se coaduna integralmente e em consonância com o uso dos cortejos com propósitos 

autoritários e de doutrinação (MEDEIROS: 2003, 168), e meio de inculcação ideológico 

das massas.  

Fixaram-se no cortejo recentes modos de representação das províncias, onde o 

recurso aos ranchos folclóricos
22

, com caráter de entretimento das audiências e de 

distinção regional marcava presença
23

. Surpreende-nos, contudo, nesta complexa 

organização, o entrosamento e multiplicação de planos discursivos sobre o evento, que 

aliam leituras lúdicas e leituras de representações etnográficas sugeridas por etnógrafos 

musicólogos, como que, deste modo, toda uma estetização proposta de grandiosidade e 

espetáculo de rua fosse legitimada
24

. 

Não obstante o modo como o evento fora pensado em toda sua diversidade 

pictural e tom apoteótico, permite em jeito de conclusão, não só, consagrar o seu grande 

                                                           

22
 No caso de representação dos ranchos folclóricos no cortejo, selecionámos os que a cargo do etnógrafo 

Jaime Lopes Dias representam as Beiras. A participação desta província feita igualmente com a presença 

das figuras representativas como a Malpiqueira, Capucha, bem como o ostentativo carro alegórico, que 

tiveram direito à edição do seu reportório e composição num pequeno folheto com ilustrações, da 

responsabilidade da Casa das Beiras. Nele eram ainda descritos (texto e fotografia) e enumerados alguns 
ranchos, como o da Idanha-a-Nova, Santa Luzia (Fundão), Ourondo (Cova da Beira), e Pinhel, entre 

outros (cf. As Beiras no Cortejo Folclórico: Lisboa, Sociedade Astória Limitada, Edição da Casa das 

Beiras, 1937, s/p). A importância da participação dos ranchos no Cortejo atesta a proeminência que 

começam a ter nos finais dos anos trinta, reforçada pelo posterior espetáculo regional das Beiras no 

Coliseu dos Recreios, a dia 31 de maio, com a participação dos ranchos e do desfile de algumas 

personagens mais características da região. 
23

 O grande propósito da inclusão dos ranchos nos cortejos prende-se com a capacidade de animação do 

desfile com alegres “rapsódias do folclore local” (cf. GOMES, Carlos, Folclore: Das Paradas Agrícola 

aos Cortejos etnográficos. http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/3109.html) 
24

 Da comissão organizadora do cortejo faziam parte, além de “Pires Cardoso, da comissão administrativa 

da emissora nacional”, os etnógrafos “Jaime Lopes Dias, Luís Chaves, Pastor Macedo e Rodrigues 

Cavalheiro”. Houve da parte da Emissora Nacional a preocupação de nomear junto dos Grupos regionais, 

nomeadamente nas Beiras, delegados regionais, recaindo a escolha nesta província, em Jaime Lopes Dias.  

A participação no cortejo, em primeira instância, do musicólogo Armando Leça, como “orientador” do 

rancho de Gulpilhares, do concelho de Vila Nova de Gaia, é bem expressiva sobre a orientação necessária 

a que o mesmo teve de ser sujeito. Assim, o musicólogo narra apenas ter encontrado de início “como 

nativo o trajar das raparigas”. Leça alerta ainda para a necessidade de ser feita a sua “reconstituição” 

através da inclusão de instrumentos musicais. Não deixa de referir a importância das personalidades mais 
antigas, e enaltece as “Modas Velhas”, que por si vão coroar o modo de entender os ranchos, com base na 

afirmação de uma autenticidade, embora sujeita ao ensaio pelas personalidades locais e agentes eruditos, 

tónica esta que irá igualmente marcar a política do SPN/SNI para o setor.  

Como forma de legitimação e interesse que a presença dos ranchos suscitara no final do cortejo, 

entendeu-se atribuir prémios aos grupos que melhor se distinguiram nas categorias de trajos, 

instrumentos, folclore musical. O júri designado era constituído por: José Leite de Vasconcelos, Helena 

Roque, Jaime Lopes Dias, Luís Chaves e Armando Leça. Foram atribuídos galardões ao: Rancho Viseu, 

aos Pauliteiros de Miranda, de Gulpilhares, de Guimarães, de Viana, e de St. Eulália, e menções honrosas 

ao Rancho de Gonçalo Sampaio, Braga e Barcelos (cf. PESTANA, Maria do Rosário, Armado Leça e a 

Música Portuguesa 1910-1940. Lisboa: Edições tinta da China, 2012, p.116; Diário de Notícias, 31 de 

maio de 1937, p. 1) 

http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/3109.html
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impulsionador Henrique Galvão, revertendo a crítica e censura de que vinha sendo alvo 

a Emissora Nacional, mas também, consentir e conseguir doravante espaço e tempo aos 

ranchos folclóricos, cuja aceitação e interesse vinha progredindo
25

. 

A conceção, como vimos, de “excessos” cenográficos e o modo/espaço da 

exibição/utilização da representação do nosso folclore promovidos pela Emissora 

Nacional, distanciava-se, contudo, da conceção de Ferro e do SPN. Todos estes 

“galardões”, de aparato meramente festivo, mereciam por parte do diretor do SPN não 

só a atenuação que era recomendada, como também a sua conceção estética era 

igualmente reprovada pelo organismo de propaganda. 

Estas objeções levam o diretor do Secretariado à configuração e imposição de 

um cenário favorável à “defesa”, do nosso folclore através de uma “campanha” 

denunciante, por um lado da “perigosa invasão do folclore […] das nossas revistas”. 

Esta escolha é assim justificada, pelo necessário apelo à elaboração de deliberações que 

visassem a sua valorização e autenticidade, através da corrente proposta da “elaboração 

dum cancioneiro onde se recolham todas as nossas melodias puras; a definição rigorosa 

[…] do guarda-roupa da região”
26

.  

 

O SPN na (re) descoberta e (re) utilização dos ranchos folclóricos: A 

necessária depuração a favor da sua autenticidade. 

 

O concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal marca indelevelmente, como 

foi salientado em capítulo anterior, o encontro in situ entre o SPN e os modos de cantar 

e dançar das populações a concurso, em associação, como referia Ferro, entre o 

cancioneiro e o trajar típico. Saliente-se, porém, que apenas gostaríamos aqui de trazer à 

colação os pontos que levam a considerar este concurso como pano de fundo da 

acrescida responsabilidade do SPN no processo de folclorização e na consequente 

inclusão de determinados grupos tidos como credíveis no panorama nacional.  

                                                           

25
 Na opinião de Pires Cardoso da comissão administrativa da emissora nacional, este cortejo pela 

capacidade organizativa de Galvão representava a sua glorificação tantas vezes denegrida (cf. Diário de 

Notícias, 31 de maio de 1937, p. 1). 
26

 FERRO, António, “Defendamos o nosso folclore”, Diário de Notícias, 8 de novembro de 1937, p. 1. 
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Para a inteligibilidade destas afirmações, há que ter presente, duas variantes, que 

se completam e contribuem para a concretização na matéria, do projeto do SPN. Neste  

âmbito, revisitemo-las, apropriando-nos, por um lado, da reflexão de Freitas Branco, 

quando defende que o processo de folclorização é alicerçado numa “dinâmica local que 

permite ou inviabiliza a constituição a consolidação ou a desmobilização dos grupos”,  

assente no papel desempenhado pelas pessoas […] ou de uma pessoa com influência no 

local, a quem se reconhece autoridade” (BRANCO: 1999, 36); por outro, do estudo e 

relevância dada por Soeiro de Carvalho, quando, na linha de Branco, refere (tendo em 

conta a preocupação da etnomusicologia) como na configuração das práticas folclóricas 

(ranchos folclóricos), o evento de 1938 foi alvo da intervenção por parte de indivíduos 

que ao “partilharem tais projetos ideológicos geram […] verdadeiros processos de 

mudança”; o autor sugere ainda que o envolvimento de determinadas personalidades 

contribuiu “definitivamente para a configuração dos comportamentos expressivos”, 

“comportamentos tipificados”, que devam ser escalpelizados individualmente, a fim de 

se entender globalmente “a configuração dos comportamentos expressivos […] do 

folclore”
27

.  

Neste propósito, cabe analisar como o concurso Aldeia Mais Portuguesa de 

Portugal, tendo presente o desenvolvimento e o aparecimento de ranchos folclóricos, 

fixação e “padronização” de comportamentos justificados, irá configurar doravante o 

interesse do SPN por estas manifestações demóticas.  

É necessário contudo ter presente que a trajetória de Lage no seio do SPN se vai 

afirmando precisamente no referido concurso, bem como se define o seu papel na 

condução do mesmo, numa pluralidade de ações que integrou, como salientamos. Entre 

este universo participativo/posicional destacamos com interesse para a rubrica em 

apreço, as suas tomadas de posição assumidas, relativamente aos ranchos folclóricos, às 

quais se manterá fiel desde os finais dos anos 30 até aos últimos anos ao serviço do SPN 

(anos 50). Uma primeira abordagem da sua estratégia/pensamento encaminha para a 

denominação empregue de grupos folclóricos em contraponto a ranchos folclóricos. Sob 

                                                           

27
 CARVALHO, João Soeiro de, “O folclórico Alto Minho: Abel Viana e o romantismo naturalista”, in 

Revista Portuguesa de Musicologia: Lisboa, N.º 9, 1999, p. 54; Soeiro de Carvalho reflete como se 

originaram comportamentos tipificados nas práticas folclóricas (ranchos folclóricos), em função da 

atuação de muitos eruditos locais na realização de espetáculos musicais e coreográficos, dando como 

relance desta organização a primeira metade do século XX. Apropriando-nos do seu pensamento, cremos 

que seja extensível até ao período em foco. Neste âmbito relembramos no evento de 1938 o desempenho 

de Joyce aquando da condução e ensaio dos grupos nas aldeias de Paul e Monsanto. 
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a designação e a adoção da terminologia “ranchos folclóricos”, utilizada por Abel 

Viana
28

, conferimos que sendo a palavra rancho utilizada em finais anos 30-40, para 

identificar ou o grupo de trabalhadores agrícolas ao serviço dos proprietários rurais para 

quem trabalhavam, ou os agrupamentos de trabalhadores campesinos que se deslocavam 

sazonalmente à procura de trabalho, o mesmo vocábulo passou depois a sugerir o 

combinado “rancho folclórico”, quando a pedido dos patrões elementos do rancho 

cantavam e dançavam. 

O termo grupo folclórico coaduna-se com a formação de um grupo de pessoas 

de uma certa região que tem em pano de fundo um estilo e uma forma das atividades 

camponesas, ou seja, quando as suas práticas “qualifiées «d´authentiques» ou de 

«typiques d’ici» mobilisent un grand nombre d’acteurs et constituent des marqueurs tout 

à la fois de la ruralité et d’une identité territorial spécifique»” (DUFLOS-PRIOT: 1995, 

4). Neste contexto, face, provavelmente, a esta definição acima descrita, Lage sempre se 

referiu, em todas as suas missivas concernentes ao assunto, a grupos folclóricos e não a 

ranchos folclóricos29
. Lage usou sempre a terminologia proposta (noção) em defesa do 

seu real valor, isto é, como institucionalização de uma prática performativa que 

indiciava precisamente a sua valorização “dans le cadre d’un imaginaire heureux de la 

ruralité et de la région” (DUFLOS-PRIOT: 1995, 5). 

Retomando o conceito de autenticidade, também reclamado por Lage quando se 

refere aos grupos folclóricos, é confirmado, como veremos, pelo rigor imposto a 

qualquer tentativa de aculturação dos grupos folclóricos com outras populações. Esta 

possibilidade de eventual apropriação pelos grupos de novos usos e costumes poderia, 

no entender de Francisco Lage, comprometer e atraiçoar o respeito pela tradição e 

subverter a autenticidade dos mesmos. Neste âmbito, é o próprio conde de Aurora, que, 

                                                           

28
 Cf. Idem, ibidem. Segundo o autor João Soeiro de Carvalho, a institucionalização dos ranchos 

folclóricos terá acontecido no início do século XX, tendo como cenário primordial precisamente o “Alto-

Minho e […] a cidade de Viana do Castelo”. A grande intervenção dessa institucionalização deve-se no 

seu entender, a Abel Viana assim como o conceito de rancho folclórico, “tal como este sobreviveu até aos 

nossos dias” (Idem, ibidem, p. 53). 
29

 Em ofício dirigido a Silvares, Baixa sobre a eventual atuação dos grupos folclóricos da região na 

capital, Lage é perentório a afirmar: “Está efetivamente assente […] a vinda a Lisboa […] dos grupos 

folclóricos (reter esta designação nunca ranchos), para tomarem parte no concurso” (IANTT, Arquivo 

SNI, Cx 187, Ofício N.º 13, 3 de janeiro de 1948). 
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em conformidade com o pensamento de Lage, alerta para a necessidade de “morigerar 

os grupos folclóricos”
30

, não hesitando mesmo em recordar as preocupações de Lage: 

 

“Era o pobre e saudoso […] escritor Francisco Lage quem propunha já há anos 

um decreto governamental de um artigo só: É proibido aos Grupos Folclóricos 

deslocarem-se de avião, comboio, automóvel, ou qualquer outro meio de transporte”
31

. 

 

Francisco Lage, na sua ação e capacidade em tomar decisões na área, irá 

possibilitar/contribuir para o desenvolvimento da política do SPN para o setor com base 

na pretensa avaliação da autenticidade, sujeita a consequente depuração objetiva dos 

modos de cantar, música, trajar e dançar dos grupos folclóricos. Significativo para esta 

análise é o facto de, em diversas situações de desaconselhamento sobre os existentes 

grupos folclóricos que respeitassem os cânones fixados pela suposta “tradição”, e 

consequente genuinidade, Lage se mostrar irredutível, o que o torna defensor, em 

conjugação com os vetores de depuração (sem descurar, apontando para um certo tipo 

de estetização), como veremos, de uma preocupação fundamental do SPN/SNI
32

. O 

conteúdo das considerações/intentos de Lage, em torno dos grupos folclóricos, enquanto 

“une association d'amateurs […] en costume local et accompagnées de musique 

traditionnelle” abrange, na sua conceção, a suposição nas suas práticas de uma 

“réflexion sur la «matière» folklorique comme sur les activités scéniques”. Nesta 

                                                           

30
 Tomemos como significado, em contexto, da expressão na urgência que havia segundo o conde de 

Aurora em inculcar sobriedade no modo de proceder dos grupos folclóricos. Assim, no artigo que escreve 

para a Flama, o erudito limiano adverte para que é compreensível que a atividade do Grupo “haja que ser 

revivida a que já não esteja em uso constante – mas do que está no auge da vida ativa é ridículo”. Numa 

tentativa de glorificar o folclore nacional aconselha igualmente que em vez de “Grupos” que bailem e 

cantem, trajem o povo todo, o povo como elemento, e não o grupo que não é seu representativo”. Em 

outros artigos sobre folclore e grupos folclóricos o Conde de Aurora, em defesa do folclore enaltece os 

grupos que considera dignos de assim serem chamados, com as suas “hieráticas, senhoriais […] recatadas 

em trajes […], indumentária de estética e não de pornografia”. Importa recordar que nas suas 
observações, enaltece a figura do ensaiador, e do dirigente natural, o pároco da freguesia. Contudo critica 

outros por essa Europa fora, que infelizmente lhe recordam os que nascem “como cogumelos no lamaçal 

das desprezadas, esquecidas e abandonadas províncias de Portugal” (AURORA, conde, “Esparsos, raros e 

inéditos do conde d'Aurora”. Ponte de Lima, Folclore e Folclore in Diário do Norte, 1 de outubro de 1955 

e 16 de agosto de 1956; “Folclore coveiro do Folclore”, in Flama, 11 de outubro de 1957). 
31

 AURORA, conde d', “Esparsos, raros e inéditos do conde d'Aurora”. Ponte de Lima, Folclore e 

Folclore in Diário do Norte, 1 de outubro de 1955. 
32

. Neste contexto Lage no tom discursivo adotado pelo SNI em 1944, não hesita em classificar o 

panorama dos grupos folclóricos, “como [   ]redutível”. Em sua opinião são “pouquíssimos os […] que 

merecem a confiança do secretariado” (IANTT, Arquivo do SNI, Cx. 112, Ofício N º 604-E, Carta a 

Henrique José Nunes – Elvas). 
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conjugação de fatores, caros a Lage, o trajo local usado pelos grupos folclóricos, ou 

seja, “a indumentária tradicional rigorosamente cuidada”
33

 assume importante 

relevância. A defesa e apologia da adoção de uma perspetiva dos grupos folclóricos, 

assente na autenticidade dos trajos, é, na sua essência, largamente comprovada, quando 

invoca, como salientamos ao longo do presente trabalho, a sua relação e cuidado na 

análise do trajo aliados à tentativa de garantir a autenticidade das indumentárias 

utilizadas/expostas em diversas iniciativas do Secretariado
34

. 

Também o quadro das representações cénicas, interpretado aqui, o modo e local 

de atuação dos ranchos, e em particular, como se deveriam apresentar em público, 

evitando a todo custo evasões aos critérios de genuinidade, era igualmente objeto da 

regulação lageana.35
. Estes pressupostos advogados por Lage, englobados na política 

folclorista para os grupos folclóricos, subsistirão por vários anos (40 e 50). Acresce que 

serão ainda orientados e complementados, como veremos, pela obediência a um 

programa que apostava, além dos elementos definidores descritos, na procura de outros 

“funcionais” e atrativos, fixados por um “mapa”completo de requisitos controladores, 

que facilitava a depuração dos grupos folclóricos, em abono da sua suposta qualidade
36

. 

                                                           

33
 Lage numa missiva a Sales Viana, a propósito da preparação e consequente convocação de alguns 

ranchos para participarem nas festas do XVII Congresso Internacional da Navegação, é perentório, em 

“exigir” e recomendar, em referência à defesa dos traços “autênticos” e “tradicionais” relativamente à 

indumentaria usada, que “Os componentes dos Grupos, a exibir-se, deverão, como é seu timbre, 

apresentar-se com a sua indumentária tradicional rigorosamente cuidada” (IANTT, Arquivo do SNI, Cx. 

112. Ofício N º 1.025, 19 de agosto de 1949). 
34

 A este propósito, saliente-se o que propõe DUFLOS-PRIOT. A autora reflete, em primeiro lugar, sobre 

o papel do trajo local para os autóctones, tendo em conta, que o mesmo é “une seconde nature et un 

élément primordial de l'identité”. Na mesma linha, questiona sobre o que haverá de “plus intime et de 

plus social à la fois que le costume?”. Neste contexto, DUFLOS-PRIOT ressalva a importância da 

indumentária, na relação estreita e “solidaire du corps, qui lui doit, en toutes circonstances, sa face 

visible”, como “élément primordial de l'apparence personnelle”. De um modo sintético e relevante, após 

análise objetiva sobre a importância relacional do trajo, a investigadora cinge a sua observação ao 

“costume de fête” que “exprime aussi bien la personnalité de l´homme qu'il marque son insertion dans les 

communautés les plus solides de la société traditionnelle, le pays, la classe d'âge et éventuellement la 

religion”. Nesta medida, a estudiosa na matéria procura ainda interpretar que “la defense du costume local 

peut prendre deux formes. Ou bien on tente d'en enrayer la disparition, au besoin en le modernisant d'en 
conserver à tout prix l'usage courant. Ou bien renonçant à ce dernier, on collectionne les pièces de 

costume comme des témoins du passé auxquels on peut parfois redonner vie en les portant pour les grands 

jours, les cérémonies ou les défilés” (DUFLOS-PRIOT: 1995, 30). Em jeito de conclusão aferimos que a 

primeira e segunda propostas da autora, se coadunam e são similares à conceção lageana sobre a 

importância do trajo na abordagem das práticas folcloristas (grupos folclóricos). 
35

 Neste contexto, Lage informava Sales Viana sobre certas proibições a que os grupos deveriam estar 

sujeitos em palco. Lembrava deste modo a não ser “permitida a exibição em palco, no decorrer do 

espetáculo, de estandartes ou quaisquer outras insígnias simbólicas e representativas” (IANTT, Arquivo 

do SNI, Cx. 112. Ofício N º 1.025, 19 de agosto de 1949). 
36

 Ofício dirigido ao Chefe da delegação do Secretariado Nacional no Porto, em resposta à solicitação do 

cônsul de Salamanca sobre informações acerca do Rancho das Rendilheiras, de Prado do Conde, a fim de 
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O impacto de um concurso na organização dos grupos folclóricos: A Aldeia 

Mais Portuguesa de Portugal 

 

“Il apparaît donc comme un ensemble de danseurs inséré dans divers 

mouvements d'ethnographie, de conception du spectacle et de culture populaire”
37

. 

 

Na análise historiográfica que nos propomos realizar, a política folclorista para 

os ranchos folclóricos do SPN/SNI, com salientado em capítulo dedicado ao evento de 

1938, encontra no projeto/concurso da Aldeia Mais Portuguesa a sua primeira 

interferência, no estímulo e criação de ranchos folclóricos “de forma associativa 

privilegiada (e controlada) nos meios rurais”
38

. De acordo com o já analisado, em 

capítulo anterior, sobre o regulamento da iniciativa de 1938, trazemos à colação, em 

conformidade com o tema em apreço, a sua rubrica N.º 7, “canto, música e coreografia”, 

responsável, a nosso ver, pelo incentivo, sob os cânones da referida política do 

Secretariado, à criação de grupos folclóricos. 

Neste contexto, são notórias nos relatórios dos Júris Provinciais, as referências 

particulares quer aos cantos e danças de certas aldeias, quer aos programas de visita do 

Júri Nacional. Assim, a “consagração” de alguns, como o mencionado Rancho de 

Manhouce e de Peroguarda, como adiantamos, encontram precisamente a sua génese 

do folclore no “grande acontecimento na aldeia” (COSTA, Serafim, in PESTANA: 

                                                                                                                                                                          

participarem nas festas de Salamanca em 1946. À luz destes pressupostos Lage não hesita, em 

deliberadamente afastar um agrupamento que supostamente fosse detentor de um: “reportório de canto e 

música […] sem qualquer categoria representativa do folclore português da região; trajos […] bastante 

deturpados e fantasiados […], condenável o uso de pandeireta nos acompanhamentos e marcações” 

(IANTT, Arquivo SNI, Cx112, Ofício Nº 1208). Registe-se que, segundo Daniel Melo, os ranchos 

folclóricos “encarados como mecanismo de conservação de um conjunto de práticas tradicionais […] 
avivaram o interesse das instâncias oficiais [neste caso SPN/SNI] procurando descobrir motivos passíveis 

de aproveitamento em diversas estilizações”. Melo refere ainda como “o seu forte poder imagético e 

lúdico [dos ranchos folclóricos] foi explorado pelo salazarismo […] que cedo lhe atribuiu […] uma 

utilidade propagandística”. O investigador acrescenta contudo que dada “a sua capacidade integradora e 

escapista […] e a relação direta com o tempo festivo”, este facto permitiu ao regime enquadrá-las dentro 

dos seus princípios ideológicos (MELO: 2001, 187). 
37

 Cf. DUFLOS-PRIOT: 1995, 2. 
38

 FILHO, João Lopes, A Cultura Tradicional no Estado Novo – V congresso Internacional da Vinha e do 

Vinho. Lisboa: Fundação Inatel, 2009, p. 287; o autor acrescenta ainda que o entendimento do concurso 

de 1938 passa pela promoção e apresentação de elementos da “cultura tradicional” sujeitos a um processo 

prévio de adaptação. 
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2003, 388) A mesma tendência alarga-se particularmente, com efeitos práticos, à aldeia 

de Alte, onde se assiste, naquele “dia 4 de outubro de 1938 (uma terça feira), [a um] 

grupo que se juntou para cantar, dançar e tocar [e] apresentou um vasto repertório que 

se estenderia ao longo dos anos”
39

. 

Na verdade, o modelo que o concurso relativamente aos grupos folclóricos 

propôs, pode ser encarado, segundo uma “padronização cultural e ideológica do país, 

por definição de um poder assente no SPN” (RAIMUNDO: 2015, 188), em que a 

imagem de alegria e de compreensão do povo português, à luz das suas tradições, aliada 

à ideia de paz, de bem-estar veiculada, serviam à consolidação e aprovação da política 

folclorista. É igualmente interessante verificar quais as referências culturais a que 

obedeceu a organização destes grupos. Como evidenciamos, a sua formação é orientada, 

no caso de Alte, e em outros também, por um “extenuante trabalho de recolha musical e 

etnográfica nos montes mais próximos da aldeia, ouvindo as memórias dos mais velhos 

sobre os versos e as manobras dos bailes de roda e mandados, recolhendo trajes antigos 

dos baús da serra e mobilizando as gentes para o grande dia do folclore” (RAIMUNDO: 

2015, 195). Recorrendo-se, por um lado, à procura de uma autenticidade que 

enformasse os grupos e consequentes atuações, muitas delas intemporais e espaciais, 

estas “pratiques qualifiées [d’authentiques] ou de «typiques d’ici»”, ao mobilizarem “un 

grand nombre d’acteurs […] constituent démarqueurs tout à la fois de la ruralité et 

d’une identité territorial especifique” (DUFLOS-PRIOT: 1995, p. 30), promovem o 

desejo de coesão das pequenas comunidades e a sua projeção (turística e exibição dos 

grupos folclóricos) como veio a acontecer via esta iniciativa do SPN. Em suma, assiste-

se deste modo, ao processo de ‘folclorização’, tendo como objetivo a criação de 

agrupamentos folclóricos que se organizam durante e pós-concurso.  

No entanto, torna-se evidente que Lage/SPN ao “constituir”, fruto do concurso, 

os grupos folclóricos dentro dos cânones estipulados (conservação da autenticidade e 

tradição, acompanhado de um processo seletivo dos mesmos), como salientamos, é um 

                                                           

39
 A visita (4 de outubro de 1938) do Júri Nacional à aldeia de Alte, leva-o a percorrer os sítios mais 

emblemáticos da aldeia tendo assistido “Junto da ermida de S. Luís, [onde se] dança o corridinho, o baile 

mandado e ouvem-se cantigas a despique”. Presente na atuação do grupo ia “ouvindo e refletindo Luís 

Chaves sobre temas musicais; e Armando Leça, anotando, em pauta, aquelas canções lembrando”. Na 

preparação desta visita houve a preocupação de criar “Comissões para o concurso da Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal” com o intuito de organizar os melhoramentos na aldeia (trabalhos técnicos). 

(RAIMUNDO, Hélder “A construção de folclore em Alte” in Revista do Arquivo Municipal de Loulé, N.º 

15, 2015, p. 186. https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/7166/1/Raimundo,%20Helder%20(2015).).  

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/7166/1/Raimundo,%20Helder%20(2015)
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processo não age sozinho. Tal facto remete para que, numa conjugação, com base no 

canto e música e trajo, o Secretariado fosse reforçando a reflexão, coadjuvado num 

trabalho contínuo, por elementos ligados à musicologia, aos órgãos de poder autárquico 

e a figuras locais, que manifestamente aderiam ao seu projeto cultural. A pretexto de se 

padronizarem comportamentos, é importante referir como o papel do encenador, do 

conhecedor do grupo, do ensaiador ganham, neste processo, relevância. Neste sentido, é 

significativo todo alinhamento e adesão, em torno do evento, da colaboração de 

musicólogos, como António Joyce (musicólogo/encenador)
40

 e Armando Leça, 

quememoram e gratificam manifestações folclóricas de velhas canções na Beira Baixa, 

como a cantiga da azeitona, o cântico das vindimas, a cantiga da ceifa em Paul. 

Em Alte, igualmente, é o ensaiador Jorge Vieira
41

 e o grupo folclórico local 

(posterior diretor do grupo folclórico local) que assumem serem “as recolhas efetuadas 

para o concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal […] marca suficiente e 

definitiva de «autenticidade»”, não sendo necessário proceder-se a “mais coletas de 

temas” (RAIMUNDO: 2015, 191). 

                                                           

40
 À semelhança do que salientamos em capítulo próprio, sobre a colaboração de António Joyce no 

concurso, relativamente às aldeias de Paul e Monsanto, cabe ainda nesta, sobre o seu contributo e 
coordenação entre canções populares e coreografia, salientar a propósito da sua entrevista concedida ao 

Diário de Lisboa, a sua opinião sobre supremacia da Beira Baixa em matéria de canções. Reconhece o 

musicólogo ter encontrado “modelos vários […] pequenos monumentos que atestam a rara vitalidade 

duma raça pelo seu apego à tradição […]”. Neste contexto, enumera as cantigas da ceifa, da azeitona, o 

cântico das vindimas, exibidas nas demonstrações dos ceifeiros em Paul. Armando Leça recorda também 

o rancho das sancheiras, na interpretação da cantiga da ceifa (LEÇA: 1938, s/p). Neste quadro, ainda 

espaço de referência para Sales Viana, que, na opinião de Ferro, é reconhecido juntamente com Joyce, 

como o autor de “infatigável trabalho, senso artístico e nítida compreensão da ideia do concurso dos seus 

entusiásticos animadores, António Joice e Sales Viana, para quem vai a minha admiração e a minha 

gratidão” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 187, Ofício N.º 701, datado de 10 de maio de 1945, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Seia por Lage, solicitando informações sobre grupo regional da 

freguesia de Pinhanços; cf. Diário de Lisboa, “A Aldeia Mais Portuguesa, António Joyce fala-nos da 

supremacia das canções da Beira Baixa”,4-X1938, p. 4; Diário de Notícias, “A Aldeia Mais Portuguesa 

de Portugal”, 17-X1938. Acrescento que estes recortes de jornal foram recolhidos e colecionados pelo 

próprio Sales Viana. Cf. ainda Arquivo Familiar Sales Viana. Documentação sobre o concurso da Aldeia 

Mais Portuguesa de Portugal. 

Ainda referente ao papel dos organizadores dos grupos folclóricos, cabe referir como a exigência de Lage 

sobre o “critério de formação adotado”, assim como a competência técnica dos seus dirigentes, se 
manifesta, ao apurar sobre o “interesse representativo do referido grupo sob ponto de vista folclórico”. 

Neste contexto, somente, se fosse transmitida uma informação detalhada sobre os mesmos, que 

possibilitasse o seu apuramento, caso estivesse em conformidade com a matriz proposta pelo Secretariado 

poderia ditar a sua possível “apropriação” e interesse.  
41

 José Cavaco Vieira (1903-2002). Natural de Alte estuda em Lisboa, tendo posteriormente exercido na 

capital o ofício de guarda-livros, tendo em 1933 regressando definitivamente a Alte. Exímio tocador de 

vários instrumentos, ainda nesse mesmo ano funda a Academia de música de amadores Alteneiros, e, em 

1938, é o grande dinamizador da participação da aldeia no concurso promovido pelo SPN. Funda nessa 

altura o Grupo Folclórico de Alte, assumindo a sua direção durante sessenta anos. Criou a Casa do Povo 

de Alte e o seu museu etnográfico. Colaborou no Jornal Ecos da Serra, onde escreveu diversos artigos 

versando os usos costumes e pensamento dos alteneiros. 
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Em síntese, os propósitos desta fluência de cooperações, contribuíram 

necessariamente para a criação de uma matriz sobre grupos folclóricos/manifestações 

folclóricas, com projeções posteriores, vinculadas quer na seleção proposta por Lage em 

1939 e 1949 (exibições), e em 1945 e 1947 (concursos)
42

, quer na inclusão de ranchos e 

manifestações folclóricas recriadas aquando do concurso
43

, e exibidas posteriormente no 

V Congresso Internacional da vinha e do Vinho e do II Congresso Médico para o estudo 

científico da vinha da uva em Portugal, em 1938
44

. 

                                                           

42
 Em resultado desta matriz reguladora e seletiva dos grupos folclóricos criada por Lage, o grupo 

folclórico de Alte formado em consequência do concurso é efetivamente o escolhido para integrar o 

“espetáculo [de folclore] a ter lugar no Teatro Nacional D. Maria II”, inserido no “programa de festas do 

Congresso Internacional de Navegação” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 112. Ofício N.º 1.025, 19 de agosto 

de 1949). 
43

 O aproveitamento de duas manifestações folclóricas provindas do Concurso da Aldeia Mais 

Portuguesa, revela não só uma proximidade entre o Secretariado e as estruturas tuteladas pela política 

cultural do Estado Novo, no entendimento/partilha da idealização e padronização de comportamentos, 

face aos grupos folclóricos e ranchos e manifestações tradicionais, mas também até que ponto a existência 

de contactos e influência de dirigentes (neste caso do júri local do concurso) tem interferência na difusão 

aos congressistas de elementos apurados no certame de 1938. Deste modo, “Um serão de Bucos” (cena 

alusiva à tecelagem), apresentado no Porto (Teatro Gil Vicente) aos congressistas, havia surgido na 

“visita” do Júri Nacional à mesma aldeia. O que estava em causa e interessava mostrar era “a exibição de 

determinados aspetos da ruralidade portuguesa”, que “possibilitava a construção de um tradicionalismo 

nacionalista”, em que o regime revia a “existência de ambiente social pacífico mercê do sistema 

cooperativo implantado”. Uma vez mais glorificava-se pela representação da ruralidade em foco o 
sistema corporativo elan do regime de Salazar. 
44

 O Congresso realizou-se em Lisboa entre 15 e 18 de outubro de 1938, e contou com delegações de 

todos vinhateiros representativas dos estados autoritários (Alemanha, Itália e a Espanha nacionalista) e de 

outros estados de governos autoritários como a Bulgária, Roménia, Hungria, Grécia, Jugoslávia, e outros 

como Argélia, Tunísia, Marrocos, e os estados democráticos como a França, Luxemburgo e Suíça. Esta 

iniciativa consagrava o reconhecimento do Estado corporativista e sendo a sua programação delineada 

com o intuito de “relevar o papel de Portugal no contexto de uma Europa à beira de um conflito da maior 

importância”. Neste âmbito procurou-se preparar no acolhimento aos congressistas todo um plano de 

festas, visitas além das sessões de trabalho em que fundamentalmente tudo se conjugava em torno da 

apresentação da cultura tradicional, na qual a forma do desfile de ranchos populares representantes das 

principais zonas de produção vinícolas, consagrava e impressionava aos olhos do outro, do que vem de 

fora, essa cultura, mostra de um ambiente de alegria e de harmonia social próxima dos valores do Estado 

Novo. (https://www.youtube.com/watch?v=6jBCZaFzPLI). A participação no desfile dos diversos 

ranchos das zonas vinhateiras, no dia 16 de outubro (desfile no parque Eduardo VII, Marquês de Pombal), 

obedeceu a uma criteriosa seleção e amplo controlo dos participantes nas exibições (mesmo os que já 

haviam participado nas anteriores manifestações folclóricas em Lisboa-III Festas Vindimarias e Cacho 

Dourado, em 1937). Neste sentido, a formada comissão executiva do Congresso (Presidente Guilherme 

Guerra, secretário Quartin da Graça, engenheiros agrónomos a altos quadros do Estado) inicia o processo 
inicial de seleção tornando-o mais exigente ao nomear um delegado encarregado do “apuramento de 

letras, musicas e trajes a fim de conseguir a imagem pretendida”. Competia-lhe, deste modo, “as tarefas 

de ensaio, orientação e fiscalização dos ranchos participantes na Festa Vindimaria. Estava assim garantida 

a “encenação rigorosa necessária para transmitir a imagem desejada do país” aos visitantes estrangeiros. 

Os ranchos participantes nestas celebrações eram deste modo representativos de uma “cultura popular 

autêntica” que atraia as massas e os intelectuais. Entre os grupos folclóricos selecionados que integrariam 

o desfile folclórico figuravam precisamente os mesmos que anos mais tarde seriam igualmente objeto de 

seleção e recomendação por Lage: O Rancho Regional do Carreço, Viana do Castelo e, em Braga, o 

rancho folclórico Dr. Gonçalo Sampaio. Em suma: note-se que a política adotada pela comissão executiva 

do congresso assente na seleção dos ranchos está de facto em conformidade com as bases reguladoras do 

Secretariado. Havia uma norma mútua (autenticidade das canções, trajos e coreografai) a respeitar. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jBCZaFzPLI
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Grupos e filarmónicas “com boas provas em exibições públicas”: 

questionário/apuramento sob o pendor visual/festivo (1939) 

 

A participação do SPN na exposição Histórica do Mundo Português, através das 

realizações da sua secção metropolitana (Pavilhão da secção Vida Popular e Aldeias 

Portuguesas) vem consolidar o iniciado em finais dos anos 30, processo de apropriação 

e recriação das tradições populares. 

Através deste é-nos dado o “Povo em ação”. A sua arte (patente nos diversos 

pavilhões da Secção Vida Popular (SVP), os seus costumes e usos (divididos em 

representações volantes ainda na SVP e nas aldeias Portuguesas) podem assim ser 

visualizados em constantes performances num contato íntimo com um público 

espectador/urbano, que absorve toda uma idealização constante, que o contraste 

campesino lhe oferece. 

A implementação na Exposição de 1940 de iniciativas integradas, apologéticas 

de uma matriz rural tão valorizadas pelo regime, levam o SPN a projetar no certame, a 

exibição de grupos folclóricos, sem esquecer as filarmónicas. Neste contexto particular, 

o “homenageado” é o estimado povo que canta, dança e toca. Assente num 

procedimento de averiguação da sua localização extensível ao território nacional, a sua 

função aglutinadora é aqui requerida, quer pelo seu desempenho em criações/recriações 

de reportórios próprios, isto é, padrões regionais de indumentária, quer sob uma peça 

chave: a performance em público. A transposição para a “rua”, para um espaço público 

de circulação destas manifestações demóticas, enquanto mercado de valorização 

positiva do “popular”, e forma de entretenimento, implica que essas valorizações 

fiquem sujeitas a critérios de seleção. Neste âmbito cabe a Lage
45

, uma vez mais, operar 

                                                                                                                                                                          

Segundo Lage, o Secretariado entendia que se devia adotar “o critério de qualidade e não de quantidade”. 

Este aconselhamento ao Presidente da direção do Jornal “Sempre Fixe”, de Évora, era ainda 

acompanhado do nome de dez ranchos selecionados pelo Secretariado (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 4108, 

Ofício N.º 352, datado de 10 de julho de 1946. Para uma completa informação e estudo detalhado 

consulte-se FILHO, João Lopes, Cultura Tradicional no Estado Novo. V Congresso Internacional da 

Vinha e do Vinho. Lisboa: INATEL, 2009, pp. 277-291; TORGAL, Luís Reis [Recensão a] FILHO, João 

Lopes - Cultura Tradicional no Estado Novo. V Congresso Internacional da Vinha e do Vinho, Coimbra: 

Imprensa Universidade de Coimbra, 2011, pp. 6-11. 
45

 Francisco Lage é designado neste processo como delegado técnico da secção metropolitana da 

Exposição do Mundo Português. 
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à coleta de informações, procedendo ao envio de um questionário/tipo às Câmaras 

Municipais e Casas do Povo sobre a existência de grupos folclóricos e filarmónicas, que 

eventualmente viessem a integrar a “organização de programas de festas regionais a 

realizar” pela “Secção Metropolitana da Exposição Histórica do Mundo Português”
46

. 

O inquérito estava estruturado em três partes fundamentais. Uma primeira 

formulava algumas perguntas, em que se questionava sobre a eventual presença de 

“algum rancho ou Grupo regional devidamente organizado”; seus “acompanhantes 

musicais”; evidentes “boas provas em público”; a “sede”; e qual o seu “diretor ou chefe 

e a sua direção”
47

. Numa segunda, ligada especificamente à procura de “um grupo de 

dança tradicional antiga, de caráter figurado e com guarda-roupa especial?”, com a 

indicação “em que oportunidade ou em que festividade costuma exibir-se essa dança 

tradicional”, e por fim, a terceira com o questionário que reserva um lugar próprio à 

inquirição sobre a circunscrição de “Filarmónica”
48

. Esta, a existir, era inquirida sobre 

se estaria, “devidamente organizada e fardada, de preferência de origem rural”, sendo 

dada igual relevância ao seu desempenho por via de “boas provas em audições públicas 

e em certames de caráter popular […] em arraias e romarias”
49

. 

                                                           

46
 Direção Geral Património Cultural (DGPC), Arquivo DGPC, Dossier 01.02 – Inquérito a ranchos 

folclóricos. 
47

 Idem, ibidem  
48

 Em Portugal o movimento filarmónico tem uma vasta tradição. Por definição, as bandas filarmónicas 

enquanto agrupamento musical dinamizaram a sua prática a partir do século XIX. De origem comunitária, 

estiveram ligadas durante o período em estudo (Estado Novo) na sua maioria integradas em movimentos 

associativistas, associações recreativas sem fins não lucrativos, Casas do Povo e organismos corporativos 

(FNAT). Sob a direção de um regente responsável pelo ensino, seleção e transcrição das práticas 

musicais, as bandas são na sua essência constituídas por instrumentos de sopro e percussão/saxofones, 

bombo, pratos). Todo seu reportório, herdado fundamentalmente do “sistema de composição e 

interpretação assente na transcrição do conhecimento” é vocacionado para atuações ao ar livre, festas 

religiosas festivais profanos e comemorações nacionais. Formada por amadores, têm a particularidade de 

serem identificados com a cultura popular e erudita, e neste âmbito “passam a ser considerados enquanto 

agrupamentos musicais que representam uma manifestação social e cultural concreta” (Enciclopédia da 
Música em Portugal no Século XX, A-Z: 2010, 109-112). Um dos grandes impulsionadores das causas 

filarmónicas prática e defesa das bandas filarmónicas foi Pedro de Freitas. Segundo o musicógrafo, esta 

“era uma prática que se deveria desenvolver por todo o país, criando as condições necessárias para que os 

grupos sociais pertencentes ao chamado povo, pudessem ter acesso à prática da música”. Ainda na sua 

perspetiva “deveriam [as bandas filarmónicas] contar com o estímulo e o auxílio das entidades oficiais”, 

no apoio “às sociedades de cariz popular”. Nas respostas a Lage sobre a existência de filarmónicas nas 

regiões inquiridas das diversas Câmaras Municipais, conclui-se, que à exceção de Borba, estas existiam 

em todas as localidades. Em outras como Miranda do Douro, Póvoa do Varzim, e Figueira da Foz o 

número varia entre três a cinco sucessivamente. Este universo comprova a importância que as bandas 

exerciam na estrutura social da comunidade. 
49

 DGPC, Arquivo DGPC, Dossier 01.02 – Inquérito a ranchos folclóricos. 
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Apoiada na documentação disponível
50

, a análise do questionário é 

esclarecedora sobre os critérios exigidos balizados por parâmetros que se vão fixando e 

marcando a política do SPN para o setor. Neste contexto, são assinalados como temos 

vindo a referir, o estabelecimento e a aprovação do seu caráter (grupo folclóricos, e 

filarmónicas) e o reconhecimento como expoente de diversão, que abarca a sua 

notoriedade na apresentação em público, o tratamento de qualidade (comportamento) 

dos componentes
51

, e a definição da questão da genuinidade figurativa. A consagração 

deste último vetor colocava-se, mas, neste quadro de aceitação e preferência, tendia a 

ser secundarizada, em favor do espetacular do folclorismo que se pretendia, integrado 

num programa de festas regionais. Nas informações requeridas por Lage aos organismos 

estatais era ainda notório que a sua observação incidia num processo, que ganhava 

consistência na evidente depuração dos grupos folclóricos, segundo uma matriz, uma 

marca representativa de uma credibilidade difundida de Norte a Sul, feito através de 

uma linguagem estética e um gosto muito próprio. Como fundamentação desta primeira 

abordagem e desenvolvimento posterior do fenómeno de “regulação fiscalizadora dos 

ranchos folclóricos por parte de SNI”, de modo a orientá-los segundo as suas próprias 

conveniências”
52

, atentemos às palavras de António Ferro, precisamente antes de 1939, 

subscrevendo estas orientações. Neste horizonte, é o Secretário Nacional que refere e as 

consubstancializa ao referir: “se o renascimento do Folclore Português não for 

                                                           

50
Na documentação consultada detetamos o envio dos questionários que posteriormente são reenviados a 

Francisco Lage, com sintéticas respostas às perguntas formuladas, pelas Câmaras Municipais de 

Alandroal, Alportel, Borba, Cabeceiras de Basto, Cantanhede, Figueira da Foz, Guarda, Miranda do 

Douro, Póvoa do Varzim, S. João da Madeira, Soure, Santarém, Universo da existência de ranchos ou 

Grupos.  
51

 Esta questão sobre o comportamento em público dos intervenientes é uma prioridade sentida por Lage. 

No estudo de Vera Alves (ALVES: 2007, 141), a autora detetou documentação que vai ao encontro do 

que enfatizamos. Neste contexto, é mediante as informações sobre o Rancho do Douro Litoral (que tinha 

ido atuar no festival da Irish Folk Dance and Song Society, em Inglaterra) enviadas pelo diretor da Casa 

de Portugal em Londres, que Lage reage ao comportamento e ao aspeto. Em moldes pouco onerosos para 

os seus membros, o funcionário pormenoriza sobre nível do trajar nos homens (fato de macaco) e a sua 

apresentação (desgrenhados barba por fazer), assim como das mulheres (de aspeto porco […], cabelos 

meio oxigenados e muito mal vestidas), condutas sociais impróprios (sentados no chão, rodeados de 

garrafões). Perante este quadro, Lage aconselha de imediato que o dito grupo fosse nas suas deslocações 
“acompanhado por pessoa responsável e idónea que mantenha a maior disciplina”. Segundo Vera Alves, 

esta atitude de Lage é reflexo do seu “desprezo pelo modo de estar efetivo dos indivíduos de extração 

rural”. Acresce ainda, que na opinião da autora, o registado comportamento leviano e inadequado dos 

membros do rancho fazia perigar o discurso do SNI assente na “beleza do viver camponês e rural”. 

Todavia, somos levada a concluir, perante estas afirmações da investigadora, que não se devem 

confundir, a nosso ver, autenticidade e maneiras despropositadas e grotescas de manifestações exteriores. 

A reprimenda a existir, como aconteceu, certamente faria voltar povo à genuína autenticidade. 
52

 FERRÃO, Humberto Nelson, “Ribatejo: Do Rancho de trabalhadores ao Rancho folclórico: A 

construção social de novas práticas configuradas numa identidade regional”, in Atas do IV Congresso 

Português de Sociologia – Sociedade Portuguesa Passados Recentes, Futuros Próximos. Coimbra, abril, 

2000, p. 4. 
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atentamente vigiado, acompanhando-o, arriscamo-nos a vê-lo morrer, vítima do seu 

próprio excesso de vida. Estamos assistindo a par desse renascimento a uma invasão do 

folclore janota, quasi sempre falso” (FERRO:1937, 1). Como se vê, esta conceção 

ferreana indicia, e fixa, a necessidade do impulso de mecanismos depuradores, em prol 

da defesa do folclore. 

Refletindo na articulação dos campos acima referidos, tomemos como exemplo 

as respostas dadas ao questionário/tipo enviado por Lage, em 1939, pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Santarém. Este representante oficial, não obstante reconhecer a 

não existência de um grupo de dança tradicional, nomeia o existente grupo de Vila Chã 

de Ourique, realçando-o a sua performance, nas provas dadas, em audições públicas. 

Bem vistas as coisas, a importância atribuída ao grupo de Vila Chã deveria residir no 

êxito da sua apresentação ao público
53

, assim como nas provas em audições públicas 

das filarmónicas existentes no concelho, referidas como “muitas e boas”
54

. Em jeito de 

anotação final, o funcionário estatal deixa claro que a possibilidade de se organizarem 

mais alguns ranchos, seria possível desde que “para isso se fornece[sse] qualquer 

estímulo”
55

. A pertinência deste reparo é de resto sublinhado (a vermelho) por Lage, 

certamente consciente do muito que o Secretariado deveria fazer neste âmbito. Embora 

o SPN acuse uma política de depuração, embora morosa, ao longo dos anos quarenta, 

esta atingirá um cariz mais marcante nos inícios da década de 50. 

Em conclusão, pode dizer-se, por um lado, que este procedimento marca a 

autonomia e a precedência reivindicada pelo SPN, na medida, em que se antecipa, no 

levantamento, análise e relacionamento dos grupos folclóricos e filarmónicas existentes 

no país, a outros organismos oficias de caráter corporativo, que exercerão de futuro a 

coordenação e ligação com ranchos folclóricos, como seja caso o Gabinete de 

Etnografia, da FNAT
56

; por outro, permite apresentar elementos de valor para uma 

                                                           

53
 O Rancho de Vila Chã de Ourique, constituído em 1936, com vista à participação nas I Festas 

Vindimarias. Vocacionados para participação em festas alusivas ao vinho são convidados para atuar no 

congresso de 1937. Com reportório alargado moldado “pelo espírito da propaganda política relativamente 

à importância económica cultural da viticultura”, o Rancho era possuidor, segundo um delegado da 

Comissão Executiva do Congresso de 1937, de uma “exibição [de] danças e cantares verdadeiramente 

regionais em que predomina o fandango, estando vestidos a caráter com trajes típicos da região do 

Cartaxo. (FILHO: 2009, 345). 
54

 DGPC, Arquivo DGPC, Dossier 01.02 – Inquérito a ranchos folclóricos. 
55

 Idem, ibidem. 
56

 A FNAT através do seu recém-criado Gabinete de Etnografia, em dezembro de 1946, dirige em 1947 

um questionário a todas as casas do Povo e Casas dos Pescadores contendo perguntas similares às do 

enviado inquérito de Lage em 1939, no que diz respeito ao possível conhecimento sobre a existência nas 
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abordagem da existência dos grupos folclóricos e filarmónicas existentes em 1939 e 

ampliar o seu eventual uso e caráter etnográfico e folclórico em defesa das tradições 

regionais.

                                                                                                                                                                          

localidades visadas de “algum grupo cénico ou folclórico”, e.g. “como se chama?”; “Depende dessa Casa 

do Povo, é particular”, ou “de que iniciativas depende?”; “está ligado à FNAT?”; “Como se formou o seu 

reportório?”; “Onde se tem apresentado o grupo?” (VALENTE: 1995, 48).  
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CAPÍTULO XIV 

 

No universo de concursos dos Ranchos Folclóricos (1947) 

 

“[A] defesa e conservação dos cancioneiros populares, da coreografia 

tradicional, dos instrumentos de execução musical, do trajo e atavios”
1
 

 

O Decreto-lei n.º 33.545 de 23 de fevereiro de 1944
2
, que “concentra num 

Secretariado Nacional da Informação e Cultura Popular, o Secretariado da Propaganda 

Nacional e Cultura Popular, os serviços de turismo, os serviços de imprensa” e, entre 

outros, “os serviços de exposições nacionais e estrangeiros”, integrava, entre as demais 

competências, o dever de “organizar exibições e concursos de caráter etnográfico”
3
. 

Neste âmbito, os grupos folclóricos entroncavam, em especial, neste compromisso, e 

sob requisitos confinados a uma codificação prévia, a política de “superintender, 

enquanto se refere à organização e exibição dos grupos regionais”
4
. No esteio do 

imposto “controlo” dos grupos regionais, o SNI firmava, assim, o objetivo que, como 

salientado, se vinha firmando e efetivando nos anos 40, numa missão de “estimular a 

defesa das tradições populares” e dotar o “país” de um conjunto de grupos folclóricos 

selecionados em concursos, cujo aproveitamento ofereceria múltiplos proveitos
5
.  

                                                           

1
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 607, Pasta 4. Síntese por anos da Atividade – Desde a criação do Secretariado 

da Propaganda Nacional até 31 de dezembro de 1951- das Secções que constituem a atual 3ª Repartição 

(Cultura Popular) do Secretariado Nacional da Informação. Objetivos do concurso de Ranchos 

Folclóricos de Castelo Branco. 
2
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 4006, Pasta 31-47B. Criação do Secretariado – Legislação aplicável – sua 

evolução, pp. 4-5. O Decreto- lei N.º 33.545, de 24 de novembro de 1944, estipulava que nos serviços de 

imprensa deveriam ser integrados os serviços de censura, e os serviços de exposições nacionais ou 

internacionais, desde que não atribuídos “por providência especial a qualquer outro organismo e os de 

radiodifusão”. 
3
 Em contrapartida, o Decreto-lei nº 34:133, de 24 de novembro de 1944, organiza os serviços do 

Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo e regula as suas atribuições. 
4
 Decreto-lei nº 34:133, de 24 de novembro de 1944, artigo N.º 18.  

5
 Estas manifestações de “cultura tradicional” assumiam certo relevo como estratégia de propaganda, 

enquanto difusão para o exterior da suposta harmonia social apregoada pelo regime, simultaneamente 

ligada ao turismo e atuante como mecanismo de um certo entretenimento e alheamento da população. 
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Como classificar este método de depuração, senão através de concursos, tendo a 

noção que os próprios são em “fonction de leur enjeu social”?
6
. Segundo Daniel 

Hamelinel, a história espelha como os concursos “participent des procédures que les 

sociétés utilisent pour réguler le placement social de leurs membres mais aussi pour 

contrôler les manières de faire, d'être et de penser”
7
. Ainda na conceção do autor os 

concursos testemunham algumas interrogações sobre a sua dupla função de “vérifier et 

certifier”
8
. Neste contexto, surge desde logo a interrogação sobre qual a legitimidade de 

quem julga. Quem são os responsáveis que, pelos concursos, impõem todo “référentiel 

de « compétences» sanctionnées par un examen officiel”?
9
. Oficialmente a questão 

encontra a sua resposta em Francisco Lage e na colaboração que solicita. 

Reportando-nos a 1944/45
10

, onde, como salientamos, se assiste tendencialmente 

a um fenómeno de regulação fiscalizadora dos ranchos folclóricos por parte de SNI, de 

modo a orientá-los segundo as suas próprias “conveniências”, os concursos dos 

Ranchos Folclóricos do Norte e da Beira Baixa fixam, entre os grupos selecionados, a 

sua sujeição a rígidos esquemas de controlo que passavam por um “regulamento”, que 

implicaria o apuramento dos seus reportórios, conduta dos seus elementos e trajes. 

Assim, no ano de 1947, o SNI promove, por conseguinte, a realização destes dois 

concursos de ranchos folclóricos assentes numa perspetiva, por um lado, de 

cumprimento relativamente aos seus estatutos, que se conciliava com o seu próprio 

modelo de organização dos grupos, e, por outro, na sua inevitável depuração. 

 

                                                           

6
 HAMELINE, Daniel, “Examens et Concours”, Encyclopædia Universalis [en ligne] 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/examens-et-concours. Embora o autor relacione os concursos 

numa lógica de implicação social do percurso específico das pessoas, no caso, em apreço, o concurso dos 

grupos folclóricos, este pode ser adaptado em função, como veremos, da sua repercussão e participação 

em eventos ao ser selecionado pelo SNI. 
7
 Idem ibidem; Hameline, estabelece na historiografia dos concursos, como a primeira prova submetida a 

este desafio o “recrutement sur concours de la bureaucratie impériale chinoise, sur la dynastie Han” (Idem 

ibidem, pp. 206-220). 
8
 Idem, ibidem. 

9
 Idem, ibidem. 

10
 Segundo Vera Alves, “em 1945 terá havido um primeiro esboço para a resolução do problema dos 

grupos folclóricos”. Com base em documentação consultada no arquivo do SNI, a autora conseguiu 

apurar que mediante um pedido de ajuda financeira por parte do ensaiador do Rancho Típico Regional de 

Soure, António Ferro afirma que: “Não há verba, nem podemos considerar este caso isoladamente […]. 

Mas […] era talvez interessante fazer o cadastro dos ranchos regionais do país […]. Talvez haja alguns 

que mereçam ser auxiliados ainda que por meio indireto” (ALVES: 2007, 133). Este excerto denuncia 

claramente a ideia da necessidade de avaliar para selecionar.  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/examens-et-concours
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Exibições folclóricas do verdadeiro povo
11

 do Norte e da Beira Baixa 

 

Refletindo a ação do SNI “no desenvolvimento do campo da política do 

espírito”, realizar-se-iam “algumas manifestações de caráter cultural e artístico”, com “o 

objetivo [de] contribuir para um melhor conhecimento dos valores que animam o meio 

cultural e artístico portuense”
12

. Neste âmbito, são criadas, em 1946, as Festas do maio 

florido, cujas celebrações, em 1947, integram, além de outras iniciativas 

artísticas/culturais, a apresentação num espetáculo no Coliseu do Porto, a 7 de maio, dos 

Grupos Folclóricos premiados
13

. 

Com efeito, os grupos que tomam parte na iniciativa são apurados no Concurso 

dos Ranchos Folclóricos, “há pouco realizado pelo SNI através dos serviços da sua 

delegação do Porto”
14

 Quanto á sua “legitimação”, agora conferida por outros 

intervenientes do Norte, a sua seleção está, no entanto, em consonância com as 

características de interesse, sobretudo para a sua inclusão na suposta validação ao 

serviço do SNI. No campo dos fundamentos teóricos/práticos propostos pelo organismo 

para a sua depuração, encontramos “oradores” que elogiam a sua natureza e os inerentes 

condicionantes de aceitação e reconhecimento como Grupos Folclóricos. Sublinhe-se, 

neste âmbito, a leitura que Luís Chaves expressa, em 1947, a propósito do Folclore nas 

festas de Lisboa (comemorações do 8.º Centenário da Cidade). Segundo o próprio, e em 

sinal do tempos, “hoje tudo é folclórico”
15

. O etnógrafo insurge-se contra o que “se 

                                                           

11
 Jornal de Notícias, “maio Florido” Concurso dos Ranchos Folclóricos, 10 de maio de 1947, p. 3. 

12
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5249, Nota à imprensa, Proc. 3502, 28 de abril de 1947. 

13
 No ano de 1947, as ditas festas realizam-se, segundo a nota a distribuir à imprensa, de 2-10 de maio. O 

programa contemplava sucessivamente a inauguração do XIII Salão Automóvel; a Exposição de Arte 

Moderna, nas salas do Museu Soares dos Reis, a que concorrem os artistas do norte; uma conferência pelo 

ilustre e crítico de arte Cotinelli Telmo; o concurso dos jardins dos bairros sociais da cidade; uma 

conferência pela jornalista brasileira Cândida Ivete; a conferência do escritor e jornalista Leitão de 

Barros; uma peça da Orquestra Sinfónica Nacional, sob a regência do maestro Pedro Freitas Branco; um 
ciclo de conferências culturais do Dr. Caetano Beirão; um espetáculo popular; a apresentação dos mais 

característicos ranchos folclóricos do norte de Portugal; e, por fim, a realização da tradicional festa da 

rádio, com a colaboração dos nossos melhores artistas radiofónicos” (Idem, ibidem). Para uma 

visualização do espetáculo, da Reportagem sobre o Concurso de Ranchos Folclóricos, integrado nas 

Festas do maio Florido, realizadas no Porto pelo SNI, em 1947, consulte-se o Jornal Português, nº67, 

1947. Este periódico produzido pelo SPN/SNI e pela Sociedade Portuguesa de Atualidades 

Cinematográficas (SPAC), sob a supervisão de António Lopes Ribeiro constitui um serviço noticioso, de 

propaganda para o regime. 
14

 Cf. Diáio de Lisboa, 7 de maio 1947, p.2 
15

 CHAVES, Luís, “Nos domínios da Etnografia e do Folclore” in Ocidente, Vol. XXXII, maio 1947, p. 

37. 
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acoita de folclórica a estranha e inconcebida coisa”
16

, e é precisamente sobre este rótulo, 

que relativamente aos grupos folclóricos, Chaves traça o panorama de então, criticando 

os “falsos grupos e ranchos que se intitulam de folclóricos e que não passam de 

cavalinhos de carrossel […] a fingir natural e a atrair espectadores e admiradores”
17

. 

Tendo por base estas acusações, Chaves reflete e explana, o que o que deve ser um 

grupo folclórico: 

 

“Um grupo folclórico apresenta valores locais de traje, letra do canto, estilo da 

canção, dança e bailado, com carateres próprios, íntimos e externos que os refletem, 

sem que lhes tenha acrescentado nada ou tirado a espontaneidade e a sinceridade nativas 

e o essencial anonimato”
18

. 

 

Esta orientação era suficiente, no seu entender, para diferenciar os grupos 

folclóricos uns dos outros. Neste contexto, o etnógrafo sugeria que, deste modo ao 

serem autênticos “usem autorizadamente o título marcante”. Este reconhecidamento 

seria justificado, “em oposição aos outros a quem “convidava” a não usarem 

“folclóricos, que não o são”, mas que, sem restrições, poderiam ser rotulados de 

“populares […], regionais, de bairro, de concelho, de freguesia, de tal terra”
19

. Só por si, 

estes factos e a posição de Chaves, corroboram e vão ao encontro dos, já salientados, 

objetivos delineados, para os agrupamentos, por Lage/SNI. Saliente-se, a propósito, e 

como justificativo desta constatação, a referência aos grupos que atuaram no Concurso 

dos Ranchos Folclóricos do Norte (1947), nomeadamente, o Rancho das Lavradeiras de 

Santa Marta20
; Grupo Folclórico – Dr. Gonçalo Sampaio; Rancho de Barqueiros; 

                                                           

16
 Idem, ibidem, p.38. 

17
 Idem, Ibidem. 

18
 Idem, ibidem, pp. 38-39. 

19
 Idem, ibidem, p. 39; bold nosso. 

20
 O Rancho das Lavradeiras de Santa Marta foi organizado em 1940, pelo médico Dr. Sousa Gomes .  

(impulsionador dos grandes Festivais Internacionais de Folclore e responsável pela  criação da festa Santo 

Isidro, as chamadas Festas das Colheitas) Posteriormente, recebe o nome de Grupo Folclórico das 

Lavradeiras de Santa Marta de Portuzelo, grupo folclórico e etnográfico dos mais notáveis agrupamentos 

do país. O Grupo Folclórico fez a sua primeira apresentação pública, no ano de 1940, na cidade de 

Guimarães, nas comemorações do 3.º centenário da Restauração da Independência de Portugal. No 

reportório apresentado pelo grupo no Concurso dos Ranchos Folclóricos do Porto a corrobar “o rigor, 

pureza e verdade folclórica”, como sustento dessa procura da genuinidade, era apresentada, entre outras, a 

dança recolhida pelo Dr. Sousa Gomes como o Ramo, datada de 1800. O Grupo Folclórico Dr. Gonçalo 

Sampaio era apresentado no mesmo programa do concurso, como a conferir-lhe genuinidade fiável, como 

“um grupo de estudo”, conforme á propaganda e estudo do cancioneiro minhoto. Orientado pelo mestre 



 

 557 

sendo estes dois últimos (Rancho de Duas Igrejas e Cércio e Rancho de Barqueiros), 

igualmente mencionados e reconhecidos por Chaves como “grupos genuínos”
21

. 

Acresce, ainda, a referência à apresentação deste tipo de manifestações o consequente 

aproveitamento pelas instâncias realizadoras, que tinha como destinatários, 

fundamentalmente, as elites, que assistiam ao espetáculo
22

. A adesão/participação dos 

espetadores, “em grande parte alheios às belezas do folclore português”, significaria 

igualmente a aprovação da política cultural do regime. Neste sentido, em termos de 

rigor “etnofólcloricos”, e na defesa da suposta autenticidade, os próprios grupos e 

consequente atuação, representavam segundo Melo um paradoxo, dado que, ao serem 

requisitados/aprovados pela sua suposta autenticidade, ao mesmo tempo quebravam o 

seu “ritual comunitário vinculativo” e “autonomização face ao ciclo festivo tradicional” 

(MELO: 2001, 187). Deste modo, espaços (a terra natal) e públicos (o povo) eram 

propositadamente alterados.  

Neste contexto, a política do SNI para o setor seria ainda, no mesmo ano, 

reforçada por um novo concurso: o dos Grupos Folclóricos da Beira Baixa. Todo o 

processo de criação do concurso folclórico de 26 de outubro de 1947, iniciado em julho 

do mesmo ano e oficializado em agosto, é o rosto de dois intervenientes principais que 

regulam a dita iniciativa. Referimo-nos, concretamente a Francisco Lage e a Eurico 

Sales Viana, que de novo em rede, em ação conjunta, trabalham para darem respostas e 

contributos a questões assertivas de legitimação/reconhecimento dos grupos folclóricos, 

em consonância com os objetivos (autenticidade/depurativos) do SNI, que assim se 

consagra como autoridade no campo. Estabelece-se um processo de dupla confiança 

entre os dois protagonistas, já experimentada em diferentes conjunturas
23

, renovada 

                                                                                                                                                                          

Gonçalo Sampaio (1865-1937) na investigação do folclore. Efetuou a recolha de cerca de 200 canções 

populares, editadas no Cancioneiro Minhoto. Posteriormente foi filiado na FNAT (cf. Programa 

Concurso dos Ranchos Folclóricos – Espetáculo organizado pelo SNI para apresentação dos grupos 

premiados. Edição SNI, Coliseu do Porto, 1947). 
21

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 112, Ofício N.º 1.025, dirigido a Eurico Sales Viana datado de 19 de agosto 

de 1949. Encontramos, igualmente requisitados por Lage, com o intuito de integrarem o espetáculo 

folclórico a realizar no âmbito do “Congresso Internacional de Navegação”, “alguns grupos selecionados 

nos seus últimos concursos”, entre os quais o das Lavradeiras de Santa Marta – Viana do Castelo e o 

Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio. 
22

 A anteceder a apresentação dos Ranchos Folclóricos, haveria apresentação de uma peça da Orquestra 

Nacional, ou seja, o erudito “atuava” a par do “popular”. 
23

 Os méritos que consagraram Sales Viana na colaboração com o SPN/SNI prendem-se também com as 

provas dadas no Concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, na Exposição do Mundo Português, 

nas exposições sobre Monsanto e Colchas de Castelo Branco, no livro sobre Monsanto e na aquisição de 

objetos para o Museu de Arte Popular, em 1948. 
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agora na iniciativa e no consequente prestígio dos premiados como instrumentos 

legítimos e de suposta qualidade, (re) utilizáveis de futuro pelo Secretariado. 

 

Eurico Sales Viana: “o verdadeiro organizador do concurso”
24

 

 

“Aqui na cidade e no distrito vai um grande entusiasmo excede tudo quanto se 

pode esperar. Está tudo pronto a prestar provas. Ressuscitaram-se velhas canções e 

velhas danças. Posso afirmar que receio que o festival vai constituir surpresa para toda a 

gente incluindo os estudiosos do folclore […] Há verdadeiras maravilhas para 

deslumbrar os assistentes”
25

.  

 

Na troca de correspondência entre o erudito albicastrense e etnógrafo Lage estão 

patentes manifestações de apoio, reconhecimento e protagonismo, traduzidas no seu 

“largo conhecimento do folclore dessa região […] e de invulgares qualidades 

realizadoras [pois] oferece as melhores garantias”
26

. De facto, como a própria 

transcrição encerra, o erudito, em consonância com a política do SNI para os grupos 

folclóricos, oferecia a garantia desejada quer ao nível da depuração necessária, quer das 

representações visuais e etnográficas, juntamente com a valorização da faceta artística, 

da cultura imaterial e material do mundo rural. É neste contexto, que a escolha e 

nomeação pelo SNI em setembro de 1947
27

 recaem em Sales Viana, como seu delegado, 

assistente técnico e artístico preparando o caminho para a elaboração preliminar do 

concurso. 

 

Genealogia de um concurso 

 

                                                           

24
 Arquivo Familiar Sales Viana (AFSV), Carta particular de Francisco Lage a Sales Viana, s/d (deverá 

a mesma corresponder a meados do mês de setembro).  
25

 AFSV, Mss. de Sales Viana, provavelmente o rascunho de uma carta enviado a Francisco Lage 

descrevendo o ambiente que se vive na cidade, e todos os pormenores sobre a organização do concurso, 

informações sobre o local , dia da sua realização, horário e prémios a atribuir. 
26

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 112, Ofício N.º 1.355, ao Presidente da Junta da Província da Beira Baixa, de 

António Eça de Queiroz, datada de 4 de setembro de 1947.  
27

 A sua nomeação foi alvo de notícia no jornal local (cf. Beira Baixa, “Concurso dos Grupos Folclóricos 

da Beira Baixa”, 13-9-1947, p. 4). 
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O organizador capital deste plano projeta com Lage as condições de realização, 

local, (re)arquitetando o regulamento/prémios, e propondo júris, sob modificação final 

de Sales Viana. Numa primeira instância é Francisco Lage que, a conselho de Sales 

Viana, estabelece ligação com a entidade oficial superior, capaz de centralizar as 

ligações, entre o secretariado e os concorrentes ou seus representantes, mediante entrega 

do assunto ao delegado do SNI, a Junta da Província da Beira Baixa. Como órgão 

regulador, o seu papel no processo é orientado igualmente na superintendência do 

“fundamentos do concurso expressos no regulamento”
28

. Neste âmbito, analisaremos o 

instrumento de regulação, as posições de Lage, as dúvidas que num primeiro estudo o 

assaltam, e aferimos as suas disposições finais, realçando entre os seus objetivos, as 

duas seções dominantes do evento, música popular e dança/coreografia popular. 

Tendo presente que o regulamento se destinava a justificar o empreendimento, 

com ênfase na “conservação dos cancioneiros […], coreografia tradicional dos 

instrumentos de execução musical, do trajo e adornos e dos atavios (II º)”, seria no 

anteprojeto configurado por Lage, a 13 de agosto, que lhe surgem certas dúvidas, 

concernentes à “quantidade de prémios a atribuir e nas qualidades que devem 

determinar as atribuições das mesmas”, que mereciam a sua atenção. Especificando 

concordância com a divisória de “duas manifestações dominantes” (canto e dança) sem 

desprezo pelo que a elas deve estar ligado, instrumentos e apresentação (indumentária), 

desagradavam, no entanto, a Lage os moldes em que eram atribuídos os dois prémios, 

canalizados para o apuramento dos grupos, que, “com maior e menor respeito, quer na 

primeira, quer na segunda delimitação, apresentassem resistência, decomposições e 

influências estranhas e o estado de conservação no mais elevado grau de pureza 

tradicional”
29

. 

Uma vez mais verificamos na solicitação de Lage a Sales Viana para que faça 

uma “revisão geral do projeto, alterando e acrescentando o que entender, com inteira 

                                                           

28
 AFSV, Carta de Francisco Lage a Sales Viana datada de 30 de julho de 1947. Esta missiva “inicia” 

entre os dois protagonistas (Lage e Sales Viana) todos os trâmites de organização do Concurso. 
29

 AFSV, Carta de Francisco Lage a Sales Viana datada de 13 de agosto de 1947. O anteprojeto que 

eventualmente terá acompanhado a carta em questão tem a mesma data. As dúvidas de Lage centram-se 

precisamente na descriminação pouco elucidativa de que o canto era alvo no ponto VIII do regulamento. 

Registe-se que obedecia a três delimitações (cancioneiro poético e musical, instrumentos de execução 

musical, traje adornos e atavios). O desagrado de Lage incidia, certamente, na atribuição de prémios 

regulados pela maior e pela mínima apresentação, sem grande perspetiva de se concluir o que se entendia 

como o verdadeiro grupo merecedor dos galardões pecuniários (4.000$00 e 3.000$00, respetivamente), e 

se realmente as representações não estariam a serem julgadas por itens demasiado generalistas. 
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liberdade e a maior franqueza”
30

, numa clara manifestação de evidentes vínculos de 

mútua confiança, responsabilidade e conhecimento na matéria. Sentindo-se muito 

honrado pelo convite, o delegado do SNI (em Castelo Branco), sem no entanto alterar o 

“espírito do regulamento”
31

, redige um outro. Assim sendo, a instituição do 

regulamento implica naturalmente a escolha de júris e atribuição de prémios aos 

selecionados. Neste campo destacamos a formação dos elementos do júri, traçamos o 

seu perfil, identificando desde logo a presença inevitável de uma ligação 

ideológica/funcional com o regime e consequentemente com SNI. 

Em conformidade com o exposto, na pronta colaboração de Sales Viana na 

“revisão” do projeto, destacamos dois factos que atestam definitivamente, não só a boa 

relação entre este e o secretariado, já tantas vezes referido, mas igualmente a 

denunciada querela existente entre investigadores sobre o folclore da Beira Baixa, que 

espelha o panorama representativo dos estudos etnográficos à época
32

. 

Acrescem ainda, no entanto, algumas observações de Lage ao projeto de Sales 

que se saldam por “pequenas alterações de forma”, e principalmente no “número de 

vogais e sua qualidade que deve constituir o júri”
33

. É precisamente neste alcance que se 

denuncia da parte de Sales, certa animosidade em relação a membros do designado (por 

Lage) júri.  

Sob proposta de António Ferro, em reduzir inicialmente o número de júris 

presentes, excluindo “dois deles […], um poeta e um historiador, […] que não 

                                                           

30
 Idem, ibidem. Torna-se interessante refletir, à luz da proposta e conhecimento de Sales Viana sobre se 

deveria igualmente alterar-se ou reformular-se alguns pontos do regulamento. Assim, Lage advertia para 

que os mesmos prémios fossem realizados em função de “mais em contacto e no conhecimento da 

natureza dos possíveis concorrentes”. Assim, só perante o conhecimento dos grupos e o que realmente os 

caracterizava poderia ser assertivo nas modificações a fazer. 
31

 Idem, ibidem.  
32

 Idem, ibidem. É Lage que informa Sales que o SNI não “não incumbiu ninguém de proceder a estudos 

folclóricos na Beira Baixa, nem em qualquer outro ponto do país. E nem, em sonhos, o Snr. Armando 

Leça. É um abuso e a rabecada deve ficar-lhe na memória”. Em resposta, o erudito albicastrense advoga 
que embora soubesse do episódio, o “caso é delicado, porque ele sabe muito bem que o Dr. Alves 

Monteiro, tem na imprensa um trabalho sobre o folclore da Cova da Beira […], eu próprio me tenho 

abstido de tratar das coisas daquele concelho”. É possível, por um lado, perante estes testemunhos, trazer 

à colação o perigar da relações entre Armando Leça e o SNI, outrora tão pujantes em diversas iniciativas, 

e, por outro, marcar como a concorrência em desvendar temas etnográficos era tão significativa, tentando-

se respeitar “territórios” e excluindo, por vezes, a credibilidade na área de personalidades que o haviam já 

provado (cf. AFSV, Carta de Sales Viana a Lage datada de 15 de agosto de 1947). Referimo-nos neste 

caso concreto a Armando Leça versus Dr. Alves Monteiro (advogado de profissão dedicou-se na sua terra 

natal (Fundão) à promoção de diversas atividades de ordem cultural e politica entre elas, a pesquisas 

arqueológicas). 
33

 AFSV, Carta de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 4 de setembro de 1947. 
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interessam para o caso”
34

, Lage expõe “a escolha das pessoas do júri”, a Sales, em 

“projeto que só eu sei”. Assim, salientando este ponto importante, advoga que: “Não há 

muito por onde escolher, embora a muitos pareça o contrário […]. 1 Folclorista – Luiz 

Chaves […], 1 Etnógrafo – Dr. Jaime Lopes Dias […], 1 Musicógrafo – Dr. António 

Joyce […], 1 Artista plástico – Paulo Ferreira”
35

. Em certo sentido, parece que este 

modelo, implicando a transferência da reputação dos elementos do júri para a iniciativa, 

é, no entanto, submetido a Sales Viana, uma vez que o próprio Lage afirmaria que “não 

darei um passo sem que me dê a sua opinião e concordância”, na escolha final dos 

arguentes
36

. Nesta perspetiva, as apreciações de Sales Viana sobre a constituição do júri 

configuravam dois modos de agir: a exclusão de um membro e a substituição/integração 

de novos nomes. Assim, de acordo com a “sua opinião, a eliminação de Lopes Dias” 

que “não convém por razões que em breve lhe exporei”
37

, e a “sua sugestão sobre a 

substituição de prestigiados nomes como o “Dr. Joaquim dos Santos Júnior da 

Universidade do Porto ou o Dr. Rocha Madail, ou o diretor do Museu e Biblioteca de 

Gaia” justificava certamente a sua intenção em aumentar o leque de representatividade, 

ao incluir a presença de “etnógrafos do Norte”
 38

, em associação à consagração e 

sucesso da iniciativa. Devemos obviamente considerar, que o veto de Sales Viana, 

relativamente a nomes propostos e substituição dos mesmos, avalia o seu grau de 

prestígio em todo o processo. Desta forma, é Lage que, embora concordante com as 

propostas, uma vez que “as suas indicações […] são muito interessantes, valiosas e 

simpáticas”, não pode ultrapassar o critério imposto pelo Secretariado, pois não lhe 

                                                           

34
 Idem, ibidem. O júri que no anteprojeto seria composto de cinco membros, incluindo António Ferro, 

que interviria em caso de empate, em definitivo ficaria reduzido somente a quatro, cabendo ao Secretário 

Nacional a presidência e atuação mediante empate das decisões.  
35

 As escolhas do júri por Lage refletem em primeiro lugar, sobre o que, na sua conceção, era um 

folclorista e um etnógrafo. Acerca das personalidades selecionadas, Lage refere, curiosamente, que não 

haveria muito por onde escolher, o que deixa ver o panorama etnográfico à época, limitado e assente nos 

poucos etnógrafos que cooperam com o SNI.  
36

 Idem, ibidem. 
37

 AFSV, Carta particular a Sales Viana, datada de 19 de outubro de 1947. Neste âmbito realce-se a 
recusa por Sales Viana da indicação de Jaime Lopes Dias como júri. Embora o próprio não tenha dado a 

Lage como aliás prometeu as razões “para supor que o teremos de o substituir”, estas segundo Francisco 

Lage deveriam “ser com certeza muito fortes e grandes incompatibilidades terá aí em Castelo Branco para 

o meu amigo me pôr a questão em tais termos” (Idem, ibidem). 
38

 AFSV, Carta de Sales Viana a Lage, datada de 7 de outubro de 1947. A apresentação de novos 

elementos em substituição do etnógrafo, proposto por Lage, requere que se analise as suas trajetórias afins 

e colaboração com SNI e franca amizade com Lage, numa perpetiva de integrar elementos com estatuto 

consolidado na área, enquanto valor acrescido, traduzível no seu contributo para o prestígio igualmente 

do SNI. O diretor do Museu e Biblioteca de Gaia suscitado por Sales Viana é referente a Armando Matos, 

o qual é proposto, em 1933, para o lugar, a constituir, de “diretor dos Museus Municipais e Biblioteca” 

http://memoriasgaiensesbibliotecadegaia.blogspot.pt. 

http://memoriasgaiensesbibliotecadegaia.blogspot.pt/
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permite “ir buscar elementos tão longe”
39

. No entanto, Lage respeitando a vontade de 

Sales, procede à (re)composição do júri de forma substancialmente diferente. 

Evidenciam-se, como escolha final de Lage, os jurados nas pessoas de Guilherme 

Felgueiras (na qualidade de presidente da Junta da Província da Estremadura), o 

etnógrafo Afonso Paço, o maestro Frederico de Freitas, e o artista Paulo Ferreira. É 

interessante verificar, que, desta forma, se confirma a presença de folcloristas, 

intelectuais e artistas, em clara proposta conciliatória entre cultura tradicional 

(concedendo alguma autenticidade às representações a concurso a presença dos 

etnógrafos) e arte moderna (onde o efeito estético subjacente a toda uma coreografia 

presente na atuação dos grupos beneficiaria os artistas)
40

. 

Com um regulamento fixado, e júri designado, Sales Viana enceta o périplo 

pelas aldeias da região na tentativa de avaliar reportórios e número de figurantes, dado 

que “esta gente sem que eu os visite não se atreve a responder”
41

. A trajetória posicional 

do erudito albicastrense, revelando evidentes pontos de contacto com o campo do poder 

local (organismos estatais), vai permitir-lhe desenvolver uma ação tentacular junto das 

diversas aldeias (Aranhas, Mata, S. Miguel d'Acha, Ninho do Açor, Louriçal e Juncal), 

envolvendo igualmente particulares, numa organização sem precedentes, dos grupos 

folclóricos
42

. O consequente apuramento dos grupos incidia naturalmente sobre o seu 

contributo em preceitos de canto e danças, e é nesta ordem de ideias que podemos 

entender como o concurso se centra igualmente, além da revivências das tradições dos 

usos e costumes, na procura da autenticidade das mesmas, no prolongamento 

glorificador da consagração das aldeias da Beira Baixa, já tão exaltadas em matéria da 

música popular, da dança e coreografias magnificamente delineadas por Sales Viana e 

António Joyce (1938). 

                                                           

39
 AFSV, Carta de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 18 de outubro de 1947. Lage a propósito da 

sujeição ao SNI nas escolhas, acrescenta que “melhor ou pior terei de me governar com o que tenho ao pé 
e assim terá que ser”, afastando assim as pretensões de Sales Viana quanto á integração de novo etnógrafo 

no júri. 
40

 AFSV, Carta de Francisco Lage a Sales Viana, datada de 19 de outubro de 1947. Assim as 

substituições seriam ao nível do folclorista, etnógrafo e musicólogo. As razões da alteração deste último 

(António Joyce por Frederico de Freitas) devem-se à incompatibilidade em este aceitar o cargo uma vez 

que, “com o governador civil ausente, não poderá arredar pé de Lisboa,  nem mesmo ao Domingo” (Idem, 

ibidem). 
41

 Idem, ibidem. 
42

 AFSL, Carta a Francisco Lage datada de 14 de outubro de 1947. Das freguesias inicialmente a 

concurso foram desistindo as freguesias de Malpica do Tejo, Salgueiro, este por [“não suportar os 

encargos que essa deslocação impunha] ” e Maxiais. 
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Numa primeira apreciação, Lage é informado por Sales Viana que está na posse 

de todas as “informações respetivos e instrumentos reportórios e o número de 

figurantes”, dando como facto adquirido o impacto do espetáculo “com grande 

interesse”. Mediante os reportórios enviados, identificamos os apresentados como 

“reportórios provisórios”
43

, sujeitos posteriormente a um processo de seleção, que os 

torna definitivos, como garante de terem “alguns grande interesse para o folclore 

nacional”
44

. A figura “censória” de Sales Viana surge, neste quadro, num cenário 

controlador, ao propor alterações de reportórios na apresentação em público dos grupos 

inscritos, como, em especial, documenta um ofício enviado por José Valentim
45

 a Sales 

Viana, sobre o reportório do Rancho de Silvares, para análise e sugestão de novas 

propostas, e escolha definitiva. Atente-se, neste contexto, como é ainda feita essa 

depuração, materializada no corte de cantos e danças, lançando em contraponto, a 

inevitável crítica ao seu mentor
46

. Outros casos sugerem igualmente a sua supervisão, 

patente nas descrições e nas suas “remodelações” dos ranchos a concurso. É relevante, 

na maioria dos casos, a preocupação que Sales Viana denota na organização dos 

ranchos, no seu reportório, privilegiando a equidade, quando possível, entre canto e 

dança e número de participantes. A orientação dos quadros coreográficos era igualmente 

alvo da verificação e aconselhamento por parte do erudito albicastrense. Com efeito, o 

conjunto de interferências e organização dos grupos folclóricos por Sales permitiu, no 

entanto, que num tempo mínimo (um mês) fossem estruturados 12 concorrentes, 

acompanhados dos respetivos reportórios (números a exibir de dança e de canto) e 

componentes (homens e mulheres) presentes ao concurso. Tal contingência, como 

sugerido, leva-nos a constatar que os grupos folclóricos terão surgido a concurso 

mediante a ação fiscalizadora de Sales Viana, com claro intuito de exaltar a genuinidade 

da recuperação folclórica. Contudo, não podemos descartar a exclusão de alguns grupos 

na iniciativa, como salientado, em função de problemas económicos. A comparticipação 

                                                           

43
 Diga-se que, sobre estes reportórios, onde constava a apresentação da marcha como “extra reportório”, 

esta era, em definitivo, simplesmente abolida, tendo presente a contemplação do caráter de autenticidade 

que deveria rotular as atuações dos concorrentes. 
44

 AFSL, Carta a Francisco Lage datada de 14 de outubro de 1947 
45

 José Valentim, natural de Silvares, aldeia do concelho do Fundão, assume papel de protagonista e 

ensaiador na fundação do rancho local.  
46

 Cf. Beira Baixa, 1 de novembro de 1947. José Feyo de Lemos Viana é uma personalidade mencionada 

entre os nomes das pessoas que “presidindo aos grupos concorrentes, não se furtaram a despesas e 

canseiras para que mais uma vez brilhasse o nome da Beira Baixa”. Em carta a Sales Viana, Lemos Viana 

lamenta terem “tira[do] dois números ao reportório enviado” do rancho de S. Miguel d’Acha”. O 

desagrado é ainda reforçado nas suas palavras de despedia: “Um abraço do inútil amigo, Lemos Viana” 

(AFSV, Carta de José Lemos Viana a Sales Viana). 
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do Secretariado nos gastos, complementada por alguns particulares com os grupos 

pretendentes, não foi suficiente de modo a permitir a sua presença no concurso, limitou 

a inclusão de uma representação global de ranchos folclóricos da Beira Baixa
47

. De 

facto, a não representatividade plena do folclore da Beira Baixa é notada por 

observações concludentes na imprensa sobre um “festival [que] não estava completo, 

faltando a representação de certas zonas raianas […]; de facto […] não foi patenteada 

totalmente a riqueza rítmica da Beira Baixa”
48

. 

Seja como for, embora com algumas desistências de grupos provenientes das 

aldeias de Malpica, Maxiais e Salgueiro, o concurso efetivou-se no dia 26 de outubro de 

1947
49

. Doze grupos a concurso atuariam, em local aprazível
50

, perante o júri 

selecionado, convidados estrangeiros e largo número de pessoas, que acorrem dispostos 

a assistirem “às mais alegres danças e aos mais solenes vernáculos cantares da Beira 

Baixa, de 72 canções de puro folclore e 72 velhas canções”
51

. Neste contexto é Sales 

Viana que refere: “Quasi se pode afirmar ser um milagre tudo isto. Trajos bonitos do 

século XIX, tirados das arcas velhas, atavios de ouro autenticam em grande profusão e 

abundância que merecem especial atenção. Danças alegres e movimentadas”
52

. O 

principal atrativo do certame baseava-se, em cumprimento com o regulamento e 

orientação de Sales Viana, na conservação da genuinidade das “tradições 

multiseculares”
53

, e revelação demonstradas em ambiente festivo da tipicidade de cantos 

e danças. Num (re)encontro com algumas demonstrações assistidas durante a visita do 

Júri Nacional às aldeias da província, mormente a Paul, aquando do concurso de 1938, e 

com os mais solenes vernáculos cantares do rico folclore da Beira Baixa”
54

, o júri 

avaliaria e atribuiria, por unanimidade, prémios pecuniários aos grupos que mais se 

distinguiram nas modalidades de canto e dança.  

                                                           

47
 Segundo o jornal local o “Concurso Folclórico da Beira Baixa […] pode-se avaliar das possibilidades 

de recuperação que a província encerra desde que se considere que apenas um terço ou menos 

compareceu na interessante exibição” (Beira Baixa, 1 de novembro de 1947, p. 1). 
48

 Beira Baixa, 8 de novembro de 1947, p, 1. 
49

 AFSV, Carta de Sales Viana a Francisco Lage, datada de 14 de outubro de 1947. 
50

 O concurso planeado, em primeiro lugar, para o pátio do quartel-general de Castelo Branco, foi 

substituído por indeferimento do Ministério da Guerra, pelo pátio do Liceu Nacional de Castelo Branco. 

Sobre o “cenário onde deveriam decorrer as provas, Lage era perentório em afirmar: “parece-me que tudo 

quanto se faça fora de um ambiente de natureza será mau gosto e disparate […]; sou intransigente, que as 

provas se realizem ao ar livre […], Castelo Branco possui um lindo passeio público” (AFSV, Carta de 

Francisco Lage a Sales Viana, datada de 18 de outubro de 1947). 
51

 Beira Baixa, 25 de outubro de 1947, p. 1. 
52

 AFSV, Mss. de Sales Viana, p. 2. 
53

 Beira Baixa, 8 de novembro de 1947, p. 3. 
54

 Beira Baixa, 1 de novembro de 1947, p. 1. 
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Neste quadro, tem toda a pertinência referir a “situação difícil de dispor de onze 

prémios instituídos pelo Secretariado”
55

, e por outros organismos estatais e comerciais, 

a atribuir “segundo os seus méritos”, a doze concorrentes, a opção final de Lage, em 

premiar um grupo não abrangido (S. Miguel d’Acha) – embora se tenha equiparado nas 

provas prestadas ao grupo do Juncal –, com mais um prémio pecuniário
56

, tem como 

finalidade, segundo o próprio “evitar a sua desmoralização”. Em suma, Francisco Lage 

era claro na sua sugestão. Não deveriam todos os grupos merecerem serem 

recompensados, uma vez que foram selecionados segundo as características subjacentes 

aos objetivos do selecionador? O que estava em causa, mais do que os seus reportórios, 

era a apresentação das suas provas que assim determinava a sua premiação. O Concurso 

dos Ranchos Folclóricos da Beira Baixa, embora não tenha merecido grande relevância 

na grande imprensa lisboeta, suscitou, no entanto, aplausos e críticas de diversas 

personalidades, e teve correspondência, na prática, à seleção de grupos folclóricos, em 

conformidade com um conjunto de objetivos (procura da autenticidade mediante uma 

depuração legitimadora), presente na política folclorista do Secretariado, que doravante 

inscreveria os espetáculos organizados pelo SNI. 

De facto, foi possível detetar, em artigos publicados quer na imprensa local quer 

na afeta ao regime, conteúdos que, embora apresentassem uma visão bastante 

aproximada entre si de exaltação pelo “culto vivo da Tradição” (que marcou presença 

nas exibições dos ranchos a concurso), sobreluzem pela sua importância, em termos da 

sua relevância musical e vocal, como é o caso da crónica de José Blanc de Portugal 

(1914-2000)
57

, num periódico local. O autor, ao exaltar a Beira Baixa como “dominada 

por um sentido musical notável”, reflete sobre a originalidade das canções apresentadas, 

cujas vozes, mesmo sujeitas a um “acerto” (ensaio), “mantinham a harmonia tradicional 

                                                           

55
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 112, Ofício N.º 1.769-3ª secção, de Francisco Lage dirigido ao Presidente da 

Câmara de Idanha-A-Nova, datado de 10 de novembro de 1947. A verba suplementar que o Secretariado 
disponibiliza para entrega ao rancho cuja atuação se equiparou a outra que recebera o premio instituído 

pelo Grémio do Comércio daquela cidade.  
56

 Nesta conformidade, seria deliberado pelo Secretário Nacional da Informação “uma verba de 750$00 

[…] como prémio pela Câmara Municipal […] e que foi atribuído pelo Júri ao Grupo Folclórico de S. 

Miguel d’Acha, por unanimidade de votos” (Idem, ibidem). 
57

 José Bernardino Blanc de Portugal, licenciado em Ciências Geológicas (Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa), exerceu a profissão de meteorologista no continente, nas ilhas e ex-colónias, 

publicando diversos trabalhos nessa especialidade. Por interesse pessoal frequentou estudos em História 

da Música e Psicologia, estreando-se no Diário de Notícias e Diário da Manhã como crítico de música e 

bailado. Colaborou ainda em revistas literárias onde escreve poesia (Cadernos de Poesia, 1940) e publica 

em 1960 a obra Parva Naturalis, prémio Pessoa.  
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sem separação das vozes”
58

. No mesmo pano de fundo, de apologismo musical do 

concurso, o maestro Frederico Freitas avaliava e explicitava do seguinte modo a sua 

notoriedade: 

 

“A demonstração folclórica a que acabo de assistir além de me ter 

impressionado vivamente, pela beleza dos documentos musicais apresentados, 

nomeadamente os cânticos religiosos, dá-me a certeza de muito e melhor ainda dever 

existir nas tradições que, deverá procurar-se recuperar”
59

. 

 

Podemos acrescentar ainda neste âmbito de exaltação, a reflexão de Fernando 

Lopes-Graça, enquanto apaixonado pelo folclore da Beira Baixa
60

. Se por um lado o 

musicólogo critica o rancho de Souto, por outro, elogia os modelos de música 

tradicional de Paul e S. Miguel d’Acha, igualmente premiados no concurso. Todo este 

conjunto de panegíricas referências sobre o concurso encontram, em contraponto aos 

objetivos do SNI (“averiguar quais as povoações com cantares danças e trajes regionais 

mais antigos mais característicos e com mais beleza e natural simplicidade”), uma 

pretensa crítica ao caráter estético que certas apresentações sugeriram. Neste panorama, 

é Adelino Cordeiro (1889-1959), que, não obstante prestigiar a ação de Sales Viana, o 

reconhece nos seguintes termos: “É de boa justiça reconhecer que todos os grupos se 

apresentaram muito bem vestidos, que, em geral, cantaram com gosto dançaram com 

vida e, por vezes, até com arte”; “De facto uns foram mais simples e traduziram mais 

fielmente, a tradição local, o que tem mais valor, enquanto outros, cantando bem […] 

não executaram só o que era da sua terra, antes estilizaram o que era são e puro de 

natureza adulterando assim o verdadeiro sentido do folclore local”
61

. 

                                                           

58
 Diário da Manhã, 2 de novembro de 1947, p. 3. 

59
 Beira Baixa, 15 de novembro de 1947, p. 4. 

60
 “Direi a este respeito (folclore da Beira Baixa) que me foi dado escutar canções de uma beleza 

verdadeiramente surpreendente e que me parece poderem sofrer cotejo com os melhores espécimes do 

folclore russo, húngaro ou espanhol, considerados em geral, como os mais característicos da Europa”, 

transcrição do que ”o ilustre maestro, que é Lopes Graça, escrevera numa revista de crítica”. Beira Baixa, 

de 8 novembro de 1947, p. 4.  
61

 Beira Baixa, 29 de novembro de 1947, p. 1. Adelino Esteves Robalo Cordeiro nasceu em 1889, na vila 

de Penamacor. Licenciado em Filologia românica foi autor de várias obras, sobre os costumes e as várias 

manifestações populares de Penamacor, entre elas, o título Economia, cantos populares e costumes de 

Penamacor: da etnografia dBeira, Castelo Branco: Tipografia Portela Feijão, 1938, p. 151. 
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Em jeito de conclusão é possível aferir que houve cuidadosamente 

supervisionado, pela estrutura/delegado Sales Viana, um controlo da genuinidade e 

[seleção benéfica] do espetáculo de folclore, fiel aos seus princípios/objetivos para o 

setor e o Secretariado. Estas ilações compaginam-se com a análise realizada sobre a 

prestação do erudito albicastrense, o seu modo de agir na organização, seleção e 

regulação dos grupos concorrentes, que, possibilitam a interação fiscalizadora das 

manifestações lúdicas da cultura tradicional, sob um duplo propósito: por um lado, 

proceder com base na genuinidade da recuperação folclórica de cantares e dançares (que 

reportaria a modelos ditos ancestrais), por outro, conjugando esta representações, 

suportadas na tradição local, conseguir que o reportório selecionasse e garantisse a 

encenação pretendida. O enquadramento político cultural e o apoio dado, igualmente no 

âmbito do supervisionamento pelos organismos estatais e individualidades aos 

agrupamentos participantes naquele certame, revestem-se do ensejo de, sob o pretexto 

de estarem a defender a genuinidade das representações folclóricas, enveredarem, ao 

mesmo tempo, pela sua encenação na deturpação das suas características etno-

folclóricas da região. Todavia, atente-se que, sujeita a mecanismos de triagem dos seus 

elementos de cultura tradicional (canto, dança, trajos), essa seleção benéfica, já tantas 

vezes sublinhada, possibilitava a sua futura utilização em eventos do SNI, como de 

facto veio a acontecer em outras ocasiões. É inegável, no entanto, que o concurso 

revitalizou a importância do folclore Beira Baixa, e motivou o aparecimento de novos 

grupos. O seu aproveitamento, enquanto apregoado movimento em defesa da pureza do 

tradicional de uma suposta genuinidade, em contraponto com o seu apuramento estético, 

constituía um caminho para a credibilização a nível nacional e internacional do SNI, no 

processo de formação dos agrupamentos folclóricos. Em suma, o concurso constituiu 

um instrumento central da atuação do Secretariado no setor dos grupos folclóricos para 

a consagração da sua política. Os assumidos, e estabelecidos critérios, balizados por 

parâmetros (defesa da pureza tradicional versus encenação), enquadrados no projeto 

ideológico do regime, são, por sua vez, implementados, nos anos quarenta, por outras 

instituições, que igualmente operam na área da cultura popular. Referimo-nos em 

particular à FNAT. 

 

A FNAT e o SPN/SNI – regulação dos grupos folclóricos: afinidades e 

assimetrias 
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Nesta panorâmica, refira-se em abordagem muito sumária, apenas como 

contributo e relance de novas questões, a duplicidade dos dois organismos do Estado, 

que na esteira da política do Estado Novo, atuam no setor do Folclore. Estas 

instituições, ocupando uma parte significativa de toda a estratégia para o enquadramento 

da cultura popular, serão responsáveis, quer em paralelo, na seleção de grupos 

folclóricos, quer independentemente, na organização de organização festivais de 

folclore ao longo do País. No entanto, a FNAT, “que promove o aproveitamento da 

etnografia e do folclore”, com fins de “educação coesão social, espiritualidade e alegria 

no trabalho”, (VALENTE: 1999: 178), estabelece uma relação particular com os 

ranchos folclóricos, nomeadamente através das CP, selecionando reportórios e trajos, 

como documenta a historiografia do grupo folclórico de Alte, onde, em convite para 

participarem em Madrid, em 1949, no Concurso Internacional de Canciones y Danzas 

Populares, organizado pela Obra Sindical “Educación y Descanso”, os seus elementos 

são sujeitos a controlo por parte dos delegados da FNAT. Esta orientação acabará por 

reconhecer a necessidade de “proceder-se à compra de indumentária para o mesmo 

rancho, a fim de se poder apresentar condignamente” (RAIMUNDO: 2007, 190), 

denunciando, deste modo, as preocupações estéticas envolventes, asseguradas pela 

vigilância, de delegados da FNAT, enviados para o efeito.  

Neste contexto, em que muitas das manifestações de atuação dos grupos 

folclóricos de iniciativa da FNAT eram orientados como estratégia e mecanismo de 

alheamento da população e preenchimento dos tempos livres, sob um inevitável 

controlo da sua apresentação em público, será legítimo entender como miméticos os 

modos/objetivos de os “certificar” pela FNAT e pelo SNI? Se é certo que, apesar de 

haver consonância e utilização de alguns grupos em comum
62

, a sua apropriação é 

tendencialmente orientada no primeiro caso (FNAT), sob um propósito 

lúdico/festividade, no segundo (SNI), move-se no sentido de, arreigados aos seus 

objetivos para o setor, alcançar efeitos propagandísticos.  

                                                           

62
 Cf. IANTT, Arquivo SNI, Cx. 112, Ofício N.º 1.025 dirigido a Sales Viana pelo chefe da 3ª Repartição, 

António Eça de Queiroz, datado de 19 de agosto de 1949. Atente-se deste modo, na escolha do Grupo 

folclórico Dr. Gonçalo Sampaio – Braga (filiado na FNAT desde 1943) pelo SNI para integrar o 

“programa de festas do [Congresso Internacional de Navegação] com a coordenação e a organização do 

mesmo a cargo do SNI”. 
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Neste plano, importa fazer uma especial chamada de atenção, com reflexos no 

nosso século. Ou seja, tenha-se presente a abordagem do SNI ao universo dos cantos e 

danças populares, pretensamente ligados aos grupos folclóricos, que não pode no 

entanto ignorar a sua ação de apoio e promoção dada ao Canto Coral Alentejano. Neste 

âmbito, o Secretariado promove a organização de um primeiro concurso em 1947
63

, 

sendo posteriormente integrado o grupo vencedor Grupo Coral da Casa do Povo de 

Amareleja, de Moura, na exibição de espetáculos “folclóricos do Norte, Centro e Sul do 

País, em teatro público desta cidade”
64

. Realizar-se-ia ainda outro, o II Concurso do 

Canto Alentejano, em 1948, agora por iniciativa direta do Governo Civil de Beja, 

embora em colaboração, e subsidiado pelo SNI, atividade que vem consolidar o intento 

promocional do SNI e das entidades oficiais do canto alentejano, em antecipação ao que 

seria anos mais tarde considerado um bem cultural e emblema da identidade da região 

alentejana. Neste contexto, ao trazermos à colação estas iniciativas que constituíram, 

certamente, já uma chamada de atenção sobre a importância do canto alentejano tem 

toda a pertinência. Todavia, o seu verdadeiro alcance nacional e internacional tem lugar 

na segunda década do século XXI, com o lançamento da candidatura do Cante 

Alentejano a Património Imaterial da Humanidade e consequente aprovação pela 

                                                           

63
 O Concurso de Canto Coral Alentejano, iniciado em 1947, foi mais uma das iniciativas do SNI de 

consagração e divulgação da música popular portuguesa. Neste âmbito, é Lage que se encarrega dos 

preparativos do certame solicitando desde logo informações suscetíveis da realização do mesmo, a Pedro 

Prado. Assim, é requerido a Padro, funcionário da Emissora Nacional, que faça parte do júri e se 

encarregue de obter em Beja referências sobre qual o grupo que mais se distingue, “quantos números de 

canto se compõem o reportório”. A nomeação de Pedro Prado para júri prende-se com o seu notável 

trabalho desenvolvido com António Ferro na Emissora Nacional (EN), num conjunto de iniciativas, entre 

as quais o Gabinete de Estudos Musicais (GEM) – 1942 –, e as temporadas sinfónicas no Teatro Nacional 

de São Carlos. Pedro Prado foi nomeado por Ferro, como “o responsável pelos serviços de música ligeira 

e música erudita da Emissora Nacional entre 1942 e 1974”. Prado desenvolveu no serviço uma estratégia 

de reorganização da programação e da estrutura musical da EN ao abrigo do seu projeto nacionalista de 
“aportuguesamento”, sobretudo no campo da “música ligeira” e no Teatro Tivoli. A fundação do GEM e 

dos concursos de composição, ambos em 1942, no âmbito do “aportuguesamento” dos programas da EN, 

teve como resultado uma seleção publicada, em 1944, intitulada Álbum de Música Portuguesa – Canções 

Populares Portuguesas I, com a intenção de construir um “património musical” português, e a 

institucionalização do processo de recolha e arranjo de melodias (cf. MOREIRA, Pedro Filipe Russo, 

"Cantando espalharei por toda a parte" : Programação, produção musical e o "aportuguesamento" da 

"música ligeira" na Emissora Nacional de Radiodifusão (1934-1949), Tese de doutoramento em Ciências 

Sociais – Etnomusicologia, orientação de Salwa El-Shawan Castelo-Branco, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2012, pp. 30, 172, 183. 
64

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 112, Ofício N.º 207. Dirigido ao Governador Civil de Beja, por Francisco 

Lage, datado de 11 de fevereiro de 1948. 
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UNESCO em 2013, e a sua inscrição na Lista Representativa do Património Cultural 

Imaterial
65

. 

Sintetizando a nossa análise sobre o SPN/SNI e os Grupos folclóricos, onde 

explicitamos a sua política para o setor, pautada na procura da suposta genuinidade de 

cantares e dançares e modos de trajar, assentes no inevitável garante dessas 

virtualidades em estratégias de controlo e depuração, evidenciamos ainda a sua 

trajetória, pautada pela afinidade ideológica com o regime. Iniciada nos finais dos anos 

trinta, exponencia a sua notoriedade nos finais dos anos quarenta, e afirma-se nos anos 

cinquenta com a sua plena apropriação, essencialmente ligada a uma vertente 

propagandística. Seria interessante igualmente explorar, como até aqui foi feito, a 

participação de Francisco Lage especificamente nos finais da sua permanência no SNI 

(1954-1957), e indagar se a anterior política do SNI para o setores se manteria, mas 

abstemo-nos de o fazer, pois a sua abordagem não cabe no âmbito do trabalho que 

temos tido vindo a desenvolver. 

No cômputo final, e retomando a organização e realização do concurso, este, 

pela sua originalidade e reforço das tradições populares, seria merecedor de crédito 

tanto ao nível nacional, como internacional, dado que, perante todos os indícios já 

referidos, poderemos concluir que todo este esquema surtira o efeito desejado. De facto, 

o reconhecimento patente nas observações que tecem os “observadores estrangeiros”, 

Luís da Câmara Cascudo (1898-1986)
66

 e Luís Heitor Correia de Azevedo (1905-

                                                           

65
 O canto alentejano está ao serviço do plano nacionalista, da sua estratégica de diferenciação regional (o 

estereótipo regionalista). O surgimento de grupos corais de Canto alentejano coincide com o fim da I 

República. É no Alentejo, que se pode ouvir o Canto, “conjunto de maneiras de cantar melismáticas a 

capella (sem instrumentos) cuja estrutura melódica e harmónica assenta na sua poesia, na atribuição de 

diferentes papéis aos cantadores, na excelência vocal e liberdade dos solistas que constituem os grupos de 

cantadores, e que o tornam diferente das demais formas culturais musicais que com ele convivem. O 

Canto pode ser identificado com quotidiano das populações. Permanece o canto de, para e no trabalho, na 

taberna, no lar, nas festas. Muitos surgem igualmente associados a sindicatos únicos, a Casas do Povo, a 

novas coletividades dirigidas aos trabalhadores Neste sentido é formalizado e instrumentalizado pelos 

dispositivos institucionais da ditadura, que faz proliferar “em concursos, numa lógica heteronómica”. 
Sobre todo o processo de candidatura do Canto alentejano, consulte-se: 

http://fcsh.unl.pt/media/noticias/destaques/cante-alentejano-e-patrimonio-da-

unesco#sthash.bPuCNVY4.dpuf. 

Cf., ainda, MOREIRA CABEÇA, Sónia, “Cante alentejano: reingressos, redes de sociabilidade e 

espectacularização na construção de uma autonomia em democracia”. 

 http://www.aps.pt/viii_congresso/VIII_ATAS/VIII_COM0406.pdf, pp. 1. 15.  
66

 Luís da Câmara Cascudo, natural de Natal, Brasil foi um importante historiador, jornalista, professor 

universitário, etnógrafo e folclorista brasileiro. Fundou a Sociedade Brasileira de Folclore em Natal, 

1941.Publicou algumas obras sobre a temática em apreço, em que destacamos, Contos tradicionais do 

Brasil, Antologia do Folclore Brasileiro, Dicionário do Folclore. Sobre o concurso deixa alguns registos 

apologéticos, sobre o concurso na Imprensa local (Beira Baixa) sublinhando que daria o prémio a todos 

http://fcsh.unl.pt/media/noticias/destaques/cante-alentejano-e-patrimonio-da-unesco#sthash.bPuCNVY4.dpuf
http://fcsh.unl.pt/media/noticias/destaques/cante-alentejano-e-patrimonio-da-unesco#sthash.bPuCNVY4.dpuf
http://www.aps.pt/viii_congresso/VIII_ACTAS/VIII_COM0406.pdf
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1992)
67

, presentes no certame, congratulam não só a política do SNI na defesa das 

tradições, mas vêm fortificar as relações luso-brasileiras em matéria de folclore, 

justificativas da organização da reunião preparatório do Congresso Luso-Brasileiro, a 

ter lugar em 1948. 

 

CAPÍTULO XV 

 

A conferência preparatória do primeiro congresso de folclore luso-

brasileiro: 1947 

 

Na esteira das iniciativas e apoios do SNI em prol da defesa do folclore trazemos 

sumariamente à colação, algumas considerações sobre a importância que os trabalhos 

preparatórios tiveram para a realização do 1.º Congresso Luso-Brasileiro de Folclore, a 

ter lugar em 1948. A sua concretização, justificada em parte pelos assentimentos saídos 

do acordo cultural Luso-Brasileiro de 1941
68

, celebrado entre o SPN e o DIP
69

, visava 

                                                                                                                                                                          

[entre os doze grupos beirões], prémio de indumentária, de coreografia, de musicalidade, de 

movimentação individual, e de conjunto, do timbre, afinações e ritmos. Revendo as suas notas, com 

ampla enunciação de cantares, danças a que assistiu, Cascudo não se coíbe de questionar sobre se “os mil 

problemas etnográficos coreográficos, musicais, rítmicos, não possuíram, visíveis e pronto, o melhor 

campo de verificação nesses espetáculos únicos do Folclore de Portugal”, como justificativo do concurso 

em prole da defesa das tradições. Juntamente com este depoimento, Cascudo tece ainda um rasgado 

elogio ao “trabalho do organizador […] Sales Viana, justificador das horas gloriosas do concurso” (Beira 

Baixa, 15 de novembro de 1947, p. 4). 
67

 Luís Heitor Correia de Azevedo, natural do Rio de Janeiro, foi musicólogo e folclorista brasileiro. 

Professor catedrático do Rio de Janeiro regeu a cadeira de folclore no Instituto Nacional e Música, 

assumindo, mais tarde, o cargo de comissariado de música da Unesco em Paris. Guarda nas palavras, que 

escreve para o periódico Beira Baixa, uma profunda gratidão e interesse pelo que o Concurso lhe terá 

proporcionado, através da observação “da pureza e a força das tradições populares […] tão evidentes, nas 

demonstrações “. E acrescenta: “do ponto de vista artístico, seja musical ou coreográfico, seja pictórico, a 

força das tradições populares […], a musicalidade dos grupos, a beleza das vozes, dos arranjos 

espontâneos, a frescura e, por vezes, a prodigiosa riqueza rítmica/melódica das canções que exigem a 

repetição de espetáculos como este” (AFSV, Carta do Hotel Tivoli Lisboa, de Luís Heitor Correa 
Azevedo a Sales Viana, s/d.). Na carta dirigida a Sales Viana, o musicólogo brasileiro refere que o 

concurso a que assistiu o impressionou “vivamente pela beleza dos documentos musicais apresentados, 

nomeadamente os cânticos religiosos […]; dá-me a certeza de muito e melhor deva existir nas tradições, 

que deve procurar-se e recuperar-se” (Idem, ibidem).  
68

 Cf. ACCIAIUOLI: 2013, 323; BARTHEZ, Maria, “Construção cultural de vanguarda nas relações 

luso-americanas: o acordo de 1941 enquanto vetor da criação do «Mundo Atlântico, Novo Mundo» de 

António Ferro”. Comunicação apresentada ao VI Colóquio Tradição e Modernidade, Universidade de 

Coimbra, outubro, 2009. Atas do VII Colóquio Tradição e Modernidade, in www.intellectus.uerj.br.  
69

 DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado brasileiro, criado 1939. Foi seu diretor 

Lourival Fontes (1899-1967), tendo dirigido, enquanto instrumento de censura e propaganda do Brasil, o 

organismo até 1942.  

http://www.intellectus.uerj.br/
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encontrar resposta a questões, entre as quais a divulgação/intercâmbio do “estudo do 

folclore luso-brasileiro”
70

. Neste contexto, preconiza-se a idealização e preparação do 

respetivo congresso, a cargo do Instituto Português de Arqueologia e Etnografia. No 

entanto, sob direção de Luís Chaves, cria-se uma comissão executiva do Congresso, que 

será encarregada de apresentar os “seus projetos” ao Sr. diretor do Secretariado 

Nacional de Informação”
71

. Perante este quadro, que legitimidade era conferida por 

Chaves, no âmbito dos estudos folclóricos, ao SNI? Como é feito esse reconhecimento? 

Quais os seus delegados participantes? Que contributos sugeridos pelo Secretariado são 

aproveitados como fonte de estudo? 

A resposta surge neste entrecho, por via do processo de consagração do 

Secretariado no campo do folclore fomentado por Chaves, quando refere: 

 

“Cabiam plenamente dentro das atividades culturais do Secretariado, a função 

específica por ele desempenhado no Estado Português […] e ainda, se havia […] 

entendimento particular neste campo da cultura popular e até com órgãos similares e 

paralelos em Portugal e no Brasil, nenhuma entidade podia colaborar no plano dos 

congressos de lusitanidade pelas diretrizes e nos campos do Folclore além do 

Secretariado”
72

. 

 

A leitura deste exórdio vem assim conferir, pela opinião de um etnógrafo de 

grande idoneidade, Luís Chaves, a almejada afirmação e consolidação da posição do 

                                                           

70
 MNA, Fundo Luís Chaves, Relatório dos trabalhos realizados na Comissão Preparatória do 1.º 

Congresso de Folclore Luso-Brasileiro. Documento datilografado Os estudos do folclore no Brasil 

tiveram lugar com Sílvio Romero (1851-1914) que coligiu obras sobre tradições esparsas no Brasil 

(contos populares do Brasil-1885, entre outras), seguindo-se-lhe Joaquim Ribeiro “Introdução ao estudo 

do Folclore”, que chefia o folclore pelos caminhos da linguística e história, e Lindolfo Gomes (1875-

1953), que escreve a importante obra Folclore e as Tradições do Brasil. Estas três personalidades surgem 
ligadas diretamente à Literatura, História e à Filologia. Posteriormente distinguem-se nomes como 

Câmara Cascudo, Gustavo Barroso, e Mário de Andrade. Para uma completa elucidação sobre o 

movimento folclórico no Brasil, entre 1947-1964, consulte-se a obra: VILHENA, Rudolfo, Projeto e 

Missão, o movimento folclórico brasileiro 1947-1964. Rio de Janeiro: Funarte; Fundação Gertúlio 

Vargas, 1997. O livro analisa “movimento folclórico” e abrange uma série de empreendimentos de um 

grupo de intelectuais que se movimentam entre comissões, campanhas e congressos, com o intuito de 

verem reconhecido o folclore como saber científico. Neste contexto entende-se como se torna importante 

a sua participação e a realização do Congresso em análise. 
71

 Idem ibidem, p. 1. 
72

 MNA, Fundo Luís Chaves, Relatório dos trabalhos realizados na Comissão Preparatória do 1 º 

Congresso de Folclore Luso-Brasileiro. Documento datilografado, p. 2. 
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SNI no campo do folclore
73

. Garantida por quem julga (Luís Chaves) a competência do 

SNI no universo em em questão, a presença no projeto dos seus colaboradores adquire 

igualmente preponderância na sua valorização e reputação pessoal.  

É, neste enquadramento, que Francisco Lage integra os trabalhos preparativos 

“na discussão dos assuntos bem como da sua organização”
74

, juntamente com Luís 

Câmara Cascudo, Luís Heitor Correia de Azevedo, Jaime Lopes Dias, Mário de 

Albuquerque, Luís Silveira, Guilherme de Felgueiras, Francisco Valença, Gastão de 

Bettencourt, João Afonso Corte-Real, Frazão de Vasconcelos
75

 e, naturalmente, Luís 

Chaves. 

É, ainda, necessário constatarmos, por via da sugestão de António Ferro, o 

cancelamento do Congresso para o ano de 1947, e proposta a sua substituição por uma 

conferência preparatória, que permitiria, mediante a criação de comissões e 

subcomissões, se avançasse na deliberação de temas em estudo, e se definisse, deste 

modo, o concreto do objetivo do futuro congresso, agora previsto para 1948
76

. É no 

seguimento dos sugeridos capítulos de estudo, que os proponentes escolheriam, como 

pontos de referência para as suas teses ou comunicações, uma matriz de trabalhos em 

que é possível detetar uma certa similitude com algumas divisões anteriormente 

propostas no projeto de Francisco Lage para o Museu do Povo Português, de 1942. E, 

neste contexto, reforça-se, assim, a nossa tese que vai ao encontro da colaboração de 

Chaves em todo o processo do almejado Museu do Povo Português
 77

. 

                                                           

73
 Luís Chaves retifica, assim, passados 12 anos (cf. Conferencia em Bruxelas, Congresso Internacional 

de Antropologia, 1935), o importante papel do SPN/SNI, no campo do folclore. 
74

 MNA, Fundo Luís Chaves, Relatório dos trabalhos realizados na Comissão Preparatória do 1 º 

Congresso de Folclore Luso-Brasileiro. Documento datilografado, p. 3. 
75

 João Afonso Corte-Real (1903-1995) colaborou na revista Academia Portuguesa, foi Presidente, na 
Sociedade Nacional de Geografia, da Comissão Estudos Corte-Real. Publicou diversas obras sobre 

estudos ultramarinos. José Augusto Frazão de Vasconcelos (1889-1970). Colaborou na revista Feira da 

Ladra, e deixou uma obra historiográfica considerável dedicada às colónias  
76

 O Congresso Luso-Brasileiro de Folclore seria por definição “uma reunião de estudiosos de Portugal 

(Continental, Insular, e Ultramarino – colónias de sangue e núcleos de tradição popular) interessados no 

progresso da Ciência do Folclore em ambas as nacionalidades e no congraçamento dos seus cultores para 

maior conhecimento mútuo dos factos e conclusões”. Curiosamente abriria ainda a porta a “outros países, 

especialmente interessados no Folclore de Portugal e do Brasil” (CHAVES: 1947, 4). 
77

 Entre os largos capítulos de estudo formulados destacamos: Habitação; Nascimento; Infância; 

Adolescência; Superstição; Sabedoria Popular; Alimentação; Culinária; Doçaria; Artes e Indústrias no 

Folclore, entre outras (cf. CHAVES: 1947, 5). 
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Além dos objetivos propostos/enunciados pelos trabalhos da conferência, outros, 

criados pela subcomissão
78

, encarregada de “estudar a sessões de estudo com as 

demonstrações de folclore dispersas no País”, propunham, para o efeito, que o 

“Congresso [fosse] itinerante, em cidades de primeira, incluindo no itinerário um 

programa das demonstrações”. Neste âmbito, o anúncio feito, pelo Secretário Nacional 

de Informação, da realização do II Concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal 

para o ano de 1948, proporcionaria, por outro lado, um campo experimental por 

excelência, que, assim se via acompanhado por “demonstrações vivas”, nas diversas 

fases de estudo. Estas perspetivas, ou seja, a coincidência entre as possibilidades que, 

sob a manifestação folclórica do Concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, com 

todas as suas demonstrações folclóricas, se abriam aos estudiosos, não só potenciavam a 

partilha de méritos e laudas, como também, no campo da legitimidade reclamada 

anteriormente pelo Secretariado, aquando do concurso de 1938, confirmavam essa 

suposta autenticidade. À luz desta posição, assumida pelos “congressistas” é possível 

aferir, em consonância com o que temos vindo a defender, o reconhecimento e 

legitimidade no campo folclórico do evento. 

Na proposta Conferência Preparatória do Congresso surge ainda espaço para a 

formação de uma Comissão Executiva, onde de novo surge, a par de outras 

personalidades idóneas, Francisco Lage, como delegado do Secretário Nacional da 

Informação para a “organização demonstrativa do Folclore no Congresso”
79

. Em suma, 

a Conferência Preparatória do Congresso, além dos convenientes propósitos que 

corporizariam o Congresso de 1948, com vista ao fortalecimento das relações luso-

brasileiras no campo do folclore (abrindo perspetivas a um intercâmbio de estudos na 

área), permite identificar, igualmente, a confirmação da preponderância do SNI na 

defesa das tradições populares, a legitimação de um concurso (demonstrações 

folclóricas) como fonte de estudo, e, por fim, o reconhecimento da ação de Francisco 

Lage em todo este processo. No mesmo enquadramento, Ferro reforçava, perante os 

“congressistas”, um princípio que, no seu âmago, deveria ter moldado toda política do 

SPN/SNI. Assim, era perentório ao afirmar:  

                                                           

78
As subcomissões criadas deveriam estudar as bases de organização do Congresso, as sugestões para a 

Fundação de uma Sociedade Luso-brasileira de Folclore, o projeto das sessões de estudo e das 

demonstrações folclóricas e os fundos financeiros do Congresso, tendo recaído em Jaime Lopes Dias a 

apresentação do projeto do congresso (cf. CHAVES: 1947, 6).
 

79
 Cf. CHAVES: 1947, 9. 
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“ Mais uma vez acentuei que a soberania reside nas diferenças que nos separam 

dos outros povos. Daí o valor do folclore que constitui também uma lição fácil ao 

alcance de todos e uma fonte de inspiração para uma arte nacional que seja ao mesmo 

tempo moderna […] criar através do folclore a internacional da poesia que se oponha à 

internacional do ódio […], 3 de novembro, 1947”
80

. 

 

Desta forma, evidencia-se a reflexão de António Ferro que moldaria uma 

orientação assomada por vezes, em contraponto às propostas de Lage, o qual, no seu 

projeto do Museu do Povo Português, de 1942, e o futuro Museu de Arte Popular, 

ilustra esta comprovação.  

 

Museu de Arte Popular (1948): um projeto não idealizado 

 

“Grande responsabilidade que sobre mim pesa na fase decorrente, ter de instalar 

[…] o Museu do Povo Português, abrangendo 11 Províncias do Continente e Ilhas 

Adjacentes, […] não me permite distrair dos trabalhos de coordenação documental, 

seja o que for”
81

. 

 

O estudo histórico-científico do MAP, a sua associação ao SPN/SNI e à cultura 

popular ao Estado Novo, tem sido, num passado recente, objeto de alguns trabalhos de 

investigação e publicações sobre o estudo das suas origens, organização e constituição 

do seu acervo, através da análise das várias iniciativas, empreendidas pelo SPN/SNI, 

dentro e fora dos País (1935-1947), um processo que o liga, inevitavelmente, à 

“etnografia do regime”. Assim, têm sido observados contextos relacionais entre arte e 

regime; a evolução ao longo do séc. XX das formas de cultura popular; a importância do 

SPN/SNI, como instituição marcante do regime, renegando, no entanto, a “obra” de 

                                                           

80
 Arquivo da Fundação António Quadros, Escritos de António Ferro. Discurso proferido por António 

Ferro na sessão encerramento da conferência preparatória do Primeiro Congresso Luso-Brasileiro de 

Folclore. Os trabalhos preparatórios, 3 de novembro de 1947. 
81

 IANTT, Arquivo SNI, Cx. Ofício de Francisco Lage dirigido ao diretor da Biblioteca Municipal de Vila 

Franca de Xira, datado de 6 de outubro de 1947, bold nosso. 
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trajetória de Francisco Lage, a sua ligação à encenação dos materiais etnográficos (nas 

diversas iniciativas do Secretariado), uma vertente que, como vimos, é uma, entre 

outras, no percurso de Lage. Merece, por isso, envolvendo outros conceitos, ser o seu 

projeto para o Museu do Povo Português objeto de uma discussão mais ampla (1942) 

comparativamente à organização dos trabalhos de instalação do Museu. É neste 

contexto que nos referimos muito sumariamente ao MAP, em contraponto ao Museu do 

Povo Português, diferenciados por contextos potencialmente orientados, o primeiro, por 

uma apresentação eminentemente documental das diferentes espécies de arte popular, 

onde, por vezes, a reproduções existentes preenchiam essa mesma representação
82

, o 

segundo, por uma clara preferência em oposição ao espírito que terá enformado o MPP, 

fundamentado num projeto conciso de estudo do povo português. 

Sobre esta orientação do estudo do MAP, enquanto colaboração de Lage, em 

1948, restava, a fim de proceder ao seu completo estudo, proceder à clarificação, se 

possível, sobre o eventual enquadramento do MAP em contexto europeu. Deste modo, 

apontou-se à investigação orientada sobre duas vertentes. A primeira incidiu 

substancialmente sobre a avaliação da possível relação cultural entre França, Espanha e 

Portugal, nas décadas de trinta e quarenta, do século XX, e da eventual circulação de 

ideias; a segunda procurou encontrar fenómenos de mimetismo etnológico e 

cooperação, entre personalidades, análise da natureza dos processos, personalidades 

envolvidas, modelos de orientação, com relevante interesse para a abordagem da 

questão de uma eventual aproximação quer do organismo, quer dos seus elementos, às 

correntes etnográficas e personalidades, que se registam nomeadamente em França e 

Espanha. Assim, ao procurarmos estudar o MAP em contexto europeu, sob o prisma de 

pilares como o aproveitamento da temática do regresso à terra, a valorização da arte 

popular, e a identidade nacional, que ditam a sua criação, foi possível englobar, 

igualmente, no estudo do MAP quer o Musée des Arts et Traditions Populaires 

(MATP), quer o Museo del Pueblo Español (MPE). No entanto, mais do que as ideias 

                                                           

82
 AFSV, Carta de Sales Viana a Francisco Lage, datada de 2 de fevereiro de 1948. Neste âmbito 

trazemos à colação a colaboração de Sales Viana no projeto de aquisição de peças para o Museu. Sobre as 

peças, a pedido de Lage, que deverá adquirir (ferros, latoaria, tecelagem de linho e lã, bordados de seda 

sobre linho, cerâmica, pertences de cozinha, mobiliário, trajos, instrumentos músicos, registos de santos), 

muitas teriam que ser autênticas reproduções. A título de exemplo atentemos no caso dos instrumentos 

musicais, onde Sales acrescenta: “É impossível adquirir as autênticas genebres, das danças dos Homens 

da Lousa, pois só existe aquele exemplar. Posso todavia mandar fazer uns, por imitação”, ou ainda, 

quando solicita a tecedeiras para “reproduzirem exatamente alguns populares antigos, porque alguns que 

se podem adquirir ou têm defeitos ou estão demasiado velhos”. As reproduções de objetos de cultura 

material a terem de substituir original cumpririam a sua função num Museu documental. 
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que informaram a sua organização, a disparidade temporal entre as três instituições e os 

regimes políticos que as produziram
83

 distanciam-se da instituição portuguesa. Todavia, 

para José Luís Mignote Caldéron
84

, é possível contudo detetar semelhanças, sob o ponto 

de vista histórico e conceptual, entre o MPE e o MATP. Estas incidem, nas propostas de 

Mingote, sobretudo na partilha de conceitos científicos, que marcam a sua origem, por 

pessoas (Hoyos
85

 e George Henri Rivière) que comungavam destes ideais. 

Relativamente à evolução das coleções, se no MPE se assiste à incorporação de peças 

fora do âmbito dos objetos de cultura material (cartazes de corridas de touros de 1925, 

ou torradeira em 1937), o MATP mantém-se fiel ao espólio dos objetos de cultura 

material. Dito isto, será talvez na natureza do acervo museológico (objetos de cultura 

material) que poderemos encontrar um certo mimetismo entre o espólio do MAP e o do 

MATP. Em suma, sem darmos, no entanto, por concluída a investigação sobre a 

temática, podemos sem ousadia, intuir
86

, que o MAP surge em contexto europeu como 

um fenómeno isolado, enquanto produto da etnografia do regime.

                                                           

83
Sob o ponto de vista dos regimes que os criaram, apuramos que tanto o MATP e como o MPE foram 

fundados por governos progressistas, em França pela Frente Popular, III República, e em Espanha pela II 

República. No entanto constata-se que ambas as instituições atravessaram governos de extrema-direita, 

quer com o governo Vichy, quer com a ditadura de Franco. 
84

 CALDÉRON, José Luís Mingote, “Museos antropológicos, contextos históricos y sociedad”.Ativações 

Patrimoniais: Da “política do espírito” às ativações contemporâneas da cultura Popular. I ciclo de 

Conferências do MAP, 20/21 janeiro, 2011.  
85

 Luís Hoyos Sainz (1851-1951), “Da Política do Espírito às ativações contemporâneas da cultura 

Popular”. I ciclo de Conferências do MAP, 20/21 janeiro, 2011. De naturalidade espanhola, foi geógrafo e 

antropólogo. Foi fundador e diretor do Museu del Pueblo Espanol, em 1934 e presidente da Sección de 

Ciencias del Ateneo de Madrid y de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. 

Conta na sua vasta bibliografia com a notável publicação sobre etnografia intitulada, Etnografía: Sus 

bases, sus métodos y aplicaciones a España, II. Madrid: Biblioteca Corona, 1917.  
86

 O MATP dá lugar em 2013 ao MuCEM (Musée des civilisations de L´Europe et de la Mediterranée), 

embora o processo de transferência do acervo e dos arquivos tenha sido iniciado em 2009. Na consulta 

que efetuámos de alguma documentação, nos Archives do MNTP, em Paris, relativa à hipotética 

existência de relações entre Portugal e França, no campo da etnografia, durante o período em apreço, foi 

impossível aceder à totalidade da documentação prevista, por se encontrar em trânsito para o MuCEM. 
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EPÍLOGO 

 

Identificamos ao longo do presente trabalho a figura de Francisco Lage, como um 

indivíduo profundamente irmanado com os laços culturais, uma constatação presente numa 

bibliografia profusa e multidisciplinar, cuja avaliação o inscrevem num quadro contextual do 

seu tempo. O acervo bibliográfico, alvo de análise no primeiro capítulo mostra como o seu 

modo de pensar se repercute no seu labor, consolidado por uma atitude nacionalista crescente, 

posta ao serviço das manifestações e iniciativas em que se envolveu. 

Francisco Lage refletiu ao longo das suas iniciativas/obras um protagonismo, embora 

nem sempre reconhecido, em que valorizou os chamados “recursos populares”, como 

elementos essenciais em articulação com a idiossincrasia apregoada pelo regime que fazia a 

apologia da nação. A sua colaboração com o SNI, quer em diversos eventos de cultura 

popular, quer de índole etnográfico, com base no acentuar de conceitos como ruralidade e 

identidade do povo, vieram corporizar todo um âmago de objetivos do SPN/SNI, que são 

referenciais da sua ação em busca de um pretensa autenticidade no usos e costumes desse 

próprio povo. Todavia, a sua ação, orientada por estes ditames, “agentes sedutores” 

(ruralidade e identidade de um povo), não pode ser descartada de um aproveitamento de 

elementos da cultura tradicional, subjugados a uma certa estilização, capaz de viabilizar o seu 

aproveitamento na transposição e junção entre arte popular e arte moderna. Neste entrecho, os 

seus propósitos aproximavam-se dos critérios de Ferro, embora o seu pensamento fosse 

primordialmente direcionado para um reviver das tradições populares, assentes na sua 

genuinidade. O interesse de Lage pelos aspetos populares é o mais evidenciado, e foi-o, no 

seio das suas “realizações”, em complemento com o seu entusiasmo pela cultura popular. Este 

último campo, embora analisado num sentido mais genérico, mas não esgotado, permitiu no 

entanto interpretar a sua ação e apurar o seu contributo. Nesta panorâmica, embora o estudo 

da sua obra tenha sido baseada em fontes documentais, pretendeu-se dar voz ativa ao 

interveniente Lage, capaz de fazer exprimir as suas decisões, justificações, revoltas e 

atuações. Promoveu-se deste modo um diálogo interativo e holístico entre as várias ações em 
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que participou, e refletiu-se na sua rede de contactos com etnógrafos com quem manteve 

relações de amizade e profunda partilha de ideias e projetos.  

No culminar desta reflexão sobre a obra(s) de Francisco Lage, reforça-se a mensagem 

subjacente do seu reconhecido trabalho e lugar merecido, enquanto intelectual, animateur da 

cultura popular, e etnógrafo. Com efeito ao estudarem-se as suas iniciativas e atividades, 

expressas através do seu pensamento, é possível problematizá-lo numa constante dialética 

entre o sujeito de ação, que foi, e o panorama etnográfico à época, sublinhado o seu 

reconhecimento e qualidade pelo testemunho de conceituados etnógrafos.  

Dando crédito à sua comprovação como etnógrafo, trazemos à colação as opiniões de 

Luís Chaves, e Jorge Dias. Assim, em 1949, a pedido de Luís Paiva Boléu (1904-1992)
1
, Luís 

Chaves envia-lhe a listagem de etnógrafos à época
2
, na qual a menção de Francisco Lage, 

como etnógrafo é um facto consumado. Chaves aproveita, assim, o ensejo para reconhecer 

Lage pelo seu pensamento, ação e sapiência. 

Sem embargo, e num reconhecimento mais genérico, é Jorge Dias, que, diretamente, 

transmite ao nosso etnógrafo a sua profunda estima, ao expressar, em missiva que é dirigida 

Francisco Lage, ter “por V. Exa. a maior das admirações e muita estima”
3
. Analisemos o 

testemunho dessa “admiração”, ou seja, o teor da carta de Dias, que incide sobre a 

problemática, etnografia e etnógrafos em Portugal nos anos cinquenta
4
. Nela, o autor informa 

Lage sobre a opinião que corre no estrangeiro
5
, face à esparsa investigação científica 

                                                           

1
 Manuel de Paiva Boléu, natural de Idanha-a-Nova foi um dos mais notáveis e destacados linguistas portugueses 

do século XX. Responsável pela criação da nova dialetologia portuguesa, funda uma escola direcionada para os 

seus estudos: Escola Coimbrã de Dialetologia. Em 1947, edita a Revista Portuguesa de Filologia, e, entre 1963 e 

1965, coordena a elaboração da Nomenclatura Gramatical Portuguesa. 
2
 MNA, Fundo Luís Chaves, Carta de Paiva Boléu a Luís Chaves, Coimbra, 6 de setembro de 1949. 

3
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425. Carta particular de Jorge Dias a Francisco Lage, Munique, datada de 22 de 

setembro de 1952. 
4
 Jorge Dias relata em carta sobre a confirmação obtida, aquando da sua participação no Congresso Internacional 

de Antropologia e Etnologia, relativamente a opinião geral de que Portugal pouco fazia no campo da 

investigação científica etnográfica. O antropólogo realça a gravidade da questão uma vez que, Portugal possui 

“todas as possibilidades excecionais […] onde são vivos inúmeros aspetos da cultura pré-maquinista, quase 

desaparecidos na maioria dos países europeus”.Como solução Dias advoga a necessidade de uma dedicação 

“com certo afinco” para “salvar o que existe”, ação contributiva não só para “contribuir de maneira invulgar para 

o conhecimento do passado europeu […] como “dar à ciência etnológica portuguesa um lugar de primeira” 

Sobre os trabalhos dos etnógrafos portugueses Dias recorda que “o que se faz é muito pouco” e a “maior parte 

dos etnógrafos [ …] são amadores, pessoas que dedicam a sua atividade profissional a assuntos diversos e só 

fazem ciência nas horas vagas” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425. Carta particular de Jorge Dias a Francisco Lage, 

Munique, datada de 22 de setembro de 1952). 
5
 O testemunho de Jorge Dias é decorrente da opinião sobre os estudos etnográficos em Portugal, recolhida 

aquando da sua participação como orador no Congresso Internacional de Antropologia e Etnografia em 1952 (cf. 
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etnográfica que se faz em Portugal. Com efeito, Dias partilha com Lage esta constatação, ao 

referir que “hoje temos conseguido dar um pouco a impressão de que em Portugal se trabalha 

ativamente nestas matérias e V. Exa. sabe muito bem o que se faz é muito pouco”. 

Descrevendo a situação, Dias confirma, que, se por um lado, “até hoje a situação não era 

grave, pois as nações mais isoladas trabalhavam isoladamente em blocos e pouco sabiam de 

nós […] e os países com que mantínhamos relações estavam mais atrasados que nós”, por 

outro, “hoje a América do Sul faz esforços para recuperar o tempo perdido e devemos recear 

um pouco o movimento que se nota no Brasil”. Assim sendo, é “neste momento decisivo” que 

Jorge Dias apela a Lage, “uma vez V. Exa. é uma das poucas pessoas capazes de dar uma 

ajuda séria em certas ocasiões”
6
. Em jeito de conclusão, podemos dizer que o apoio e o apelo 

à colaboração de Lage, para a resolução da questão levantada por Jorge Dias, se nos afigura 

assaz importante para configurar o perfil e a dimensão do nosso etnógrafo, seja a nível 

pessoal, (“sei do que é capaz”), seja oficial (no campo em que a Etnografia está diretamente 

sob a alçada do SNI), como testemunho de um merecido reconhecimento inter pares do 

etnógrafo Francisco Lage. 

                                                                                                                                                                                     

HAEKEL, J. (1953), “A Pluralidade dos Povos e a Unidade do Género Humano: Consideraçőes em torno do 

Congresso Internacional de Antropologia (Viena, 1952)”. Revista de Antropologia, S. Paulo, Vol. 1, N.º 1 

(Junho-1953), pp. 19-22 http://www.jstor.org/stable/41615507 
6
 IANTT, Arquivo SNI, Cx. 425. Carta particular de Jorge Dias a Francisco Lage, Munique, datada de 22 de 

setembro de 1952. Ainda no âmbito do reconhecimento e respeito de Jorge Dias por Francisco Lage, leia-se a 

missiva dirigida pelo primeiro ao nosso etnógrafo: “Instituto para Alta Cultura. Centro de Estudos de Etnologia 

Peninsular. No Instituto de Antropologia da Universidade do Porto. 28-julho1951 Meu Exmo. Amigo. Tenho 

em publicação um trabalho sobre a evolução da etnografia portuguesa onde me refiro aos museus da 

especialidade. Tinha muito interesse em obter umas fotos do MAP. Seria possível enviar-me daí com brevidade: 

duas de conjunto e algumas de objetos, como os transfogueiros, objetos de cortiça, churrião alentejano, assim 

como de trajes? Agradecia-lhe muito o favor. Caso não tenha estas a que me refiro servem outras; o essencial é a 

brevidade pois tenho de estar fora do país dentro de pouco tempo. Logo nos princípios de agosto vou a Lisboa e 

se v. Exa. tiver tempo para me aturar uns minutos eu faço-lhe uma visita. Sou com toda a consideração e muita 

simpatia Jorge Dias” (IANTT, Arquivo SNI, Cx. 5667, Carta particular de Jorge Dias a Francisco Lage, datada 

de 28 de julho de 1951). 

http://www.jstor.org/stable/41615507
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