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Branquinho da Fonseca: um grande Cascalense e um grande Português
Um dos problemas da sociedade moderna é que tendemos a ler a História com os óculos do
presente. Deste prisma, o impaciente mundo dos tablets, dos audiobooks, dos e-books, da
desmaterialização e da tecnologia, olha com desdém para o passado. Um passado não muito
distante em que pequenos e grandes livros, todos eles raros e desconhecidos da maioria dos
portugueses, corriam quilómetros de estradas transportados por modernas Citroen HY. Comparando com tablets, com audiobooks e e-books pode parecer pouco aos olhos do presente.
Mas num país pequeno e fechado, resistente ao mundo e à mudança, nunca é demais sublinhar
o espírito e a visão democratizadora de um homem que ousou e conseguiu, viagem após viagem,
levar livros a todos aqueles portugueses que apenas sonhavam com eles. Falo, naturalmente, de
António José Branquinho da Fonseca (1905 - 1974), o pai das Bibliotecas Itinerantes.
Contista, dramaturgo, ficcionista, homem das artes e da Presença, Branquinho da Fonseca
nasceu em Mortágua, mas desenvolveu com Cascais uma relação fecunda, influenciando e
sendo influenciado pelo ambiente cosmopolita desta Vila junto ao Atlântico. Foi neste lugar
que Branquinho da Fonseca, durante quase duas décadas, se destacou como conservador
do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães.
Passados 70 anos desde a sua tomada de posse como conservador do mais antigo museu
de Cascais, assinala-se a efeméride com a inauguração da exposição documental “Branquinho
da Fonseca: um escritor na biblioteca.”
Contendo documentos inéditos, esta exposição é um contributo para conhecermos mais
sobre um dos protagonistas da geração de 30, injustamente na sombra de nomes cimeiros
da literatura nacional como José Régio ou Miguel Torga, de quem foi contemporâneo.
Como assinalou Pierre Hourcade, Branquinho da Fonseca é “um dos «feiticeiros» da literatura
portuguesa contemporânea”. Para nós, que convivemos com o seu legado em Cascais,
Branquinho da Fonseca é mais do que um “feiticeiro” das palavras. É mais do que o narrador e
mais do que o escritor. É um grande Cascalense e um grande Português.
Conhecendo Branquinho da Fonseca, conheceremos o homem que nos inspira e ensina a
redescobrir perpetuamente o prazer de um livro.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais



por João Miguel Henriques

«Quando escrevo, a minha máxima ambição, a minha primordial preocupação,
é escrever bem. Tudo depende da palavra. Exata, rigorosa, insubstituível. Sem
a palavra exata não é possível dizer o que mais importa daquilo que se diz. A
sabedoria talvez seja isso: o rigor da palavra, encontrar a palavra exata»
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Entrevista a Branquinho da Fonseca publicada no Jornal da
Madeira. AHMC/APSS/ABF/E/001/009/090, 1973-08-30.

Em 1997, Tomás da Fonseca doou à Câmara Municipal de Cascais parte do
arquivo de seu pai, António José Branquinho da Fonseca, com vista à preservação,
tratamento arquivístico, comunicação e difusão da preciosa documentação
produzida e recebida pelo ilustre poeta, tradutor, autor dramático e ficcionista,
a quem Cascais deveu, para além da introdução de importantes melhoramentos
no Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães, a implementação de uma
pioneira biblioteca itinerante, que contribuiu, desde 1953, para a difusão da leitura
nas localidades mais afastadas da vila.

O município, que já promovia, desde 1995, o Prémio Branquinho da Fonseca de
Conto Fantástico, não mais deixou de evocar esta incontornável figura da cultura
.
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A doação contemplou apenas a parte do arquivo
na posse de Tomás Branquinho da Fonseca. Cf.
AHMC/AADL/CMC/B-A/001, Lv. 361 – 1997-11-12.
No âmbito desta investigação foram, ainda, recolhidas
digitalizações de documentos cedidos pela família de Branquinho
da Fonseca. Agradecemos, assim, a Luís Branquinho F. S.
Oliveira e Maria João Fialho todas as facilidades concedidas.
O Prémio foi criado em 1994. Cf. AHMC/AADL/CMC/B-A/001,
Lv. 293 – 1994-09-28. Contou, até ao momento, com nove edições: em 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008
e 2009.
As exposições de 2001 e 2006 também dispuseram de
catálogos. Cf. António José Branquinho da Fonseca: Uma vida
(1905-1974), [s.l.]: Fundação Calouste Gulbenkian - Câmara
Municipal de Cascais, 2001; e António José Branquinho da
Fonseca: 1905-1974, Cascais: Câmara Municipal, 2006.
Em 2006 promover-se-ia, no âmbito das Conversas de Cascais,
a conferência Aspetos da novelística de Branquinho da Fonseca,
proferida por Clara Rocha. Note-se, ainda assim, que já a 29 de
abril de 1994 David-Mourão Ferreira apresentara, no âmbito do
mesmo ciclo, uma conferência intitulada Um convite à leitura da
obra de Branquinho da Fonseca.
A Boca do Inferno: Revista de cultura e pensamento, editada
pela Câmara Municipal de Cascais, divulgou a documentação
nos seguintes artigos: “Espólio de Branquinho da Fonseca
doado à Câmara Municipal de Cascais”, n.º 3, 1998, p. 82-89;
“Carta de Miguel Torga a Branquinho da Fonseca no arranque
de Manifesto”, n.º 4, julho de 1999, p. 136-143; Albano
Nogueira, “Evocação de Branquinho da Fonseca”, n.º 4, julho
de 1999, p. 144-149; João Carlos Seabra Pereira, “A «nota
musical flutuante» e a dúplice vocação de João Gaspar Simões”,
n.º 9, março de 2004, p. 14-23; António Cândido Franco, “João
Gaspar Simões e as leituras do surrealismo português”, n.º 9,
março de 2004, p. 40-46; e Liberto Cruz, anot., “Dez cartas de
João Gaspar Simões para Branquinho da Fonseca”, n.º 9, março
de 2004, p. 47-63.

portuguesa, concebendo, para o efeito, várias exposições documentais, casos de
António José Branquinho da Fonseca: Uma vida, em 2001, na Fundação Calouste
Gulbenkian; António José Branquinho da Fonseca: 1905-1974, em 2006, no
Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães; e, agora, Branquinho da Fonseca:
Um escritor na biblioteca, na Biblioteca Municipal de Cascais – S. Domingos de
Rana, de que resulta este catálogo. Para além da organização de conferências
acerca da sua obra literária, a autarquia incentivou, ainda, a utilização e reprodução
de documentação do arquivo de Branquinho da Fonseca em edições e mostras
consideradas de interesse para a sua divulgação, nomeadamente nas revistas Boca
do Inferno e Colóquio: Letras, ou na evocação preparada, em 2005, pela Câmara
Municipal de Mortágua. A 28 de novembro de 2003, no âmbito do projeto Casas
com Memória, destinado a identificar edifícios do concelho que tenham alojado
personalidades de relevo para a história local e nacional, procedeu-se, também, à
colocação de uma placa na fachada do n.º 4 da Rua Tenente Valadim, em Cascais,
onde Branquinho da Fonseca residiu durante décadas.

Cf. Clara Rocha, “A novelística de Branquinho da Fonseca: Uma
questão de iluminação”, Colóquio: Letras, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, n.ºs 159-160, janeiro-junho de 2002, p.
160-212.



«Sempre vivi entre livros: lendo ou escrevendo.
Justo parece que dedique agora a vida a
fazer ler os outros…»
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«Ensinai a toda a gente», Ex-libris de Branquinho da
Fonseca. AHMC/APSS/ABF/F/001.

9.

Entrevista a Branquinho da Fonseca publicada no
Diário popular. AHMC/APSS/ABF/E/001/009/058,
1969-06-26.

De forma a permitir o acesso remoto e não mediado aos conteúdos do valioso
acervo, o Arquivo Histórico Municipal de Cascais procedeu, entretanto, à classificação e catalogação da documentação em presença. O Fundo foi, então, organizado em seis secções: Documentos pessoais; Correspondência; Manuscritos,
datiloscritos e provas; Obra impressa; Recortes de imprensa e estudos sobre
o autor e a obra; e Biblioteca, subdivididas em vinte e uma séries: Fotografias
(1916-1966); Vida académica (1927); Vida profissional (1931-1969); Vida literária (1930-1972); Correspondência recebida (1914-1974); Correspondência expedida (1912-1971); Correspondência recebida e expedida relativa ao Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães (1946-1950); Correspondência recebida
e expedida por familiares (1933-1993); Poesia (1925-1970); Prosa (1940-1982);
Capas e desenhos (1930-1960); Apontamentos (1926-1980); Manuscritos de
outros autores (1928); Edições literárias (1931-1986); Edições em antologias
(1944-1981); Edições sobre biblioteconomia e museologia (1943-1975); Críticas e correspondência sobre o autor e a obra (1926-1975); Estudos sobre o autor e a obra (1971-1993); Recortes de imprensa sobre bibliotecas (1933-1983);
Obras autografadas (1903-1980) e Outras obras (1833-1979).

Por ocasião da inauguração da exposição comemorativa do 70.º aniversário da
tomada de posse de Branquinho da Fonseca como conservador-bibliotecário
do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães, o Fundo passou a ser
disponibilizado para consulta no Arquivo Histórico Digital de Cascais, em www.
cm-cascais.pt/arquivohistoricodigital. Para além das 1047 descrições
das peças preservadas, o catálogo faculta, ainda, a todos os interessados
digitalizações de parte substancial das tipologias em presença, de forma a
facilitar o conhecimento do acervo, com especial destaque para os documentos
iconográficos, caso das fotografias ou das capas de obras editadas. Assegurase, pois, a difusão deste arquivo, em que, para além de documentos recolhidos
ao longo da carreira profissional e literária de Branquinho da Fonseca, se
preservam, também, algumas peças de pendor mais pessoal, fundamentais
para a reconstituição do seu percurso de vida, que intentaremos promover em
seguida, tendo por base a documentação conservada, sem menosprezar a devida
contextualização histórica.
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«A todos cordiais congratulações» – Telegrama enviado por Guerra Junqueiro e Bernardino Machado a Tomás da Fonseca, a 3 de junho
de 1905, dia do registo civil de seu filho [Coleção Família de Branquinho da Fonseca]

António José Branquinho da Fonseca nasceu em Mortágua a 4 de maio de 1905,
no seio de uma família que dificilmente se poderia considerar tradicional... Era filho
de Clotilde Madeira Branquinho da Fonseca10 e do poeta, ficcionista, historiógrafo,
jornalista, panfletário republicano e professor (José) Tomás da Fonseca, cuja
intensa e atribulada atividade política e literária marcaram, decerto, não só os
seus primeiros anos de vida, como também a sua personalidade.

Tomás da Fonseca, o segundo de sete irmãos de uma família de pequenos
proprietários rurais, nascera igualmente no concelho de Mortágua, a 10 de março
de 1877. Para poder frequentar a escola primária móvel da região seria obrigado
a uma caminhada diária de dez quilómetros, que jamais esqueceria. Desta forma,
ainda que aos dezassete anos tivesse ingressado no Seminário de Coimbra,
abandoná-lo-ia em 1903, para consagrar a sua vida à difusão dos ideais liberais
e republicanos, cujos pressupostos registou em Evangelho dum seminarista,
editado nesse mesmo ano. Entregou-se, desde então, à política ativa, numa
carreira marcada pela combatividade e coragem moral, que teve por motivações
fundamentais a educação e o anticlericalismo e se destacou pela colaboração em
diversos órgãos de imprensa nacionais e estrangeiros11, assim como nos comícios
12

10. Clotilde Madeira Branquinho da Fonseca nasceu em Mortágua a
6 de maio de 1885, onde veio a falecer a 25 de maio de 1963.
11. Nomeadamente A pátria; O mundo; A vanguarda; Voz pública; O
norte; República; O povo; A batalha; Lanterna; Luz e vida; Alma
nacional; Arquivo democrático, que dirigiu; O diabo e República
portuguesa, que fundou e de que foi proprietário.

1. Cf. Tomás da Fonseca, Memórias dum chefe de gabinete, Lisboa:
Livros do Brasil Ld.ª, 1949.
13. Mais concretamente, a 13 de junho de 1916, pelo Círculo de Viseu. Cf. Augusto César Anjo, Tomás da Fonseca: Uma lição que
perdura, [s.l.]: Comissão Pró-Casa Biblioteca Tomás da Fonseca,
1969, p. 20.
14. Cf. Tomás da Fonseca, Memórias do cárcere: Subsídios para a
história contemporânea, Coimbra: França & Arménio, 1919.
15. Cf., entre outros textos, Dor e vida: Poemeto (1900); Evangelho de
um seminarista: Com duas cartas de E. Reclus (1903); Os grandes males: O tabaco (1903); Direito à vida (1903); Deserdados
(1909); Sermões da montanha (1909, 1912, 1948 e 1959); Aparecimento da vida sobre a terra (1911); Cartilha nova para o José
Povinho ler à noite ao serão (1911); A origem da vida (1912); Juízo final: Episódio dramático (1919); Memórias do cárcere (1919);
Musa pagã (1920); História da civilização relacionada com a história pátria (1921 e 1929); Cartas espirituais: A mulher e a igreja
(1922); Ensino laico: Educação racionalista e ação confessional
(1923); As congregações e o ensino (1924); Guerra Junqueiro:
Como ele escrevia: Considerações sobre o manuscrito de “Os
simples” (1924); Erro de origem: Transformismo religioso (1925);
Santa Clara-a-Velha de Coimbra (1926); Coimbra (1929); No
rescaldo de Lourdes (1932); O santo condestável: Alegações do
cardeal diabo (1932); A igreja e o condestável (1933); O púlpito e
a lavoura (1947); O pinheiro: Palestra aos seus vizinhos de montanha, na primavera de 1913 (1948); D. Afonso Henriques e a fundação da nacionalidade (1949); Memórias dum chefe de gabinete
(1949); Águas novas (1950); Águas passadas (1950); Filha de
Labão (1951, 1962 e 1972); Corações ao alto: Discurso pronunciado no lançamento da primeira pedra do jardim-escola João de
Deus, de Mortágua, a 10 de junho de 1944 (1952); A pedir chuva
(1955); Fátima: Cartas ao Cardeal Patriarca de Lisboa (1955);
Guerra Junqueiro: Sua vida, obra e momentos finais: Depoimentos
de uma testemunha (1956); Hagiológio rústico: Santos da minha
terra (1957); Na cova dos leões (1958); O diabo no espaço e
no tempo (1958); A mulher: Chave do céu ou porta do inferno?
(1960); Musa itinerante (1960); Livro de bom humor para alívio de
tristes (1961) e Bancarrota: Exame à escrita das agências divinas (1962). Colaborou, também, no Guia de Portugal, na Grande
enciclopédia portuguesa e brasileira e em As grandes figuras da
história da humanidade: História geral da civilização, dirigida por
Lopes de Oliveira. O espólio de Tomás da Fonseca, constituído
por 31 caixas com manuscritos do autor, correspondência, arquivo de imprensa e alguma iconografia, conserva-se na Biblioteca
Nacional de Portugal, na sequência de aquisição, em 1998. Ainda
que a preservação da documentação tenha sido assegurada por
meio da sua reinstalação, a consulta ressente-se da inexistência
de um plano de classificação e do facto de não existir qualquer
nexo na suposta ordem original, que deve corresponder mais à
sequência de encaixotamento do arquivo após o falecimento de
Tomás da Fonseca, que a uma organização prévia.
16. A 30 de março de 1959, já com 83 anos, solicitou à Sociedade
Portuguesa de Escritores o depósito das obras de que ainda dispunha, assim como o reencaminhamento dos exemplares devidos
à Biblioteca Nacional, pois «É-lhe vedado fazer este depósito em
casa de seus filhos, porque um deles sofreu já quatro buscas […]
que deseja não voltem a repetir-se, pelo que tiveram de vexatório
e odiento». Tratou-se, eventualmente, de António José Branquinho
da Fonseca. Cf., neste contexto, AHMC/APSS/ABF/B/002/020,
[1968]. Note-se que, por esta altura, 17 dos seus 33 livros publicados haviam sido proibidos pela Censura. A distinção valer-lhe-ia
o seguinte desabafo: «Tanto raio sobre a mesma cabeça não consta ter havido em Portugal». Círculo Tomás da Fonseca, Tomás da
Fonseca: Poeta, lavrador, filósofo, [s.l.]: Direção-Geral da Divulgação, [1984], p. 73-77. Cf., ainda, Manuela Ferrão, Susana Oliveira
e Teresa Fonseca, org., Livros proibidos no Estado Novo, Lisboa:
Assembleia da República, 2005; Cândido de Azevedo, Mutiladas e proibidas: Para a história da censura literária em Portugal
nos tempos do Estado Novo, Lisboa: Caminho, 1997; e Cândido
de Azevedo, A censura de Salazar a Marcelo Caetano, Lisboa:
Caminho, 1999.

Branquinho da Fonseca,
com um mês, acompanhado
dos pais, (José) Tomás da
Fonseca e Clotilde Madeira
Branquinho da Fonseca
[Coleção Família de
Branquinho da Fonseca]

e conferências que marcaram os últimos anos da monarquia constitucional. Após
a implantação da república, assumiria o cargo de chefe de gabinete do ministro
do Fomento do governo provisório, Dr. António Luís Gomes12, vindo a ser eleito
deputado, por Santa Comba Dão, para a Assembleia Constituinte, de 1911,
e senador, por Viseu, no ano de 191613. Em 1918 foi detido, por dois meses,
em Coimbra, por contestar Sidónio Pais14, valendo-lhe, desde então, muitos
dissabores a sua capacidade para assumir publicamente opiniões contrárias à
ordem vigente, tão rara num país caracterizado pela adesivagem política. Voltou,
assim, a ser detido a 30 de novembro de 1928, em Coimbra, por participar no
movimento revolucionário fracassado de 20 de julho; e a 8 de maio de 1947, no
Aljube, em Lisboa, por protestar, com outros membros do Movimento de Unidade
Democrática de Mortágua, contra a manutenção do campo para prisioneiros
políticos do Tarrafal. Muitos dos livros da sua vasta obra15 foram, também, alvo de
censura e de confisco pelas autoridades policiais.16
13

Branquinho da Fonseca, com os pais e irmão, no jardim de sua casa, em Coimbra, c. 1923 [AHMC/APSS/ABF/A/001/003]
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Não obstante estes contratempos, as suas preocupações de índole pedagógica não esmoreceriam, mantendo ativíssima colaboração nas reformas do ensino conduzidas pelos republicanos, sobretudo no que concerne ao ensino
primário e às escolas móveis17. Tendo travado uma acesa polémica no jornal O
mundo, com João de Deus Ramos, em 1917, a propósito do ensino religioso,
empreendeu, em 1920, visitas de estudo a escolas, museus e bibliotecas francesas, belgas e inglesas, a que se seguiria, no ano seguinte, a produção do
livro escolar História da civilização relacionada com a história pátria, a pedido
do Ministério da Instrução Pública. Exerceu, ainda, o magistério, desde 1915,
na Escola Normal de Lisboa, que veio, depois, a dirigir até 1918, quando foi demitido, por razões políticas. O mesmo sucederia na Escola Normal de Coimbra,
de onde foi compulsivamente afastado em 1934.
A infância de António José Branquinho da Fonseca e do irmão, Tomás Branquinho
da Fonseca, três anos mais novo, foi naturalmente atribulada, em função das
constantes deslocações e ausências do pai. Todavia, o arquivo doado à Câmara
Municipal de Cascais não se revela particularmente informativo para o estudo
deste período – em que transitou de Mortágua para Viseu, por volta de 1908 e
daí para Lisboa, em 1910 – ainda que preserve, por exemplo, a primeira carta
que escreveu «e [que] por isso vai muito mal», em 1912, aos seus avós maternos
– mais concretamente «ao Cidadão António Branquinho», como o exigia o tempo
– convidando-os a visitarem-nos por ocasião do «ano bom».18 Restam, assim, as
fotografias mais antigas, cujas raras legendas nos permitem, por exemplo, concluir
que Branquinho da Fonseca estudou na Parede. A iconografia é corroborada
pelos registos de assiduidade e aproveitamento dos alunos matriculados
em estabelecimentos de ensino do concelho, que se conservam no Arquivo
Histórico Municipal de Cascais, entre os quais foi possível apurar um documento
17. Colaborou, em 1912, na reforma do ensino primário e normal,
realizando, em dezembro de 1914, uma visita a todas as escolas
móveis dos concelhos de Mortágua e Tondela para a instalação das comissões de “Amigos da Escola”. Apresentou, ainda,
ao Congresso Nacional, em 1916, um projecto de lei sobre a
instrução primária, que esteve na base da Lei n.º 429. Desempenhou, também, funções enquanto vogal do Conselho Superior
de Instrução Pública.

– infelizmente não datado, mas posterior a março de 1915 – em que os irmãos
António José e Tomás Branquinho da Fonseca são apresentados como os
alunos n.ºs 20 e 19 da turma da professora Maria Ermelinda Guimarães Martins,
que lecionava na escola oficial da Parede, ainda que saibamos que passariam,
também, pelos bancos de outra escola, em Alcântara. Tendo sido «admitido em

18. AHMC/APSS/ABF/B/002/001. Cf., para o estudo da sua infância, Bandeira preta, AHMC/APSS/ABF/D/001/042, 1986.

junho»19, António José seria avaliado ao nível da «aplicação» e «comportamento»,

19. Cf. AHMC/AADL/CMC/Q/010, Cx. 10.

entre o satisfatório e o bom…
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O nome de um outro aluno, apresentado como o n.º 7 da mesma lista, permite
explicar esta estada na Parede, por razões de ordem familiar. Na verdade,
Branquinho da Fonseca era o companheiro de turma de seu primo, José Lopes
Branquinho de Oliveira, filho de José Lopes de Oliveira, igualmente nascido no
concelho de Mortágua, em 1881. Este cunhado de Tomás da Fonseca (pai),
também se destacaria enquanto pedagogo, jornalista e escritor, vindo, após a
implantação da república, a ser nomeado diretor da Escola Normal de Lisboa
e, em 1913, presidente da Comissão Revisora de Livros Didáticos das Escolas
Primárias. Em 1920 já era reitor do Liceu Passos Manuel, ascendendo, no ano
seguinte, à chefia do Gabinete da Presidência do Ministério. Em 1923, ingressou
no Partido Republicano Radical, que presidiu a partir de 1925, valendo-lhe a sua
oposição ao regime, por várias vezes, a prisão e, mesmo, o desterro no Tarrafal.
As semelhanças com Tomás da Fonseca são, pois, evidentes, por partilhar a
naturalidade, a família, os ideais e até o percurso profissional e político... Para
além de uma educação baseada nos mesmos valores liberais e republicanos, os
seus filhos compartiriam a sala de aulas e eventualmente a residência na Parede,
pois a 30 de setembro de 1914, José Lopes de Oliveira mandara construir uma
casa – o “Casal das Cores” – na futura Rua José Carlos da Maia, a poucos metros
da escola oficial da Parede, sita na Rua João de Deus.20

Ainda que tenha frequentado o Liceu Passos Manuel, em Lisboa, em 1921
Branquinho da Fonseca deslocou-se, com a família, para Coimbra, vindo a concluir
os estudos secundários, no Liceu José Falcão, a 7 de julho de 1923, com treze
valores21 e, a 25 de setembro desse ano, a matricular-se no Curso de Direito22.
Desde então, apartar-se-ia paulatinamente da imagem do pai, «figura popular
naquela pacata Coimbra onde se singularizava, dando desde logo nas vistas pelo
chapeirão cinzento de largas abas, estas circundadas pela fímbria dum debrum
dum branco esmaecido. Envoltas as faces por uma densa barba negra, que lhe
escorria pelo peito, junqueiriana e por isso simbólica de um estado de espírito a
condizer com o que da sua figura ressumava de inconformismo e desafio»23.

0. Em 1917 já era alvo de reformulações. Cf. AHMC/AADL/CMC/
L-E/001/005/521 (1914-07-30), 630 (1917-11-23), 885
(1922-10-31), 1989 (1934-05-08) e 2647 (1944-08-09).
1. Estas valiosas informações foram fornecidas pelo Dr. Paulo Ferreira, diretor da atual Escola Secundária José Falcão, a quem
muito agradecemos. Cf., ainda, AUC-IV-1.ª D-11-1-21 (Petições
de matrícula – Faculdade de Direito, 1922-24).
. Cf. AUC-IV-2.ª D-3-4-54 (Livros de inscrições de matrículas
– Faculdade de Direito, 1922-26, fl. 13).
3. «Era, pode dizer-se, fisicamente o arquétipo do generoso revolucionário verbal, predicante». Albano Nogueira, Op. cit., p. 146.
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Carta de Branquinho da Fonseca aos avós, 1912 [AHMC/APSS/ABF/B/002/001]

17

Mapa de assiduidade e aproveitamento dos alunos da Escola da Parede, c. 1915 [AHMC/AADL/CMC/Q/A/010/Cx. 10]
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Branquinho da Fonseca (o último em cima, à direita), na Parede, 1916-17 [AHMC/APSS/ABF/A/001/001]
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Termo de exame do Curso Complementar de Letras de Branquinho da Fonseca, 1923
[Escola Secundária José Falcão – Coimbra]
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Adolfo e Francisco Bugalho, com Branquinho da Fonseca, em quarto de República, em Coimbra, 1924
[AHMC/APSS/ABF/A/001/004]

Ao contrário dos seus colegas, Branquinho da Fonseca residia com a família24,
não deixando, contudo, de saborear intensamente a vida académica da cidade,
por meio da frequência de cafés e “repúblicas” e do estabelecimento de
4. «Vivia de mesada paterna? É certo: mas na própria casa paterna,
nessa altura em Coimbra, onde o pai professava pedagogia, ou
coisa que o valha, na Escola Normal Primária da cidade». João
Gaspar Simões, José Régio e a história do movimento da Presença, Porto: Brasília Editora, 1977, p. 51. No espólio de Tomás
da Fonseca encontrámos, ainda, uma garantia, de 28 de agosto
de 1922, emitida pela Câmara Municipal de Coimbra, para a
execução da obra de «uma casa em terreno que possui entre
Celas e St.º António dos Olivais», na sequência de deliberação
da Câmara de 3 de agosto desse ano; e outra garantia, de 15 de
Outubro de 1923, para «ligar o cano de esgoto da casa em St.º
António dos Olivais com o colector geral», de acordo com deliberação de 13 de Outubro. Cf. BNP/ESP/E34, Cx. 1 – Pt. 2.
5. Note-se que a carta mais antiga de José Régio que se conserva
no arquivo de Branquinho da Fonseca remonta apenas, estranhamente, a 1938. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/079, 1938
02-19 – José Régio.

contactos e amizades que se revelariam estratégicos para o desenvolvimento da
sua criatividade artística, como o denuncia a correspondência conservada em
arquivo. Tal é o caso de João Gaspar Simões, antigo colega de liceu e camarada
da Faculdade de Direito, ou, depois, de José Régio – pseudónimo que José Maria
dos Reis Pereira usou desde 1921 – cuja inteligência cativante e precocidade
para a crítica, assim como o facto de ser mais velho e haver estudado na
Faculdade de Letras, exerceria forte atração sobre o jovem poeta.25 O mesmo
sucedeu com Vitorino Nemésio e Afonso Duarte, outros dos seus mais antigos
correspondentes.
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[AHMC/APSS/ABF/A/002/001]

Artisticamente, Branquinho da Fonseca foi influenciado pelos ideais do primeiro
modernismo português, que, de forma a permitir aos autores imaginar e criar de
acordo com a sua sensibilidade pessoal, procurou afastar-se dos cânones vigentes,
em nome de uma desejada revolução estética, que encontrou em Fernando Pessoa
e Mário de Sá-Carneiro os seus principais promotores e na revista Orfeu o seu
órgão. Na verdade, parafraseando Luiz Francisco Rebello, «O Orfeu aparecera
em 1915 – e com ele morre o século XIX e nasce o século XX nas letras e nas
artes nacionais».26 Não obstante apenas editar dois números, atrairia a juventude
literária e artística do país, entre a qual se destacaram Santa-Rita Pintor, Almada
Negreiros, José Pacheco, Luís de Montalvor, Raul Leal, António Ferro, Alfredo
Guisado ou Armando Côrtes-Rodrigues que, depois, se fizeram representar
noutros projetos, como Exílio (1916), Centauro (1916), Portugal futurista (1917),
Contemporânea, (1915 e 1922-26) e Athena (1924-25) e conduziram, mesmo, a
novas manifestações, caso da revista Presença, órgão do segundo modernismo,
a que em breve nos referiremos.27
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6.

Luiz Francisco Rebello, O teatro simbolista e modernista: 18901939, Lisboa: Instituto de Cultura Portuguesa, 1979, p. 54.

7. Cf. Fundação Calouste Gulbenkian – Serviço de Bibliotecas,
Boletim informativo, série II, n.ºs 29-30, 1974. Este número contém nota final, com homenagem a Branquinho da Fonseca, na
sequência do seu falecimento, «que, por inerência do seu cargo
era Diretor deste Boletim a que imprimiu o cunho da sua forte
personalidade literária». AHMC/APSS/ABF/D/003/029.

A correspondência recebida por Branquinho da Fonseca que se conserva no
seu arquivo traduz esta necessidade de mudança. Em abril de 1923, João
Caricatura do livro de
final de curso, 1927
[AHMC/APSS/ABF/A/002/002]

Gaspar Simões anotava: «Cada vez mais me convenço que a principal condição
do escritor que pretende descrever a natureza ou a vida é esquecer-se que ela
existe», concluindo que «a beleza não reside nas coisas, mas sim nos nossos
olhos»28. Paralelamente, o círculo de amizades consolidava-se, como o denota
a missiva que Vitorino Nemésio lhe dirigiu, «com poderes para circular pelo João

8. AHMC/APSS/ABF/B/001/002, 1923-04-04 – João Gaspar
Simões.
9. AHMC/APSS/ABF/B/001/003, 1924-05-26 – Vitorino Nemésio.
30. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/004, 1924 – Afonso Duarte.
31. «Não. Antes da Presença, já fora eu quem criara a efémera revista Tríptico, cujo primeiro número se imprimira numa tipografia da
Figueira da Foz, e à minha custa, para tudo dizer de uma assentada». João Gaspar Simões, Op. cit., p. 52. Para além dos n.ºs 1
a 7 e 9 de Tríptico, Branquinho da Fonseca editou, também, um
texto no n.º 1 de Via Latina, em 1924.
3. O meio académico parodiaria a iniciativa, através da publicação
de «Tripticozinho: Poetofobia, artofobia, criticofobia, anti-revista
[…] em Coimbra, em abril de 1924», sob a direção de Manuel
Xavier Monteiro. Cf. Daniel Pires, Dicionário da imprensa periódica literária portuguesa do século XX (1900-1940), Lisboa:
Grifo, 1996, p. 364.

[Gaspar] Simões, pelo grande Afonso Duarte e por Centeno»29. Pouco depois
surgiria a revista Tríptico, da qual se editaram nove números, entre 1 de abril de
1924 e 20 de abril de 1925, sob a direção de Afonso Duarte, Agostinho Jorge,
Alberto Van Hoertre de Teles Machado, Ângelo César, António de Sousa, Augusto
Telo, Branquinho da Fonseca, Campos de Figueiredo, Guilherme Filipe, João Gaspar
Simões e Vitorino Nemésio.30 O título justificava-se pelos principais interesses da
publicação – arte, poesia e crítica – e pelo facto de se apresentar como uma grande
folha dobrada em três partes. Tendo por principais obreiros João Gaspar Simões31
e Branquinho da Fonseca, acolheu, para além dos futuros presencistas, autores
associados a revistas como A águia (1910-32) ou Bizâncio (1923-24).32
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[AHMC/APSS/ABF/E/001/001]

Para além da sua atividade como diretor da Escola Normal de Coimbra e
presidente do Conselho de Arte e Arqueologia dessa cidade, Tomás da Fonseca

além de vários concertos e visitas de estudo.33 Os estatutos desta academia

33. Cf. Maria Gracinda Leonês Dantas Gonçalves Marques, As
universidades livres e populares portuguesas em Coimbra e no
Porto: Dos finais do século XIX à década de trinta do século
XX. Dissertação de Mestrado em História das Instituições apresentada à Universidade do Minho, policopiado, 1999, tomo I, p.
113-137 e 156-163; e Luís Reis Torgal, A universidade e o Estado Novo: O caso de Coimbra (1926-1961), Coimbra: Minerva,
1999. O único documento de Tomás da Fonseca conservado no
arquivo remonta a 1933. Trata-se de uma carta de Bernardino
Machado, felicitando-o pelas suas conferências, em que anota:
«É admirável a sua tenaz campanha. Nenhuma mais necessária
efetivamente. Em Portugal não há fação reacionária que ainda
tenha força, senão o clericalismo. As oligarquias monárquicas
e plutocráticas fazem-se beatas e metem os filhos nos conventos para alcançarem a proteção clerical». AHMC/APSS/ABF/
B/004/001, 1933-03-18 – Bernardino Machado.

plasmaram a matriz da educação de Branquinho da Fonseca, que enquanto livre-

34.

fundou, em 1925, a Universidade Livre de Coimbra, com Almeida Costa, Álvaro
Viana de Lemos, Aurélio Quintanilha, Joaquim de Carvalho, Manuel dos Reis e
alguns estudantes e trabalhadores. Apesar de os valores republicanos e laicos
que professava não se coadunarem com a filosofia educativa do vigilante Estado
Novo, nomeadamente a polémica metodologia de abordagem de assuntos como
a sexualidade ou a religião, promoveu, até à sua extinção, em 1933, mais de duas
centenas de palestras – onze das quais a cargo de Tomás da Fonseca – para

pensador revelaria preocupações culturais de índole social, evidenciadas ao nível
da promoção do livro e da leitura. O exemplo paterno parece, ainda assim, ter-lhe
24

«Eu, em Coimbra, embora muita gente não desse por isso, colaborei muitas vezes em coisas políticas, mas sempre à margem
das minhas atividades. Quando era preciso, eu fazia, ou ia, ou
dizia». “Branquinho da Fonseca: Entrevista concedida a Manuel
Poppe”, Diário de notícias, 1976-09-30.

permitido encontrar vias mais discretas para alcançar os seus intentos, pelo que
as revoluções que procurou conduzir seriam paulatinamente delineadas, na certeza
de que o novo contexto político exigia moderação…34 A irreverência da juventude,
bem patente nas experiências fotográficas dos tempos de universidade, que se
conservam no arquivo, esbater-se-ia, pois, no desejo do cumprimento dos objetivos
de vida, apesar de a rotina o afastar – não sem muitas queixas – do seu maior
interesse: a escrita.

Em 1926 publicou, em edição de autor, o primeiro livro: Poemas, a expensas do
pai, como recordaria, mais tarde: «Para os meus primeiros livros nem procurei
editor. Seria uma ingenuidade… Recorri à bolsa paterna. Há poucos editores que
se arrisquem a lançar principiantes num país onde até os livros dos consagrados
andam pelas ruas da amargura»35. Na verdade, a proximidade entre pai e filho,
por documentar no seu arquivo, onde não se conserva qualquer missiva de
Tomás da Fonseca, é denunciada por Pierre Hourcade, que anota: «Sempre o
mesmo sorriso atento e cortês, o mesmo olhar simultaneamente penetrante e
distraído, a mesma distinção natural de príncipe florentino. Surpreendia que fosse
filho do espantoso profeta de barbas caudalosas chamado Tomás da Fonseca,
encarnação espontânea da personagem que Junqueiro, à força de artifício,
acabara por compor para si próprio. A mesma naturalidade animava estes dois
seres tão completamente contrastantes e no entanto amigos, mercê, tanto quanto
pude adivinhar, duma secreta e profunda cumplicidade»36.
35. AHMC/APSS/ABF/E/001/009/058, 1969-06-26 – Diário popular.
36. Pierre Hourcade, “Homenagem a Branquinho da Fonseca”, Temas da literatura portuguesa, Lisboa: Moraes Editores, 1978,
p. 215.

As seis críticas da imprensa a Poemas, que reuniu meticulosamente, com a
atenção que os 21 anos permitem tratar as primeiras vezes de uma vida, num

37. Cf. AHMC/APSS/ABF/E/001/001. O livro de estreia compunha-se de poemas «já contemporâneos da sua evolução modernista, mas ainda em estilo tradicional». Óscar Lopes, História
ilustrada das grandes literaturas, Lisboa: Estúdios Cor, 1966,
vol. VIII – Literatura portuguesa, tomo II, p. 787. Nas palavras de
Branquinho da Fonseca: «Acabei de ler este livro com mágoa.
Creio que lhe falta alguma coisa de essencial, e certas páginas deixaram-me a impressão vaga de não terem sido escritas
por mim. Achei-o ingénuo: qualidade que julgo ter perdido em
grande parte». Branquinho da Fonseca, Obras completas, Ed.
de António Manuel dos Santos Ferreira, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, vol. I, 2010, p. 50.

da correspondência recebida. Desta forma, em abril de 1926, Afonso Lopes Vieira

38. AHMC/APSS/ABF/B/001/006, 1926-04-25 – Afonso Lopes
Vieira.

a grande maioria dos que em Portugal vão no meio ou no fim, terminar por onde

39. AHMC/APSS/ABF/E/001/001/006, 1926-09-18 – Eva.

começa esta mocidade tão prometedora!»39.

caderninho composto para o efeito, a que nem faltava uma pequena ilustração,
foram positivas, considerando a sua inexperiência.37 O mesmo sucedeu ao nível

registaria que «Todo o ritmo do livro me agrada, e algumas páginas assinalam
um verdadeiro poeta»38. Já Isabel Saavedra anunciava na edição da Eva, de 18
de setembro desse ano, que «Branquinho da Fonseca principia. Sim… Tomara
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Branquinho da Fonseca no escritório de sua casa, em Coimbra, 1926
[AHMC/APSS/ABF/A/001/005]
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João Gaspar Simões, José Régio e Branquinho da Fonseca, em Coimbra, 1927
[AHMC/APSS/ABF/A/001/006]

De acordo com o bilhete de identidade de sócio do Orfeão Académico de Coimbra,
de que era primeiro tenor, em 1927, Branquinho da Fonseca já frequentava o
40. Cf. AHMC/APSS/ABF/A/002/001. Os anos em que estudou
em Coimbra foram descritos por Branquinho da Fonseca, de forma romanceada, em Porta de Minerva. Cf. AHMC/APSS/ABF/
D/001/018, 1961.

quarto ano da licenciatura40, pelo que, a 27 de maio desse ano, o livro de final de

41. Cf. AHMC/APSS/ABF/A/002/002.

lhe chamam Branquinho, De figura, e de nascença... Faz poesias nobres, puras,

4. João Gaspar Simões, Op. cit., p. 51. O livro de caricaturas dos
alunos do quarto ano de Direito (1926-1927) diz respeito à festa
da Queima das Fitas, que se realiza com o cortejo dos quartanistas. Note-se que Branquinho da Fonseca reprovou, contudo,
no ano seguinte, pelo que apenas concluiria o curso em 1930.
Agradecemos estas preciosas informações à Dra. Ana Maria
Leitão Bandeira, do Arquivo da Universidade de Coimbra.

Regionais composições, Aldrabas e fechaduras!...»41. Paralelamente, «com um pai

43. «Ao rememorar Tomás da Fonseca veio-me à ideia sobretudo
o anfitrião amigo de poetas jovens que tornou possível o movimento da Presença. É a essa luz que me apraz recordá-lo hoje».
Círculo Tomás da Fonseca, Op. cit., p. 81.
44. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/178, 1968-02-25, em que José
Régio, referindo-se à morte de Tomás da Fonseca, anotou: «Nunca pude esquecer aquele nosso passeio pela serra do Caramulo
– foram dos belos dias da minha vida – e aquele Homem possante e jovial que nos acompanhava; nos guiava».

curso o caricaturaria como «Moço de beleza imensa, De rosto desamaiadinho, Até

professor e publicista […] o seu embarque no batel das letras […] não teria […]
qualquer dificuldade de maior no ambiente de quem o mantinha nos estudos.
As letras em sua casa eram bem vistas».42 Na verdade, para além de Tomás da
Fonseca, também o tio, Lopes de Oliveira, criaria em torno do jovem poeta – nessa
altura Branquinho da Fonseca apenas se exercitava no verso – o ambiente ideal
para o seu desabrochar artístico, que se revelou decisivo para a concretização
dos primeiros projetos, como o reconheceriam, depois, os companheiros Paulo
Quintela43 e José Régio44.
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Retrato de Branquinho da Fonseca, por José Régio, inserido em manuscrito de A paisagem
da janela, c. 1928 [AHMC/APSS/ABF/C/001/002]

A revista Tríptico permitira a ligação entre jovens autores até então dispersos, que
em longas noites de boémia intelectual, à mesa dos cafés – especialmente da
Pastelaria Central, na Rua Ferreira Borges –, acabariam por se associar a alguns
membros da Bizâncio45, num novo projeto editorial que marcaria profundamente
as suas vidas: a revista Presença. A nova Folha de arte e crítica que, desde
1927, encetou o segundo modernismo português46, seria batizada por Edmundo
de Bettencourt, de forma a remeter o leitor para a afirmação e modernidade
do presente, contando, para o efeito, com colaboradores de várias gerações e
grupos. Deste modo, para além de valorizar poetas como Fernando Pessoa e
Mário de Sá-Carneiro, revelou, ainda, autores como José Régio, Adolfo Rocha e
Carlos Queirós, assegurando, paralelamente, a cooperação de notáveis artistas
plásticos, como Almada Negreiros, Dórdio Gomes, Júlio e Diogo de Macedo e
contribuindo para a divulgação de autores estrangeiros, como Marcel Proust,
André Gide, Luigi Pirandello e Paul Valéry. Paralelamente, «trouxe a consciência
da importância da atividade crítica tanto para o ficcionista, o dramaturgo, o poeta,
como para o leitor»47, alargada, por exemplo, à crítica cinematográfica, tão cara a
Branquinho da Fonseca.
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45. Cf. Eugénio Lisboa, José Régio: A obra e o homem, 2.ª ed., Lisboa: Publicações D. Quixote, 1986, p. 64; e João de Brito Câmara, O modernismo em Portugal: Entrevista com Edmundo de
Bettencourt: Fac-simile, Coimbra: Minerva, 1996 (1.ª ed. 1944),
p. 30-31, acerca do «primeiro rebate para unir fileiras». Edmundo
de Bettencourt considera que coube a Branquinho da Fonseca
«a ideia e os maiores esforços para o seu lançamento».
46. A ideia do projeto parece remontar, na verdade, a outubro de
1926. A primeira série, publicada entre 10 de março de 1927
e novembro de 1938, consta de 54 números e teve por diretores José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, que, como anotaremos, seria substituído, em 1930, por
Adolfo Casais Monteiro. Já a segunda série, de novembro de
1939 a fevereiro de 1940, composta pela mesma direção e secretariada por Alberto de Serpa, apenas editaria dois números.
47. Jacinto do Prado Coelho, Ao contrário de Penélope, Amadora:
Livraria Bertrand, 1976, p. 263.

Branquinho da Fonseca, em Coimbra, 1928
[AHMC/APSS/ABF/A/001/007]
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O editorial do número inaugural – lançado a 10 de março de 1927, no mesmo
dia em que Tomás da Fonseca completava cinquenta anos – foi assinado por
José Régio e definiu, de imediato, o mote da publicação: “Literatura Viva”, ao
advogar que «Em arte, é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém
da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima duma personalidade artística.
A primeira condição duma obra viva é pois ter uma personalidade e obedecerlhe»48. Consequentemente, «Literatura viva é aquela em que o artista insuflou a
sua própria vida, e que por isso mesmo passa a viver de vida própria»49. A crença
nas possibilidades do autor seria sucessivamente explicitada, pelo que, na edição
seguinte, se acrescentou que «por modernismo [se] entende um certo modo
de personalidade atual – mais fácil de classificar que de definir. Nenhuma das

48. Presença: Folha de arte e crítica, n.º 1, 10 de março de 1927,
p. 1.
49. Ibidem, n.º 1, 10 de março de 1927, p. 2.
50. Ibidem, n.º 2, 28 de março de 1927, p. 2.

principais correntes estéticas contemporâneas sintetiza o modernismo, porque

51. Ibidem, n.º 5, 4 de junho de 1927, p. 8.

é a personalidade modernista que as engloba a todas»50. Publicitar-se-ia, assim,

5. Ibidem, n.º 9, 9 de fevereiro de 1928, p. 2.

que «Todas as escolas abrem janelas, mas todas, depois, tendem a fechá-las.
Estar sempre à janela aberta é reagir contra as escolas. Nenhuma escola vale
mais do que outra: Os homens é que sim»51. Em síntese: «a arte é uma re-criação
individual do mundo. […] Consequentemente, tudo o que numa Obra de Arte existe
– existe através da individualidade do Artista».52 Ainda que Eduardo Lourenço,
ao descrever as diferenças entre Orfeu e Presença, explique esta última como
«a contra-revolução do modernismo»53, talvez se afigure mais consonante com o
espírito português a ideia de Eugénio Lisboa, de que «o primeiro modernismo foi um
momento de convulsão e o segundo um momento de reflexão e consolidação»54,
tanto mais que, segundo o próprio João Gaspar Simões, «o impacte revolucionário
da revista Orfeu […] só conquista em Portugal posição de relevo a partir da
doutrinação presencista»55.
A Presença foi lançada após a revolução de 28 de maio de 1926, aspirando a
uma arte desvinculada de posições políticas e religiosas. Segundo Óscar Lopes,
«esta atitude, aliás cambiante e matizada de várias gradações pessoais, conjugase com aquilo que podemos designar como psicologismo de presença, com
fixações tipicamente adolescentes e provincianas»56. Não obstante as dificuldades
de financiamento, a crítica e a Censura, a originalidade dos presencistas57 traduzirse-ia na inovadora paginação das suas «oito páginas, de pequeno formato,
impressas, nos […] dois primeiros números, em fino papel lustroso, cor-de-rosa
pálido, como aquele em que se embrulhavam ao tempo nas farmácias as mezinhas
prescritas pelos médicos»58, que depois seriam substituídas pelo famoso papel
de embrulho, pardacento ou cor de carqueja.
30

53. Cf. Eduardo Lourenço, “Presença ou a contra-revolução do modernismo português?”, Tempo e poesia, Lisboa: Gradiva, 2003,
p. 131-166.
54. Eugénio Lisboa, José Régio ou a confissão relutante: Estudo críticobiográfico e antológico. Lisboa: Edições Rolim, 1988, p. 25
55. João Gaspar Simões, Op. cit., p. 33.
56. A. J. Saraiva e Óscar Lopes, História da literatura portuguesa,
Porto: Porto Editora, 17.ª ed., 1996, p. 1012.
57. «Entendem os presencistas que a grande arte deve ser: original
e sincera, antiacadémica, individual, humana e intemporal».
Clara Rocha, Revistas literárias do século XX em Portugal,
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985, p. 393.
Em entrevista ao Diário popular, Branquinho da Fonseca
anotaria que «A repercussão da revista foi grande. Praticamente,
colaboravam todos quantos nós considerávamos modernos.
Nós, os que a dirigíamos, fazíamos praticamente tudo, desde
planificar os números a escrevê-los, a levá-los e trazê-los da
tipografia, a embrulhá-los e metê-los no correio. Nos melhores
meses, tirávamos mil exemplares. Mas, às vezes, o dinheiro
para o papel não chegava. Então, baixávamos a tiragem para
oitocentos». AHMC/APSS/ABF/E/001/009/058, 1969-06-26
– Diário popular.
58. João Gaspar Simões, Op. cit., p. 50. Em entrevista a Manuel
Poppe, Branquinho da Fonseca acrescentaria: «Conheci o Régio, que era mais velho, e disse-lhe que nós podíamos fazer uma
revista. Então fomos pedir um orçamento. Ele queria uma revista
do tipo da Contemporânea, mas era impossível, não ia, realmente, tomar essa responsabilidade e convenci-o a fazer uma coisa
o mais barata possível. Fomos a um armazém de papel a ver qual
era o papel mais barato e era, exatamente, o papel de embrulho». “Branquinho da Fonseca: Entrevista concedida a Manuel
Poppe”, Diário de notícias, 1976-09-23.
59. Cf. António Manuel Ferreira, A narrativa de Branquinho da Fonseca: Os lugares do conto. Dissertação de doutoramento em
Literatura apresentada à Universidade de Aveiro, policopiado,
2000, p. 20; e Eunice Ribeiro e Maria Isabel do Amaral Antunes
Vaz, Imagens da vida (Presença: Poesia e artes plásticas), Porto:
Universidade Fernando Pessoa, 1996.

O inovador grafismo da revista, coordenado por Branquinho
da Fonseca, que parece, mesmo, ter desenhado o seu
logótipo, caracterizou-se pela variedade de tipos gráficos
e fantasia.59 Como recordaria João Gaspar Simões, «a
compilação do original, a organização dos números, a
ordenação das páginas e, inclusivamente, em dado passo,
os cabeçalhos e a gravação dos mesmos em linóleum, tudo
era obra dos presencistas. Foi Branquinho da Fonseca quem
desde logo se empenhou nesse económico processo de
gravar»60. Esta atividade é denunciada pela correspondência
recebida61, sabendo-se, ainda, que «habilmente fez até
xilogravuras e como tal chegou a ser impresso»62. Entre
as composições mais memoráveis destaca-se a edição de
janeiro de 1930, com as fotografias Desfecho, Aparição,
Despedida e Ressurreição de Cristo, em que Branquinho
da Fonseca também serviu de modelo... As fotografias
60. João Gaspar Simões, Op. cit., p. 161.
61. Cf., por exemplo, AHMC/APSS/ABF/B/001/012 (1930-01-26), 014 (193003-29), 017 (1930-09-18), 019 (1930-10-20), 020 (1930-12-22), 021 (193102-06) e 023 (1931-12-16) – Júlio dos Reis Pereira. Nesta última missiva, acusaria a receção de gravuras de desenho da autoria de Branquinho da Fonseca,
em que se refere que este lhe pedira para não ser identificado na obra em
produção enquanto gravador, não obstante a perfeição do trabalho executado.
6. «A xilografia fazia-se na sua casa de Coimbra e com isso se deleitava». Albano
Nogueira, Op. cit., p. 148.
63. Cf. AHMC/APSS/ABF/A/001/025-039.
64. Água-forte: Semanário académico e humorístico, n.º 8, 9 de março de 1930,
p. 6. Assinando enquanto Branquinho da Fonseca e António Madeira editou,
ainda, textos de sua autoria nos n.ºs 1-7, 10, 12-20, 22-24 e 26 da Presença,
de 10 de março de 1927 a abril-maio de 1930.

inserem-se no lote de imagens descritas como Fotos de
horror, mistério e fantástico63, que se conservam no seu
arquivo e foram parodiadas na revista Água-forte, também
de Coimbra, ao anotar que «o número da Presença, do mês
de janeiro […] vem hilariante. […] No meio trás uma página,
com 4 fotografias de composições vivas […]. A fotografia
número quatro representa a ressurreição de Cristo. É o
branquinho com o cabelo cortado à escovinha, como quem
acabou de tomar um banho de mangueira»64...
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Em carta enviada a Alberto de Serpa, que deve remontar a
1937, Branquinho da Fonseca anotaria, em tom divertido,
a razão do nascimento do pseudónimo António Madeira,
que apenas abandonaria a partir de 1944. Na verdade, a
dificuldade em obter colaborações literárias nos primeiros
tempos da Presença, forçá-lo-ia a assinar textos sob duas
designações, à semelhança de José Régio, com o seu João Bensaúde, pelo que
«é só uma questão de letras. Branquinho da Fonseca e António Madeira são
exatamente a mesma pessoa»65! Contudo, à satisfação da necessidade imediata
seguir-se-ia a compreensão da utilidade continuada, que o levou a registar:

«Durante esse tempo verifiquei que o uso de pseudónimo dá um vago gosto de liberdade:
o poeta emancipou-se de mim, não me chamava pelo nome dele, nem ele pelo meu».66
67

Por missiva dirigida aos outros diretores da Presença, a 16 de junho de 1930,
Branquinho da Fonseca abandonou a revista, juntamente com Adolfo Rocha e
Edmundo de Bettencourt, esclarecendo que «Presença, que se propunha, como
folha de arte e crítica, defender o direito que assiste a cada um de seguir o seu
caminho, começou a contradizer-se. […] Aclamando a liberdade em arte e,
consequentemente, o individualismo na criação artística, individualismo que a nós
se impõe como o que há de mais verdadeiro no modernismo, e acima de qualquer
lugar que lhe possa caber em mais definições e interpretações, Presença apontanos, confiante, a perspetiva de um tipo único de liberdade […]. Aqui não se trata
dum naufrágio: trata-se de uma barca que não vai com os nossos rumos nem para
o Norte de cada um… Por isso saímos dela: aliviada dos nossos destinos, talvez
possa chegar melhor… E à aventura, sem rei nem roque, pelo mundo de todas as
latitudes e longitudes, cá vão os vossos amigos»67.

65. Apud António Manuel Ferreira, Op. cit., 2000, p. 41. O datiloscrito, conservado na Biblioteca Pública do Porto, com o código de
referência M-SER-426 (6), parece constituir a resposta ao manuscrito constante no arquivo de Branquinho da Fonseca, com o
código de referência AHMC/APSS/ABF/B/001/068, 1937-1112 – Alberto de Serpa, que regista «Porquê António Madeira?
Gostaria de ver surgir na Revista o Branquinho da Fonseca».
Note-se que a utilização do pseudónimo parece remontar a 13
de julho de 1928, por ocasião da publicação de cinco textos em
prosa na Presença.
66. Apud Idem, Op. cit., p. 46. Cf., ainda, Adriano da Guerra Andrade, Dicionário de pseudónimos e iniciais de escritores portugueses, Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 1999, p. 351, em
que se anota que Branquinho da Fonseca assinou, para além de
António Madeira, como António d’Outra Pessoa. Note-se, ainda,
que, para além da questão estética, Taborda de Vasconcelos se
refere à necessidade do pseudónimo «para demarcar as duas
fases da sua atividade literária: de poeta e dramaturgo, primeiro
e, mais relevante, depois a de ficcionista». Não obstante, Branquinho da Fonseca não revelaria uma estratégia solidamente
arquitetada a este propósito, como o denota a constante sobreposição dos nomes. Taborda de Vasconcelos, Pseudónimos
e heterónimos na literatura portuguesa, Porto: [s.n.], 1966, p.
42-44. Cf, ainda, Júlio Branco, “Que papel literário para António Madeira?”, Percursos da poesia de Branquinho da Fonseca.
Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, policopiado,
1997, p. 105-107.
67. João Gaspar Simões, Op. cit., p. 179-181. Cf., ainda, Eugénio
Lisboa, O segundo modernismo em Portugal, Lisboa: Instituto
de Cultura Portuguesa, 1977, pp. 55 e 96.
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Fotos de horror, mistério e fantástico [AHMC/APSS/ABF/A/001/038, 029, 035 e 027]
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68

Fotos de horror, mistério e fantástico [AHMC/APSS/ABF/A/001/034, 026, 033 e 031]

68. Presença: Folha de arte e crítica, n.º 28, agosto-outubro de 1930, p. 15.
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Branquinho da Fonseca
[AHMC/APSS/ABF/A/001/039]

Fotos de horror, mistério e fantástico [AHMC/APSS/ABF/A/001/037, 025, 036 e 028]
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Branquinho da Fonseca, José Régio, Edmundo de Bettencourt, João Gaspar Simões
e Fernando Machado, em Coimbra, 1929 [AHMC/APSS/ABF/A/001/022]
68

Apesar de, pouco depois, ainda na edição de junho-julho de 1930 da Presença,
se acusar a receção da missiva, considerada como «escrita num apaixonado
momento de precipitação, e portanto inferior à categoria mental e moral dos
si[g]natários»69, João Gaspar Simões – que cortou temporariamente relações
com Branquinho da Fonseca – viria a afirmar que a rutura se devera, de facto, ao
desejo de afastamento da tutela de José Régio, na sequência de uma má citação
do Diário de Lisboa, de 11 de junho de 1930, a propósito de uma conferência
proferida no I Salão dos Independentes, intitulada Tendências e individualidades
da moderna poesia portuguesa, em que supostamente João Gaspar Simões
apresentara José Régio como «chefe do movimento literário da Presença»70.
Edmundo de Bettencourt acrescentou, depois, que «Era a dissidência. Lembroua a saudável e jovem combatividade de Adolfo Rocha (Miguel Torga). A cisão,
de resto, existia já, havia algum tempo, em Branquinho da Fonseca e em mim,
aguardando apenas oportunidade de decidir-se»71. A reação contra o espírito
académico e paternalista que a Presença supostamente vinha revelando traduzirse-ia, ainda, no lançamento da revista Sinal, em julho de 1930, sob a direção
dos dissidentes Adolfo Rocha e Branquinho da Fonseca. A nova folha editou
apenas um número, que manteve, todavia, marcas estético-literárias do grupo que
abandonaram, como o denuncia o poema em um ato Curva do céu, publicado por
Branquinho da Fonseca72.
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69. Ibidem, n.º 27, junho-julho de 1930, p. 14.
70. João Gaspar Simões, Op. cit., p. 96. Note-se que nessa conferência elogia Branquinho da Fonseca, apontando: «Branquinho da Fonseca, desdobrado em António Madeira, é um poeta
cuja palavras dizem mais do que parece e cujos labirintos de
expressão – sínteses, imagens, jogos intelectuais – descobrem
uma personalidade onde as emoções poéticas se manifestam
sempre duma maneira cerebral e imaginativa. No fundo, no ambiente cósmico dos seus poemas – tanto nos poemas em verso
de Branquinho, como nos poemas em prosa de Madeira – há
sempre alguma coisa de cenográfico. O seu mundo emocional
e sentimental não é o nosso, é um mundo em parte artificial,
abstrato, fantástico, quase infantil. As suas peças, tanto as publicadas – Posição de guerra e Os dois –, como as inéditas, são
ainda poemas». Idem, Op. cit., p. 337. Não obstante, Nelly Novaes Coelho adianta que «o elemento provocador da separação
teria sido o choque entre a atitude filosófica de raiz individualista-esteticista-a-histórica assumida pela Presença e a de raiz ético-social-histórica que define a criação daqueles. Ou em outros
termos: o antagonismo entre o impulso lírico dos presencistas
e o impulso épico dos dissidentes». Nelly Novaes Coelho, “O
barão e a dimensão mítica da realidade portuguesa”, O barão,
[s.l.]: Celidis, [s.d.] p. 80.
71. Cf. João de Brito Câmara, Op. cit., p. 45; e Adolfo Casais Monteiro, “Uma história da Presença”, O que foi e não foi o movimento da Presença, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1995, p. 45-50. Em entrevista ao Diário popular, Branquinho da
Fonseca acrescentaria: «Quanto a mim, as revistas revolucionárias não podem durar. Levada por um academismo modernista,
a Presença, decorridos os primeiros três anos, passou a durar
em vez de existir». AHMC/APSS/ABF/E/001/009/058, 196906-26 – Diário popular.
7. Na verdade, «É ainda presencista a temática religiosa do confronto homem/Deus, do homem (anjo caído) a Deus». Clara Rocha, Op. cit., p. 72. Cf., ainda, AHMC/APSS/ABF/B/001/016,
1930-08-05 – Pierre Hourcade. Note-se que, para além de Sinal, Branquinho da Fonseca editaria textos em outras revistas
literárias, a saber: A águia (4.ª série, n.º 9, 1929), Cancioneiro
(n.º 1, 1930), Fradique (n.º 4, 1934) e Momento (n.º 8, 1935).

Branquinho da Fonseca e a futura mulher, Maria Manuel Lima Jorge, por ocasião do batismo de ar, em Alverca, 1933
[AHMC/APSS/ABF/A/001/053]

Branquinho da Fonseca, na Nazaré, 1937 [Coleção Família de Branquinho da Fonseca]
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Entretanto, em 1928, sob a chancela da Presença, já editara a peça de teatro A
posição de guerra: Drama em um ato73. Terminaria, também, a 4 de julho de 1930,
a licenciatura74, iniciando, então, a vida adulta. Ainda que voltemos a encontrar
referências a estadas na Parede, em correspondência dirigida ao «Dr. António
José Branquinho da Fonseca, Avenida dos Príncipes, Parede, Linha de Cascais»
ou «Em casa do Dr. Lopes de Oliveira, Linha de Cascais, Parede» , por despacho
75

de 27 de maio de 1931, do Ministério da Justiça e dos Cultos, seria nomeado
ajudante do conservador do Registo Predial da Comarca de Coimbra76. Nesse
mesmo ano ingressou na Maçonaria77 e editou Mar coalhado, seleção de poemas
produzidos entre 1928 e 1931, que Óscar Lopes considera «as suas melhores
poesias modernistas»78, a que se seguiu, em 1932, a coletânea de contos Zonas79.
Foi, também, por esta altura, que se casou com Maria Manuela de Barros Lima
Jorge80, natural de Cascais, cujo pai, republicano local ativíssimo, se destacara,
à semelhança de Tomás da Fonseca, na defesa da educação e do ensino, antes
e depois da implantação do novo regime.81 Seguir-se-ia o nascimento dos filhos,
Maria, a 8 de julho de 1936, e Tomás, a 16 de agosto de 1939.
A correspondência conservada em arquivo permite-nos antever, fugazmente, o
contexto político da época, na sequência da nomeação de Branquinho da Fonseca
como conservador do Registo Civil de Marvão, a 12 de março de 1935, quando
António de Navarro anotou estar «sem imaginar como é que vou sair daqui – a não
ser com uma revolução, mas elas, agora, segundo dizem os jornais, solicitamente,
estão bastante difíceis, como a vida; é para tudo estar de acordo. Admirável
harmonia!... O Salazar é um génio com bastante sol [?], porque o azar temo-lo
nós. Enfim […] isto é um céu aberto – e pronto!... Não podemos dizer mais nada
– estamos condenados a ser anhos à força. O pior é que se um dia isto rebenta
também é capaz de ser com força de mais, não acha? Ah! Não poder cada um
de nós fazer uma revoluçãozinha para experiência!...»82. Reafirmaria esta desilusão
pouco depois, ao apontar que «Embora eles digam que o mundo caminha para
um equilíbrio, não sei qual, eu julgo vê-lo marchar para a cristalização das ideias,
da própria ordem, em formas rígidas e escolásticas. Caminha-se para uma nova
idade média, onde muitos, creio, veem um fulgor artístico e mental notável, mas
onde eu apenas vejo a consubstanciação das doutrinas religiosas dos católicos
em obras várias»…83
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73. Cf. “A posição de guerra: Drama em um ato, por Branquinho da
Fonseca” Presença: Folha de arte e crítica, n.º 16, novembro
de 1928, p. 9-11. Trata-se do primeiro fascículo das Edições
Presença e possuía um desenho de José Régio.
74. Cf. AUC-IV-1.ª D-3-5-41 (Livros de exames – Faculdade de Direito, 5.º ano, vol. 75, fl. 38 v.).
75. AHMC/APSS/ABF/B/001/012 (1930-01-26) e 019 (1930-1020) – Júlio dos Reis Pereira.
76. Cf. AHMC/APSS/ABF/A/003/001 e Diário do Governo, II série,
n.º 123, 1931-05-29. A tomada de posse remonta a 9 de julho
de 1933.
77. Foi iniciado em 1931 no triângulo n.º 317, de Vagos, com o
nome simbólico de Gil Vicente. Em 1933 transitaria para a loja
Construir, de Coimbra, fundada, em 1931, por seu pai. Notese que José Tomás da Fonseca fora iniciado em 1906, na loja
Perseverança, de Coimbra, com o nome simbólico de Michelet,
pertencendo, desde 1923, à loja Portugal, da mesma cidade,
até que fundasse, em 1931, a loja Construir, em que foi Venerável. Cf. A. H. de Oliveira Marques, Dicionário de maçonaria
portuguesa, Lisboa: Editorial Delta, 1986, vol. I, colns. 405 e
595-598. Também seu tio, José Lopes de Oliveira, foi maçon, iniciado, em 1906, na loja Portugal, de Coimbra, com o nome simbólico de Rousseau, o mesmo sucedendo ao seu companheiro
Vitorino Nemésio, que, iniciado, em 1923, na loja A Revolta, da
mesma cidade, com o nome simbólico de Manuel Bernardes,
atingiu o grau 3 no ano seguinte. Cf. Idem, Ibidem, vol II., colns.
1022-1023 e 1054. Refira-se, neste contexto, que a leitura daquela que é considerada a sua obra maior – O barão – reflete a
simbólica maçónica, onde o ar, o fogo e a água desempenham
papel de destaque no batismo de purificação iniciática.
78. Cf. Óscar Lopes, Ibidem, p. 787. Cf., ainda, AHMC/APSS/ABF/
A/001/024, 1932-05-25, em que António de Navarro elogia os
conteúdos e grafismo desta edição de autor, nomeadamente o
seu autorretrato; e AHMC/APSS/ABF/D/001/002, 1932.
79. Trata-se de uma edição de autor. Cf. AHMC/APSS/ABF/
D/001/001, 1931-32. Note-se que Branquinho da Fonseca
enviou um exemplar da obra a Fernando Pessoa que, a 26 de
outubro de 1933, acusando a receção do mesmo, registou que
«a leitura do livro me deu verdadeiro prazer», prometendo enviarlhe nova carta com apreciação. Cf. Fernando Pessoa, Correspondência inédita, Org. e notas de Manuela Parreira da Silva,
Lisboa: Livros Horizonte, 1996, p. 138.
80. Também conhecida por Maria Manuel de Barros Lima, que nascera a 23 de março de 1907, em Cascais, onde veio a falecer a
6 de fevereiro de 1977. Cf. Vilancete para Maria Manuel, poema
manuscrito que Branquinho da Fonseca lhe dedicou, supostamente em 1927. Todavia, na Colóquio: Letras, n.º 63, de setembro de 1981, Albano Nogueira data o poema de 1925-07-25.
Cf. AHMC/APSS/ABF/C/001/003. O namoro já era, assim,
antigo, como o atesta, ainda, a dedicatória da primeira edição
de Poemas, de 1926, dedicada «A Maria Manuel». Cf. Branquinho da Fonseca, Obras completas, Ed. de António Manuel dos
Santos Ferreira, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
vol. I, 2010, p. 13. O casamento civil decorreu a 19 de maio
de 1934, no n.º 1 da Rua Manuel Joaquim Avelar, em Cascais,
onde residiam, cf. certidão que nos foi facultada pela família de
Branquinho da Fonseca.

81. Manuel Lima Jorge foi, na verdade, um dos fundadores do Centro Escolar de Instrução Primária da Vila de Cascais, inaugurado
a 2 de janeiro de 1910, e um dos republicanos que, por ocasião
da revolução de 5 de outubro de 1910, assegurou transitoriamente, com João José Dinis e Emídio Francisco de Almeida,
a gestão da Câmara Municipal. Cf. João Miguel Henriques, “A
escola nova em Cascais: Diretrizes de um projeto republicano
de renovação do sistema de ensino (1909-1913)”, Boca do Inferno, n.º 8, julho de 2003, pp. 99-120; e Cascais: Do final da
monarquia ao alvorecer da república (1908-1914), Lisboa: Edições Colibri, 2001. O Arquivo Histórico Municipal de Cascais
conserva vários processos de obras particulares em seu nome,
na vila de Cascais, em especial no sítio do Castelo, onde viria a
residir Branquinho da Fonseca.
8. AHMC/APSS/ABF/B/001/028, 1935-05 – António de Navarro.
83. AHMC/APSS/ABF/B/001/030, 1935-06-13 – António de Navarro.

Autorretrato, editado em Mar coalhado, 1932
[AHMC/ABF/D/001/002 e AHMC/ABF/C/003/006]
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Branquinho da Fonseca, com a filha, Maria, na Nazaré, 1938
[AHMC/APSS/ABF/A/001/115]

A transferência para o Alto Alentejo foi também comentada na correspondência,
nomeadamente por Fernando Alves Machado, que em julho de 1935 noticiaria
que «Do Rossio ao Chiado todos deploram a tua inumação prematura», enviandolhe o hilariante poema Marvão, dedicado «À saudosa memória de Branquinho
da Fonseca», em que se anota que «A paisagem era amarela e chata; O poeta
deitou-se na paisagem; e ficou amarelo e chato»!84 A sua passagem por esta vila
ficou, ainda, registada em dezenas de fotografias, entre as quais se destaca uma
imagem de grupo, de 1935, retratando, entre outros, Branquinho da Fonseca e
José Régio.85 A relação entre os dois presencistas havia, assim, sido reatada,
beneficiando, depois, da proximidade geográfica, pois José Régio lecionava em
Portalegre desde 1928.
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84. AHMC/APSS/ABF/B/001/036, 1935-08-12 – Fernando Alves Machado. Note-se que Marvão, que tantas vezes fotografou, constituiria o cenário do conto O lobo branco, incluído em
Caminhos magnéticos, que editou em 1938 e autonomamente,
em 1955. Cf. AHMC/APSS/ABF/A/001/055-112. O mesmo
sucedeu com o conto O conspirador, inserido na mesma edição, em que registou: «A muralha protege a povoação em toda
a volta, para não deixar sair nem entrar nada. Não deixa entrar
a civilização nem sair o ar estranho e primitivo do velho burgo».
AHMC/APSS/ABF/D/001/003, 1938.
85. Cf. AHMC/APSS/ABF/A/001/112, Branquinho da Fonseca,
José Régio, José Neves, Maria Manuel Branquinho da Fonseca
e Guilhermina Flores Bugalho na quinta de Francisco Bugalho,
em Castelo de Vide, no ano de 1935. Em entrevista concedida a Manuel Poppe, apontaria que «o [seu] período [literário]
mais fecundo, entre 1938 e 1947» se justificara pelo seguinte
facto: «Não tinha nada para fazer… Estava num lugar que não
dava para a renda da casa – conservador do Registo Civil –,
vivia numa aldeias (vivi em Marvão, Nazaré) e aí, podia realmente
[escrever], tinha todo o tempo disponível». “Branquinho da Fonseca: Entrevista concedida a Manuel Poppe”, Diário de notícias,
1976-09-23.

A necessidade de uma revista literária mantinha-se no espírito
dos dissidentes da Presença, como o denota correspondência de
setembro de 1935, de Adolfo Rocha – que já assinava como Miguel
Torga desde 1934 – pois «Isto de Presença já cheira mal. Morreu,
morreu! À nossa dignidade mental não fica bem concebermos
sequer a hipótese de qualquer colaboração naquele arquivo.
Em minha opinião uma revista, quando não é uma bandeira não
é nada.»86 Apesar de, em dezembro de 1935, anotar: «A sério,
Branquinho: O Semanário que tu sonhas, que eu sonho, que todos
sonham, é impossível em Portugal!»87, em janeiro do ano seguinte
Bilhete-postal enviado a Branquinho da Fonseca
por José Régio e João Gaspar Simões, a 28 de
junho de 1936. As relações entre os três
presencistas já haviam, então, sido reatadas
[Coleção Família de Branquinho da Fonseca]

fundaria, com Albano Nogueira, a revista Manifesto, que editou
apenas cinco números, até julho de 1938, por enfatizar, talvez excessivamente, a
missão social e política do artista... Branquinho da Fonseca, sob o pseudónimo
de António Madeira, colaborou na folha88, que Miguel Torga definiu da seguinte
forma: «A revista será dirigida pelo Nogueira e por mim. O seu nome é Manifesto
e não será um sacrário da arte pura»89, almejando, antes, a afirmação de uma
literatura de cariz humanista.

A 7 de dezembro de 1936, Branquinho da Fonseca passou a desempenhar funções
enquanto conservador do Registo Civil da Nazaré, sendo, também, aprovado no
concurso para conservador do Registo Predial. Por esta altura, colaborou, igualmente,
na Revista de Portugal, editada em 1937, sob a direção de Vitorino Nemésio90, com o
apoio de Alberto de Serpa. Em abril desse ano, denunciando a perniciosa influência
da Censura, este último anotava: «Sabes como são por aí (viram no Jacob e o Anjo
86. AHMC/APSS-AFB/B/001/040, 1935-09-18 – Adolfo Rocha.
87. AHMC/APSS/ABF/B/001/045, 1935-12-04 – Adolfo Rocha.
88. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/041, 1935-09-29 – Adolfo Rocha.
89. AHMC/APSS/ABF/B/001/118, 1935 – Adolfo Rocha. Cf., ainda, AHMC/APSS/ABF/B/001/053, 1936-08, em que Adolfo
Rocha aponta: «Continuarei a manifestar-se contra todas as ressurreições das vidas que verdadeiramente morreram».
90. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/067, 1937-10-16, em que Vitorino Nemésio regista: «isto ou é um sério club de poetas ou nunca
será nada. De todos e sem defeção».

[de José Régio] referências a acontecimentos da vida portuguesa) e poderiam ver
no Anjo a continuação disso… Tem pois paciência, e – faze o favor – manda já outro
conto, onde nem o mais fantasista dos nossos inimigos possa avistar nada […]
Peço-te que desculpes isto, mas neste capítulo temos de ver as coisas assim».91 Já
em novembro, Vitorino Nemésio lhe comunicaria ter apreciado muitíssimo os textos
que enviara para edição – «Que poesia e ironia no seu teatro e nos seus contos!»92
– aconselhando-o, contudo, a usar menos pontuação…

91. AHMC/APSS/ABF/B/001/060, 1937-04-22 – Alberto de Serpa.
9. AHMC/APSS/ABF/B/001/069, 1937-11-17 – Vitorino Nemésio.
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Na sequência do reatamento de relações com João Gaspar Simões, atestado

Branquinho da Fonseca, em Cascais, 1942
[AHMC/APSS/ABF/A/001/117]

pela correspondência constante no arquivo93, Branquinho da Fonseca editou,
em 1938, Caminhos magnéticos, sob o pseudónimo de António Madeira. O
seu velho colega de liceu, um dos mais acutilantes críticos literários da época,
que dirigiu a edição, anotaria a propósito que «Não há dúvida: Caminhos
magnéticos é a revelação de um autêntico narrador. Amanhã, disciplinado o estilo,
consciencializados certos dons, talvez dele saia um romancista».94 Já José Régio
se demonstrou mais generoso na apreciação, anotando que «este livro é dos
mais notáveis que há alguns anos têm aparecido na prosa portuguesa. Embora
tanto com o nome de António Madeira como com o nome de Branquinho da
Fonseca o autor já nos tivesse dado importantes fragmentos do seu talento, os
Caminhos magnéticos são, até certo ponto, uma revelação e uma estreia. Creio
que podemos contar com mais um contista realmente sério (e é que não temos
muitos…) e bem possivelmente com um romancista de pulso»95.
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93. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/070 (1937-11-20), 071 (193712-03), 072 (1937-12-15), 074 (1938-01-14), 075 (1938-0125), 076 (1938-02-04), 077 (1938-02-11) e 082 (1939-01-30)
– João Gaspar Simões.
94. AHMC/APSS/ABF/E/001/007/001, 1938-03-31 – João Gaspar Simões (Diário de Lisboa). A obra foi publicada pelas Edições Europa. Cf. AHMC/APSS/ABF/D/001/003, 1938.
95. AHMC/APSS/ABF/E/001/007/002, 1938-04 – José Régio
(Revista de Portugal).

O ano de 1939 ficou marcado pela edição, a suas expensas, também enquanto
António Madeira, de Teatro, compilação de A grande estrela (parábola em nove
episódios)96, Curva do céu (poema em um ato)97, Rãs (apólogo em um ato) e
Quatro vidas (apontamentos para uma peça). Não obstante João Gaspar Simões
comentar que «A Raquel Bastos lá levou o prémio que deveria, por direito, ser
para ti. […] Isto de prémios em Portugal é tudo questão de conhecimentos e
96. Esta «tem como fundo um complexo de culpa muito sensível,
quer em Branquinho, quer noutros presencistas: o do abstencionismo em matéria política. Este complexo é por vários modos racionalizado na obra de Branquinho. Aqui, imaginam-se as
vicissitudes de um revolucionário que, no momento da vitória
comum, descobre o seu jogo secreto: este consistiria em ajudar
a dar aos outros o triunfo que os afaste de nós. Eis a fórmula
ética e literariamente mais elegante com que, logo a seguir, se
procura impor o individualismo típico da escola: E ai daquele
que se perde de vista a si próprio!». Óscar Lopes, Op. cit., p.
788. Cf. AHMC/APSS/ABF/D/001/004, 1939.
97. Esta peça seria representada a 15, 16 e 17 de julho de 1947,
no Teatro-Estúdio do Salitre. Cf. Branquinho da Fonseca, Obras
completas, Ed. de António Manuel dos Santos Ferreira, Lisboa:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, vol. I, 2010, p. 227.
98. AHMC/APSS/ABF/B/001/082, 1939-01-30 – João Gaspar
Simões.
99. «Com efeito, foi o Sr. Dr. Branquinho da Fonseca que agitou e
delineou a fundação da Biblioteca da Nazaré, estimulando os
que nesta vila moirejam ao passatempo da leitura, ao amor pelo
livro». AHMC/APSS/ABF/A/004/001, 1941-11-26 – José Maria
Lúcio Codinha.
100. AHMC/APSS/ABF/B/001/086 (1940-01-26) e 087 (1940-0131) – Adolfo Casais Monteiro.
101. AHMC/APSS/ABF/B/001/089, 1940-02-25 – José Régio. Recorde-se que o último número da Presença remonta a fevereiro
de 1940.
10. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/095, 1943-06-03 – Comissão
de Obras do Porto de Lisboa. Em entrevista a Manuel Poppe,
anotaria: «Depois, estive no Museu de Cascais, onde também
tinha tempo livre, embora fosse consultor jurídico de uma comissão de obras, o que me ocupava um bocadinho à tarde – muito
pouco – e, portanto, tinha o tempo todo livre para pensar e sonhar e escrever». “Branquinho da Fonseca: Entrevista concedida
a Manuel Poppe”, Diário de notícias, 1976-09-23.
103. Remonta a esta época a sua definitiva fixação em Cascais. Em
carta, não datada, a seu pai, constante no arquivo de Tomás
da Fonseca, registaria: «Querido Pai: Com o frio calculo que
já tenha regressado a Mortágua. Quando quiser pode vir até
Cascais, onde, como lhe disse, tem um quarto sossegado para
poder trabalhar, e onde se pode por uma mesa», assinando com
«Saudades do filho muito amigo, António José». Cf. BNP/ESP/
E34, Cx. 1 – Pt. 4. Note-se, contudo, que entre os textos de
poesia manuscritos se encontra Madrugadas, com a anotação
«Cascais, 1936», que atesta a manutenção da estada no concelho, em datas mais recuadas, por razões de ordem familiar, que
já anotámos. Cf. AHMC/APSS/ABF/C/001/001/004, 1936.

favores pessoais»98, o seu amor pelas palavras, pela escrita, pelos livros e pela
leitura, enquadrado por fortíssimos instintos de cariz social, lançá-lo-ia, nesse
mesmo ano, na fundação da Casa dos Pobres e da Biblioteca da Nazaré, como
o atesta a declaração assinada por José Maria Lúcio Codinha, então presidente
da Câmara Municipal, elogiando a atividade exercida por Branquinho da Fonseca
neste âmbito.99 A herança moral paterna dava, assim, os seus primeiros frutos…
A 31 de janeiro de 1940, Branquinho da Fonseca receberia no n.º 1 da Rua
Avelar, em Cascais, um bilhete-postal enviado por Adolfo Casais Monteiro,
solicitando o envio de textos para edição na Presença, denunciando o regresso,
não concretizado, à revista que fundara, em 1927.100 Neste contexto, José
Régio escrever-lhe-ia: «Mas… ó homem! Não sabes que a Presença tem de ir à
Censura, e que a Censura se preocupa sobretudo, atualmente, com a moralidade
dos escritos? Aí te devolvo as páginas em que vêm precisões, que é quase certo
desagradariam à Censura […]. Diz se te é possível substituíres essas grossarias
das velhas bêbadas por quaisquer outras que, não traindo a intenção da cena,
possam, no entanto, passar. […] Mas que queres? De todos os lados, agora,
sopram ventos pouco favoráveis aos verdadeiros artistas».101 Pouco depois, a 17
de março de 1941, tomou posse do cargo de chefe da secretaria da Comissão de
Obras da Base Naval de Lisboa, a que renunciaria a 31 de maio de 1943102, ainda
que já desde 2 de janeiro de 1942 tivesse sido nomeado conservador do MuseuBiblioteca do Conde de Castro Guimarães. Em Cascais desenvolveu, desde
então, ao longo de dezanove anos, um meticuloso trabalho em prol da cultura e da
divulgação do livro e da leitura, que, por ser detalhadamente analisado em capítulo
autónomo deste catálogo, não descreveremos, apresentando, ainda assim, alguns
documentos do arquivo que consideramos úteis para o estudo da sua obra.103
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1ª edição de O Barão, com adições manuscritas e datiloscritas, c. 1942 [AHMC/APSS/ABF/D/001/005]

O ano de 1942 ficou, ainda, marcado pela publicação de O barão104, de novo sob
o pseudónimo de António Madeira, acerca do qual Alberto de Serpa comentaria:
«Coisas assim, fortes e bem contadas – há poucas, por cá. É preciso, agora, vir o
romance que todos esperamos com ansiedade. Quando?»105. Registe-se, também,

104. Datiloscrito com correções manuscritas de O barão, produzido em «Cascais-Nazaré, março, abril-40». AHMC/APSS-ABF/
C/002/001, 1940-03/04. A obra foi publicada pela Editorial
Inquérito. Cf. AHMC/APSS/ABF/D/001/005, 1942. Note-se
que ao exemplar preservado no arquivo foi adicionado um último
parágrafo manuscrito, depois colado em texto datiloscrito.

a crítica do Diário popular, de setembro de 1943: «”O barão” é talvez o que de

105. AHMC/APSS-ABF/E/001/008/004, 1942-10-05 – Alberto de
Serpa.

mais perfeito realizou até hoje António Madeira»106. Tendo colaborado, em 1944, na

106. AHMC/APSS-ABF/E/001/008/008, 1943-09-02 – Diário popular.

revista Litoral, dirigida por Carlos Queirós, que se insurgiria contra uma literatura de
militância socio-política, polarizada em torno do movimento neo-realista , editou,
107

no ano seguinte, já enquanto Branquinho da Fonseca, Rio turvo e outros contos108,
em que inseriu, também, a segunda edição de O barão. Seguir-se-ia a publicação
da primeira série da antologia As grandes viagens portuguesas, em 1946109; e de
Porta de Minerva110, em 1947, testemunho romanceado da sua vida de estudante
de Coimbra que, por vezes, roça a autobiografia, ao descrever praxes, boémia,
repúblicas, tascas, passeios, amores, sebentas e até conflitos.111 O livro seria
tolerado pela Censura, não sem a introdução de algumas correções…112
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107. Mais concretamente nos n.º 3 e 5. Colaboraria, também, neste
período, em Cadernos de poesia (n.º 3, 1940), Variante (n.º 2,
1943), Líricas portuguesas (1945?), Mundo literário (n.ºs 16-17,
1946), e Ver e crer (n.ºs 2 e 28, 1945 e 1947). Cf. AHMC/
APSS/ABF/D/001/008, 1945-46 e AHMC/APSS/ABF/
F/002/008, 1946.
108. Cf. Manuscrito de Rio turvo, produzido em Cascais, em AHMC/
APSS-ABF/C/002/003, 1944-03-21.
109. Seria editada pela Portugália Editora.
110. Cf. Datiloscrito com correções manuscritas de Porta de Minerva, inicialmente apelidada de A porta férrea, também produzido em Cascais. AHMC/APSS-ABF/C/002/005, 194011/1945-01-14. A obra foi publicada pela Edições Ática. A
autobiografia é sobretudo percetível nas p. 25, 112, 222-226
e 298. Cf. AHMC/APSS/ABF/D/001/018, 1961 (2.ª ed.).

A sua atividade profissional em Cascais não se revelou isenta de contrariedades,
sendo, mesmo, acusado de privilegiar a biblioteca e, consequentemente, de
menosprezar o museu, como o denota a cópia da missiva que dirigiu ao presidente
da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca, a 23 de março de 1948, em que
111. «Este romance é produto, ainda, de uma verdura juvenil, e não
me surpreenderia se a sua publicação estiver retardada de, pelo
menos, um decénio relativamente à sua redação essencial». Óscar Lopes, Op. cit., p. 788. Na sua versão anotada, Branquinho
da Fonseca apontou: «Seria importante considerar o aspeto de
contestação à Universidade», passando, assim, pela destruidora crítica de que «O diálogo é por vezes de uma fragilidade de
novelas radiofónicas para domésticas». Como perceberemos, a
preferência de Óscar Lopes ia, definitivamente, para Mar santo… Cf., ainda, AHMC/APSS-ABF/C/002/008 (1946) e 007
(1945), contendo lista das personagens. Para além de Bernardo
Cabral, representação de Branquinho da Fonseca, é possível
identificar «Júlio (J. Régio)», «Barroso (Bettencourt)» e «Francisco Pereira (A. Machado)».
11. «“Não tem qualquer mal, uma vez que se excluam uma palavra
considerada obscena a folhas 352 e as exteriorizações a páginas 382 e 383, por serem, de certo modo, depreciativas, sob
o ponto de vista militar”. Por despacho de 17 de dezembro de
1945 este livro de Branquinho da Fonseca foi autorizado com
cortes parciais nas páginas n.º 382 e 383?». Cândido de Azevedo, Op. cit., p. 106. Cf., ainda, o ofício da Coimbra Editora,
Ld.ª dirigido a Branquinho da Fonseca, informando-o de que no
caso de pretender manter a intenção de editar Porta de Minerva
em 500 páginas, ao invés de 350, teria de se desvincular do
projeto. AHMC/APSS/ABF/B/001/109, 1946-09-20 – Coimbra Editora, Ld.ª.
113. Note-se que «Também não é exato que me tenha limitado aos
trabalhos de catalogação. Remodelei completamente os serviços da biblioteca, que hoje tem outra instalação, outro catálogo,
outra eficiência cultural, louvada por todos os leitores que a frequentam, tendo o número de leitores subido de 168 para perto
de 4.000. Perguntar-se-á porque não revi primeiro o inventário
geral do Museu. Por duas razões. Primeira: porque valorizar a
biblioteca e orientá-la no sentido de missão para que fora criada era uma obra de utilidade mais urgente e imediata. Segunda: porque o inventário estava, à data da minha nomeação e
ainda durante algum tempo esteve, precisamente para fins de
revisão, em muito boas mãos: nas do Sr. Dr. João Couto, Diretor do Museu de Arte Antiga». AHMC/APSS/ABF/B/003/001,
1948-03-23. Cf., ainda, o relatório das atividades desenvolvidas
em 1943 no Museu-Biblioteca do Conde de Castro Guimarães,
inserido no Boletim, criado por Branquinho da Fonseca, em
AHMC/APSS/ABF/D/003/002, 1938; e Daniel Melo, A leitura
no Portugal contemporâneo (1926-1987), Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais, 2004.

anotou que «o Sr. Vogal cultural afirma que dou atenção unicamente à biblioteca, o
que, pelos relatórios que aprovou, sabe que não é verdade. Simplesmente o resto do
palácio é estático, não há que modificar nem acrescentar, tendo o próprio Conde de
Castro Guimarães determinado isso no seu testamento. E a biblioteca é a parte viva
do Museu, em constante evolução, aquela que o fundador declarou expressamente
que deveria ser ampliada e que o não tem sido tanto como podia»113.

Em 1950, na sequência de várias consultas e pareceres, a Câmara Municipal
de Cascais aprovou a integração do Museu-Biblioteca do Conde de Castro
Guimarães no património municipal. A Comissão Administrativa passou, assim,
a deter apenas funções consultivas, sendo o Conservador contratado no regime
de aquisição de serviços e os demais funcionários como assalariados. No ano
seguinte, Branquinho da Fonseca conseguiria dotar o Museu do seu primeiro
guia, em português, inglês e francês, que já refletia a nova apresentação das salas
que idealizara114. A 26 de julho de 1953, também por proposta sua, iniciar-se-ia
a atividade de uma pioneira biblioteca itinerante, destinada a servir as localidades
mais afastadas da vila, que lhe valeu, a 30 de janeiro de 1954, um louvor por
parte da Câmara Municipal de Cascais, realçando «o carinho posto pelo Doutor
Branquinho da Fonseca neste serviço e o êxito alcançado até agora», pois «Nas
povoações rurais do concelho aonde [sic] para o efeito, aos domingos, se desloca
uma furgoneta da Câmara, o interesse das populações até então privadas da
leitura de bons livros, é verdadeiramente consolador»115.

114. Cf. AHMC/APSS/ABF/D/003/003-005, 1952.

Entretanto, em 1952, publicaria um dos seus mais apreciados livros: Mar santo,

115. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/155, 1954-02-08 – Câmara Municipal de Cascais; e as fotografias conservadas, em AHMC/
APSS/ABF/A/001/122-132.

que Óscar Lopes elogia enquanto obra quase cinematográfica.116 Na verdade,

116. Cf. manuscrito de Bandeira preta, produzido em «Cascais, 2julho-1954». AHMC/APSS-ABF/C/002/013, 1955-07-02. A
obra seria editada pelas Publicações Europa-América. Cf., ainda, AHMC/APSS/ABF/D/001/042, 1986.

«Há poucas páginas tão complexamente movimentadas na nossa literatura. Em
vez de se confiar nos largos planos panorâmicos de Brandão, o romancista alterna
a azáfama da multidão e dos bois a puxar as redes, com os planos mais próximos,
47

Datiloscrito com adições manuscritas de Porta de Minerva, 1941-45
[AHMC/APSS/ABF/C/002/005]
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Manuscrito de Bandeira preta, 1955
[AHMC/APSS/ABF/C/002/013]

e frenéticos, da lota, das peixeiras a estripar e escamar o peixe, sobrepondo-lhe
ainda, como em off, a voz de um velho lobo-do-mar que recorda, entrecortadamente,
quando lhe prestam atenção no cais apinhado, um seu naufrágio, em dia muito
diferente, de tempestade e não de calma soalheira»117. Esta edição foi, ainda,
marcada pela intensa recolha de vocabulário e costumes dos pescadores da
117. Óscar Lopes, Op. cit., p. 787. Cf. AHMC/APSS/ABF/
B/001/148, 1952-11-02 – Adolfo Casais Monteiro.
118. Cf. Apontamentos manuscritos e datiloscritos recolhidos para
a edição de Mar santo, em AHMC/APSS-ABF/C/004/001,
1937/1940.
119. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/132 (1951-11-22), 133 (195112-06), 134 (1952-12-05) e 135 (1952-01-23) – José Régio.
Em entrevista a Manuel Poppe, Branquinho da Fonseca acrescentou a este propósito: «Eu precisava, sempre, muito a opinião
dele e, em algumas coisas me foi útil. O Mar santo escrevi-o
segunda vez, depois de uma carta sua. Antes da carta que me
escreveu eu já tinha visto o problema do livro, mas ele confirmou
o meu ponto de vista». “Branquinho da Fonseca: Entrevista concedida a Manuel Poppe”, Diário de notícias, 1976-09-23.
10. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/136, 1952-02-25 – José Régio.
11. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/159, 1955-03-05 – José Régio.
1. «Cinco indivíduos a dirigir um jornal – cinco literatos! – e nos
tempos de hoje!! Francamente, não te parece menos viável isso
do que tudo o mais?». AHMC/APSS/ABF/B/001/157, 195501-15 – José Régio.
13. Cf. Datiloscrito com correções manuscritas de O barão, produzido em «Cascais-Nazaré, março, abril-40». AHMC/APSS-ABF/
C/002/001, 1940-03/04. Foi publicado pela Livraria Bertrand.
14. AHMC/APSS/ABF/B/001/163, 1956-06-24 – Marcelo Caetano. Refira-se, ainda, a sua atividade enquanto tradutor, nomeadamente de Una manciata di more, de Ignazio Silone (Lisboa:
Editora Ulisseia, 1955); e Le rouge et le noir, de Stendhal (Lisboa: Clube Português do Livro e do Disco, [1974]). Refira-se,
ainda, que Confession de minuit, de Georges Duhamel (Lisboa:
Estúdios Cor, 1958) foi traduzido pela sua mulher, limitando-se
Branquinho da Fonseca a rever o trabalho, apesar de ser erradamente identificado como tradutor. Cf. AHMC/APSS/ABF/
B/002/012, 1958-09-23. Maria Manuel registaria, também,
ter sido o seu marido o responsável pela tradução de Cristo
ressuscitado, de Kazantzaki, obra editada em 1957, em que
consta como autora. Note-se, por fim, que se conserva em arquivo a tradução incompleta de La chartreuse de Parme. Cf.,
a este propósito, AHMC/APSS/ABF/B/004/012, 1977-05-09;
AHMC/APSS/ABF/C/002/016, 1966; e AHMC/APSS/ABF/
F/002/004, 1943.
15. Em sintonia com o projeto das Bibliotecas Itinerantes promoveu,
também, a instalação de bibliotecas fixas, entre as quais consta
a de Cascais, que, criada em fevereiro de 1971, seria equipada
pela Fundação Calouste Gulbenkian, recebendo a designação
de Biblioteca Fixa n.º 168. Colaborou, entretanto, com textos,
nas Folhas de poesia (n.º 2, 1957) e na Coletânea de versos
portugueses (1964).

Nazaré, parcialmente conservada em arquivo118. Preserva-se, também, muita
correspondência a propósito desta edição, nomeadamente as impressões prévias
de José Régio119, numa altura em que este comentaria, ainda, que «Estamos, na
verdade, muito necessitados dum jornal literário!»120. Branquinho da Fonseca
parece ter acalentado este projeto, tanto mais que, em 1955, o seu companheiro
da Presença anotava em nova missiva: «podes, se quiseres, incluir o meu nome no
grupo diretivo da Gazeta […] não tenciono desinteressar-me da vida literária»121.
Advertiria, não obstante, que «Num hipotético grupo diretivo, ou o Nemésio ou
eu. Em tudo se poderá ele meter… menos em qualquer coisa onde também eu
me meta. Cheguei à conclusão de que vários indivíduos e várias empresas só se
sustentam… à custa da nossa benevolência mal entendida»122.

Seguir-se-ia, em 1956, a publicação de Bandeira preta123, que Marcelo Caetano
aplaudiu, pois «soube encontrar no seu espírito tesouros de juventude e de
frescura e teve arte de os descrever com prosa admirável – leve, dúctil, expressiva,
harmoniosa, graciosa e enternecida…»124. Todavia, a partir de 1957, quando foi
convidado por Azeredo Perdigão para organizar e dirigir na Fundação Calouste
Gulbenkian o Serviço de Bibliotecas Itinerantes, que lhe permitiria expandir, a nível
nacional, a experiência de Cascais, a sua atividade profissional (e literária) alterouse profundamente125. Desta forma, a 10 de janeiro de 1960, solicitou dispensa do
lugar de conservador, ainda que invocando o facto de o Museu-Biblioteca Conde
de Castro Guimarães ter sido prejudicado pela anexação à Câmara Municipal,
pois «Não só as necessidades de conservação não têm sido atendidas com a
urgência e zelo que estas coisas requerem, como também a sua ação cultural vem
sendo afetada por não se adquirirem livros»126.

16. AHMC/APSS/ABF/B/002/013, 1960-01-10.
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Os anos em que prestou serviço na Fundação Calouste Gulbenkian seriam,
mercê do intenso esforço organizativo que implicaram, de menor produção
literária, caracterizando-se, antes, pela reedição das suas obras e pela produção
de antologias, que em seguida se apresentam. Consequentemente, em 1959,
publicou a terceira edição de O barão, com ilustrações de Júlio Pomar e a
segunda edição de Mar santo; em 1961, a segunda edição de Porta de Minerva;
em 1962, a quarta edição de O barão, com posfácio de José Régio127 e No rasto
do corsário, adaptação da obra de Fernão Mendes Pinto; em 1963 – ano da
morte de sua mãe – o primeiro volume de Contos tradicionais portugueses128
e a segunda edição de Rio turvo, sem O barão e com três contos inéditos;
em 1964, a terceira edição de Mar santo, a segunda edição da primeira série
de As grandes viagens portuguesas, a segunda edição do primeiro volume
de Contos tradicionais portugueses e a antologia Poesias: De João Roiz de
Castelo-Branco a Florbela Espanca129; em 1965, As mãos frias, conto extraído
de Rio turvo130; em 1966, a segunda edição de Bandeira preta e de Poesias, a
segunda série de As grandes viagens portuguesas131 e o segundo volume de
Contos tradicionais portugueses132; em 1967, a terceira edição de Caminhos
magnéticos; e, em 1968 – ano do falecimento de seu pai – a terceira edição
de Porta de Minerva. Em 1969, quando publicou a quinta edição de O barão,
com um estudo de David Mourão-Ferreira, e a terceira edição de Rio turvo,
queixar-se-ia de falta de tempo para a escrita, anotando que «A maior parte
dos escritores escreve nas horas vagas. E como há muito não tenho horas
vagas… não escrevo»133. Socialmente consciente e ativo, anotaria, também, que

«Muitos que querem comprar livros não
podem. Verdade seja que muitos que
podem não querem» .
134

134

17. Em 1964, baseando-se em O barão, Luís de Sttau Monteiro escreveria uma peça com o mesmo título, enredo e até, em vários
momentos, com o mesmo texto, que seria encenada, em 1968,
no Teatro Variedades, com a participação de Rogério Paulo, Ruy
de Carvalho e Eunice Muñoz. Todavia, a Censura impediria a
representação nas vésperas da estreia. Cf. AHMC/APSS/ABF/
E/001/018, 1968; Luiz Francisco Rebello, Op. cit., p. 61-66; e
Maria Saraiva de Jesus, “O barão” de Branquinho da Fonseca
e de Luís de Sttau Monteiro: Da narratividade à hermenêutica,
Aveiro: Universidade de Aveiro, 2000.
18. A obra foi publicada pela Portugália Editora.
19. Também editada pela Portugália Editora. Cf. AHMC/APSS/
ABF/D/001/023, 1964.
130. «Por vezes, sente-se o simples exercício de um truque, como a
confusão propositada entre atos ou pensamentos tidos como
reais e imagens de um filme que, vem depois a saber-se, a personagem está vendo (truque hoje vulgar nos próprios filmes)».
Óscar Lopes, Op. cit., p. 791.
131. A edição é da responsabilidade da Portugália Editora. Cf.
AHMC/APSS/ABF/D/001/021, 1964.
13. Trata-se, igualmente, de obra da Portugália Editora. Cf. AHMC/
APSS/ABF/D/001/024, 1966.
133. AHMC/APSS/ABF/E/001/009/058, 1969-06-26 – Diário popular.
134. AHMC/APSS/ABF/E/001/009/058, 1969-06-26 – Diário popular.
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Branquinho da Fonseca com José de Azeredo Perdigão e António de Oliveira Salazar,
visitando as bibliotecas móveis da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1958
[AHMC/APSS/ABF/A/001/153 e 138]
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Branquinho da Fonseca [AHMC/APSS/ABF/A/001/234]

52

Maria Manuel Branquinho da Fonseca registaria, igualmente, em resposta a um
inquérito sobre a vida e obra de seu marido, que «Muitos se admiram da produção
literária de Branquinho da Fonseca ter parado. É que tendo sido convidado para
instalar em Portugal bibliotecas itinerantes e fixas, deu-se tão completamente a
essa tarefa com corpo e alma que o tempo lhe faltou para continuar a sua obra
literária. Para ele isso era um drama. Quando adoeceu tencionava reformar-se para
se dedicar aos seus livros, então inteiramente»135. Bafejado pelo reconhecimento
público e da crítica, prosseguiu, assim, a reedição das suas obras, lançando, em
1971, a quarta edição de Mar santo e de Rio turvo e a terceira edição da antologia
Poesias, acrescida da obra de José Régio; em 1972, a sexta edição de O barão;
em 1973, as sétima e oitava edições de O barão, esta última com um estudo de
Nelly Novaes Coelho; e em 1974, a segunda edição de Teatro, composta por
A grande estrela, Curva do céu, Rãs e Quatro vidas e acrescida das peças A
posição de guerra e Dois, bem como a nona edição de O barão, também com
posfácio de José Régio.
Por esta altura, a Fundação Calouste Gulbenkian precisava de tornar menos
onerosa a rede de Bibliotecas Fixas e Itinerantes, como o atesta a carta de José
de Azeredo Perdigão dirigida a Branquinho da Fonseca, com ata de reunião havida
acerca do projeto de absorção destas bibliotecas pelo Estado, em que se lança
voto de reconhecimento e louvor a Branquinho da Fonseca pela sua atividade
enquanto Diretor do Serviço de Bibliotecas Fixas e Itinerantes136. Todavia, pouco
tempo depois, a 16 de maio de 1974, Branquinho da Fonseca faleceria, nos
135. AHMC/APSS/ABF/B/004/012, 1977-05-09. «Branquinho da
Fonseca nada publica há mais de quinze anos. As nossas instituições gostam que o escritor se cale e até celebram o que
desiste. O silêncio valeu a Branquinho uma certa espécie de
“classicização”: os editores disputam e re-editam os seus livros,
os críticos mais sérios e para-universitários escrevem sobre ele
respeitosos artigos e científicos ensaios e é raro o ano em que,
nos exames das Faculdades de Letras, não apareçam trechos
seus para interrogar e torturar os alunos». AHMC/APSS/ABF/
E/001/009/090, 1973-08-30 – Jornal da Madeira.
136. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/001/186, 1974-02-22 – José de Azeredo Perdigão.
137. Cf. AHMC/APSS/ABF/B/004/004, 1974-05-22 – Fundação
Calouste Gulbenkian.
138. AHMC/APSS/ABF/E/001/009/090, 1973-08-30 – Jornal da
Madeira.
139. “Branquinho da Fonseca: Entrevista concedida a Manuel Poppe”,
Diário de notícias, 1976-09-30.

“Quatro Moinhos”, a sua casa da Malveira da Serra137. Concedera, meses antes,
uma entrevista, em que dera a conhecer um último projeto, nunca concluído: a
sequela de Porta de Minerva, passada quarenta anos depois, de forma a perceber
«como se instalaram [os personagens], ou como definitivamente se perderam na
sociedade policiada pelos costumes, pelos interesses, pelas instituições, pela
polícia»138. O poeta-estudante de 1926, paladino da imprensa livre e original, cultor
do individualismo, conservador de registos, museus e bibliotecas, divulgador do
livro e da leitura, amante fidelíssimo das palavras, pela consciência do valor da
sua correta aplicação, refletia, desta forma, em livro, acerca do cerne da condição
humana, que tão magistralmente captou nos seus textos. Assim nos deixou o
homem que sabia que «Há sempre o que fica para outras páginas»139.
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Máquina de escrever de Branquinho da Fonseca, c. 1930 [AHMC/APSS/ABF/A/004/006]

55

56

por Cristina Pacheco
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Branquinho da Fonseca defronte ao
Museu-Biblioteca Condes Castro
Guimarães, c.1943
[AHMC/APSS/ABF/A/001/118]
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A 2 de Janeiro de 1942 tomava posse em Cascais o novo Conservador do MuseuBiblioteca do Conde de Castro Guimarães, instituição cultural nascida do legado
testamentário feito ao Município por Manuel Castro Guimarães. Tratava-se de
António José Branquinho da Fonseca, um dos escritores mais notados da geração
de 1930, personalidade ligada ao meio literário conimbricense e fundador, com
José Régio e João Gaspar Simões, da célebre revista Presença, um dos títulos
mais marcantes da história das revistas literárias em Portugal.
Não era a primeira vez nem a última, no século XX em Portugal, que escritores,
ensaístas, críticos ou historiadores ocupavam lugares de destaque em instituições
ligadas ao livro, nelas operando importantes transformações. Acontecera logo em
1911, com a integração de Raul Proença no quadro da Biblioteca Nacional de
Lisboa, e depois em 1919, com a nomeação do historiador Jaime Cortesão para
diretor da instituição, ganhando então fôlego o hábito de se reunir nesse local
uma plêiade de escritores e intelectuais que incluía, entre outros, António Sérgio,
Aquilino Ribeiro, Raul Brandão e Afonso Lopes Vieira.
Em inícios da década de 40, já não na Primeira República mas com o Estado
Novo instituído e consolidado, seria a vez do escritor Branquinho da Fonseca
colocar a sua erudição, cultura, referências literárias, pragmatismo e experiência
ao serviço de uma Biblioteca do concelho de Cascais, onde procurou criar
serviços que desimpedissem o acesso ao livro e o tornassem atrativo e útil para
a comunidade, ensaiando com sucesso algumas iniciativas que criariam lastro
na sociedade portuguesa.
É desta atividade, desenvolvida durante quase duas décadas naquela que foi
durante muitos anos a principal instituição cultural do concelho de Cascais – o
Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães - que tratarão as linhas seguintes.

Excerto do poema O arquipélago das sereias, inserido no manuscrito de Vento de longe: Poemas
[AHMC/APSS/ABF/C/001/001/021B]
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De Coimbra a Cascais

Branquinho da Fonseca (1905-1974) nasceu em Mortágua, distrito de Viseu, filho
de Clotilde Madeira Branquinho da Fonseca e de Tomás da Fonseca, escritor,
pedagogo, militante republicano de perfil anti-clerical, deputado no Parlamento
até 1917 e opositor à Ditadura Militar e ao regime de Oliveira Salazar.
No tempo que lhe foi dado viver, Branquinho da Fonseca atravessou as três
grandes mudanças de regime que marcaram profundamente a vida política e
social portuguesa no século XX: em 1910, tinha apenas 5 anos, a Monarquia
dava lugar a uma República; em 1926, no início da sua vida adulta, o golpe do 28
de Maio instaurava uma Ditadura Militar, transformada em Estado Novo a partir de
1933; e em 1974, a pouco dias da sua morte, tinha lugar a revolução do 25 de
Abril que abriria finalmente o caminho à instauração da democracia em Portugal.
Depois de uma passagem pela Parede, no concelho de Cascais, passou a sua
juventude entre duas das principais cidades e centros de atividade cultural
do país, Lisboa e Coimbra, chegando a esta última em 1921 para prosseguir
os seus estudos liceais, ano em que, na noite sangrenta de 19 de Outubro, a
capital assistira ao culminar de uma tremenda espiral de violência política com o
assassinato de várias personalidades ligadas à implantação da República e ao
governo, como Machado dos Santos, o “herói da Rotunda”, e António Granjo,
presidente do Ministério. Nove anos depois concluía naquela mesma cidade o
curso de Direito em que entretanto se matriculara e, em 1931, iniciava a sua
vida profissional em funções públicas como Ajudante de Conservador do Registo
Predial da Comarca de Coimbra, cargo no qual se manteve até 1935. 
É durante este período de 14 anos passado em Coimbra que Branquinho da
Fonseca manifesta e desenvolve a sua vocação de escritor, participando em
diversos projetos culturais e formando a sua rede de sociabilidades pessoais e
literárias numa altura em que a cidade se polarizava em diversas publicações e
organizações de sinal contrário, entre as quais avulta a do Centro Católico a que
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1. Para uma cronologia das principais etapas e acontecimentos na
vida de Branquinho de Fonseca, veja-se o catálogo António José
Branquinho da Fonseca 1905-1974. Exposição comemorativa do
seu nascimento. Cascais: Câmara Municipal, 2006, para além,
claro está, do capítulo que antecede este texto.

pertenciam Oliveira Salazar e Gonçalves Cerejeira, duas das mais proeminentes
figuras do novo regime posteriormente constitucionalizado em 1933. Neste
contexto, poucos anos depois da sua chegada a Coimbra, Branquinho procura
afirmar-se como escritor através de uma das vias mais fecundas do panorama
literário português no século XX: a da revista literária. Primeiro em 1924 (tinha
então 19 anos), ano em que com João Gaspar Simões, Afonso Duarte, António
de Sousa, Campos de Figueiredo e Vitorino Nemésio, funda a Tríptico, da qual se
editam nove números com textos em prosa e poesia de ressonâncias saudosistas
e um certo populismo de raiz tradicional. Depois em 1927, quando, com José
Régio e, mais uma vez, João Gaspar Simões, se lança na fundação daquele
que seria um dos mais importantes projetos culturais do seu tempo: a revista
Presença. Folha de Arte e Crítica, surgida já após o golpe do 28 de Maio e num
contexto em que dominavam intenções regeneradoras de vária espécie, quer pela
via nacionalista, quer republicana.
Branquinho da Fonseca colaborou com a Presença durante três anos, datando
deste período a edição em livro das suas primeiras obras poéticas. Em 1930,
ano em que termina a sua licenciatura, anuncia o seu afastamento da direção da
revista através da subscrição de uma carta aberta assinada em conjunto com
Adolfo Rocha (mais conhecido pelo pseudónimo de Miguel Torga) e Edmundo
Bettencourt. O motivo de fundo, manifestado publicamente, era a vontade
de preservar a independência de espírito e a liberdade criadora face ao que
consideravam ser o rumo academizante e acomodado tomado pela revista.
Nesse mesmo ano procura um projeto literário alternativo, fundando com Miguel
Torga a revista Sinal, da qual se editou apenas um número.
Em 1931, ano em que inicia a sua vida profissional ainda na cidade de Coimbra,
. Clara Rocha, Revistas Literárias do Século XX em Portugal [Lisboa] Imprensa Nacional – Casa da Moeda, imp. 1985. Refira-se
que neste mesmo ano era lançada em Lisboa, pela mão de Fernando Pessoa, a revista Athena.
3. Este episódio fez correr muita tinta entre os presencistas e deu azo
a bastantes interpretações e leituras ao longo dos anos. Veja-se,
entre outros, João Gaspar Simões, José Régio e a História do
Movimento da “Presença”. Porto: Brasília Editora, 1977, e Jorge
de Sena, Régio, Casais, a “presença” e outros afins. Porto: Brasília Editora, 1977.

dá à estampa a sua primeira coletânea de contos intitulada Zonas, seguida no
ano seguinte pela edição de nova coletânea de poemas, Mar Coalhado. Por esta
altura, em Cascais, abrira já ao público o Museu-Biblioteca Conde de Castro
Guimarães, circunstância que poderá ter despertado a sua atenção já que tinha
família no concelho, concretamente na localidade de Parede, onde estivera em
pequeno e novamente em 1930. É a partir desta altura, por volta de 1932, que a
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sua ligação ao Museu-Biblioteca se começa a entretecer, quando, na sequência
da transferência do então conservador, João Couto, para o Museu Nacional de
Arte Antiga, foi aberto concurso para provimento do lugar deixado vago. Um
concurso ao qual se apresentaram vários candidatos e cujo desfecho passou
para a história não só pelo mérito do vencedor – Carlos Bonvalot, pintor e um
pioneiro no estudo e utilização das técnicas e métodos científicos modernos
no restauro de obras de arte - mas também pelo dos candidatos preteridos.
É hoje bem conhecida a exclusão de Fernando Pessoa da lista de candidatos
admitidos a concurso por “falta de habilitações”,  circunstância que tem dado azo
a alguma especulação sobre o diferente destino que poderia ter tido o escritor,
prematuramente desaparecido em 1935, caso tivesse tido a possibilidade de
ficar em Cascais. O próprio referira anos antes, numa carta à sua amada Ofélia
em 1929, que a possibilidade de vir para Cascais era sinónimo de “um ponto
qualquer fora de Lisboa, mas perto (…)”, onde pudesse organizar os seus papéis.
Também um dos seus primeiros biógrafos, João Gaspar Simões, refere que essa
terá sido a última tentativa de Pessoa para se “instalar na vida confortavelmente”,
consciente que estaria de ter atingindo o pleno domínio das próprias qualidades
e desejando preparar a sua obra para a posteridade. Menos conhecido será o
facto de ao mesmo concurso se ter também apresentado outro candidato oriundo
de universo literário próximo da geração Orpheu, para quem, contudo, o destino
reservaria a sua intervenção para mais tarde: referimo-nos ao então muito jovem
Branquinho da Fonseca, acabado de concluir o seu curso de Direito e no início da
sua vida profissional. Uma circunstância que documentaremos mais adiante.
Para já, importa reter o seguinte: não sabemos se a motivação de Branquinho
da Fonseca era idêntica à que levara Fernando Pessoa a apresentar o seu
requerimento em 1932, até porque nessa altura o jovem Branquinho estava no
início da sua carreira literária e Pessoa, de uma geração anterior, chegara à fase
em que sentia necessidade de sistematizar sua obra para a posteridade. Não
obstante, e para além de motivos de natureza pessoal e familiar, talvez possamos
supor com alguma razoabilidade que Branquinho da Fonseca terá comungado da
mesma expectativa de Fernando Pessoa face ao que um cargo desta natureza
podia oferecer, nomeadamente a possibilidade de prosseguir a sua obra literária
num cenário aprazível e tranquilo, com algumas garantias na esfera material.
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4. Em rigor, devemos referir que este episódio era já conhecido em
certos meios literários pelo menos desde 1944. Neste ano, o
poeta Carlos Queiroz, antigo colaborador da Presença e admirador de Fernando Pessoa, escreveu a Branquinho da Fonseca
pedindo-lhe uma cópia do requerimento e currículo submetidos
pelo Poeta para preencher a vaga do lugar de conservador do
Museu-Biblioteca em 1932, a fim de publicar esses documentos
na revista Litoral, publicação de que era responsável e cujo primeiro número estava em preparação (ofício de 3 de Fevereiro de
1944, AHMC/AADL/CMC/R/A/001 – Cx. 2.).
5. Citada por Teresa Rita Lopes no estudo que publicou em Fernando Pessoa. A biblioteca impossível. Cascais: Câmara Municipal,
1995, p. 10.
6.

Vida e Obra de Fernando Pessoa. História de uma Geração. Lisboa: Livraria Bertrand, 3ª ed., 1973, p. 656.

Branquinho da Fonseca (à esquerda e ao centro) na praia da Nazaré com um grupo de amigos, agosto de 1930
[AHMC/APSS/ABF/A/001/049 e AHMC/APSS/ABF/A/001/050]

Mesmo que a posteridade tenha reservado a ambos destinos diferentes em
termos de inscrição no cânone literário, recorde-se que também Branquinho da
Fonseca possuía já em 1932 obra publicada e promissoras qualidades, tendo
inclusivamente granjeado certa reputação na fértil e bem portuguesa tradição
de desentendimentos literários, ao manifestar publicamente o seu afastamento
da direção da revista Presença, que ajudara a fundar. As possíveis semelhanças
com Fernando Pessoa relacionadas com o Museu-Biblioteca do Conde de Castro
Guimarães terminam, porém, por aqui: ao contrário do poeta do Desassossego,
que afirmara perentoriamente que toda a sua vida girava em torno da sua obra
literária – “boa ou má que seja ou possa ser” -, Branquinho da Fonseca manifestaria
uma considerável preferência pela ação, com destaque para as possibilidades de
intervenção na sociedade e no mundo.
Em todo o caso, e tal como para Fernando Pessoa, a hipótese de vir trabalhar para
Cascais em 1932 não se concretizou, levando Branquinho da Fonseca a iniciar
um périplo pelo país em diversas conservatórias na área dos registos e notariado.
Assim, depois de Coimbra, segue para Marvão, onde permaneceu de Março de
1935 a finais de 1936, e depois para a Nazaré, onde fica até 7 de Dezembro de
1939. É durante a sua estadia na Nazaré que Branquinho da Fonseca manifesta
o seu particular interesse pelo universo das bibliotecas e da função que estas
7. António Manuel Ferreira (ed. de), Branquinho da Fonseca. Obras
Completas. Vol. I. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
2010. p.8.

podiam ter junto da comunidade, o qual constituirá a imagem de marca do trabalho
que desenvolveu em Cascais e, mais tarde, na Fundação Calouste Gulbenkian.
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“Da literatura estrangeira, li muito.
O Tolstoi e o Dostoiewski, como toda a gente, Tchekov, e sei lá quantos. Os
franceses, todos e mais alguns… E como só leio português e francês, fico logo a
ler traduções. (…)
Hoje não leio romances nem contos. Nunca fui grande leitor. Mas até certa
altura, li muito.”

8

8. Entrevista concedida a Manuel Poppe em 1974 e publicada postumamente no suplemento cultural do Diário de
Notícias de 23.9.1976, p. 15.
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Branquinho da Fonseca e as Bibliotecas

A atenção dedicada por Branquinho da Fonseca à Biblioteca do Museu Conde de
Castro Guimarães não nasceu subitamente em Cascais, apesar de ter sido neste
concelho que teve oportunidade de aplicar as suas ideias e desenvolvê-las em maior
profundidade. De facto, nos anos anteriores à sua vinda para Cascais, os livros
e as bibliotecas rodearam por diversas vezes a vida de Branquinho da Fonseca,
direta ou indiretamente. Desde logo, durante os seus tempos de estudante em
Lisboa e em Coimbra, cidades onde, por sinal, floresceram com maior índice de
sucesso duas das principais bibliotecas públicas inauguradas durante a Primeira
República: a Biblioteca Popular de Lisboa - que em 1919 atendia presencialmente
10 mil leitores - e a Biblioteca Municipal de Coimbra. Especialmente esta última,
inaugurada pouco tempo depois da chegada de Branquinho da Fonseca a essa
cidade para completar o liceu, não seria certamente estranha ao então jovem
estudante. Aberta em 1922 e tendo por diretor José Pinto Loureiro, em pouco
tempo se constituiu como uma unidade de referência, suscitando grande adesão
por parte do público e de alguns setores da sociedade que nela veriam um caso
de sucesso da aposta dos republicanos na Educação. Um desses apoiantes era
precisamente o pai de Branquinho, Tomás da Fonseca, que em Coimbra fizera
parte do Grupo de Amigos da Biblioteca Municipal e fora um dos subscritores
da comissão de angariação de donativos destinados a apoiar a aquisição de
obras de interesse local e regional para a instituição10. Note-se que o exemplo
paterno de dedicação às bibliotecas não se circunscreveu a esta iniciativa: ao
longo da sua vida, Tomás da Fonseca organizou e dinamizou várias associações de
caráter cultural, como é de resto detalhado no capítulo anterior. Refira-se apenas
como exemplo que, no mesmo ano em que o filho era nomeado conservador do
Museu-Biblioteca de Cascais, participaria, em Mortágua (berço de nascimento de
Branquinho), na fundação do Círculo de Leitura, uma espécie de biblioteca pública
9. Daniel Melo, A leitura pública na I República. Vila Nova de
Famalicão: Húmus, 2010, pp. 41- 44.

ligada aos meios democráticos e republicanos que haveria de encerrar em 1945. 11

10. Informações confirmadas pela Biblioteca Municipal de Coimbra
através da Drª Maria de Fátima Carvalho, a quem muito
agradecemos.
11. Cfr. www.cm-mortagua.pt
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Declaração de José Maria Lúcio Codinha, antigo presidente da Câmara Municipal da Nazaré, elogiando a
atividade de Branquinho da Fonseca ao nível da fundação da Casa dos Pobres e da Biblioteca da Nazaré,
em 1939 [AHMC/AESP/ABF/A/004/001]
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Por outro lado, é ainda durante a estadia de Branquinho da Fonseca em Coimbra,
concretamente em 1931, que o ativo diretor da Biblioteca Municipal, José
Pinto Loureiro, publica dois textos sobre alguns dos fatores que considerava
essenciais ao bom funcionamento de uma biblioteca para todos, os quais
poderão eventualmente ter ajudado Branquinho a formar o seu próprio conceito
do que deveria ser uma biblioteca pública. Não temos indicação concreta de
que tenha lido tais contributos, mas temos pelo menos a informação, dada pelo
próprio anos mais tarde, de que conhecia as práticas da Biblioteca da terra em
que fora estudante: numa entrevista concedida em Outubro de 1952, ao discorrer
sobre as inovações por ele introduzidas na Biblioteca de Cascais, Branquinho
referia que “além da Biblioteca Municipal de Coimbra, não sei se mais alguma
enveredou por este caminho de deixar sair os livros [empréstimo domiciliário]
(…)”. Em todo o caso, como repositório e meio de divulgação dos muitos jornais
e revistas literárias que se publicavam por esta altura em Portugal, Branquinho da
Fonseca devia conhecer a instituição conimbricense: temos notícia de que em
Maio de 1924 a Biblioteca recebera para a sua coleção e usufruto dos leitores a
revista Tríptico, onde colaborava o jovem escritor.12
Por influência paternal, experiência de observação acumulada ou voluntarismo
próprio de quem manifestava particular vocação para intervir ativamente na vida
cultural do meio que o rodeava, será na Nazaré que Branquinho da Fonseca
evidencia um particular gosto pelo universo das bibliotecas e da leitura pública.
Nomeado conservador do Registo Civil, aí permanece até fins da década de 30,
período durante o qual foi um dos dinamizadores e fundadores da Biblioteca da
Nazaré, coletividade popular fundada a 2 de Abril de 1939 com o objetivo principal,
expresso nos seus estatutos, de promover por todos os meios ao seu alcance a
cultura e o gosto pela leitura. O nome de Branquinho da Fonseca – que, como
presidente da assembleia geral “ad hoc”, deu posse aos corpos gerentes da recém1. Arquivo Coimbrão (Boletim da Biblioteca Municipal), nos. 3 a 5,
Maio de 1924, p. 191.
13. No âmbito deste estudo, foram gentilmente disponibilizadas à
Câmara Municipal de Cascais pela Biblioteca da Nazaré cópias
da Listagem de sócios e Termo de Abertura do Livro de Actas,
colaboração que muito se agradece.
14. Mar Santo. Lisboa, Publicações Europa-América, imp. 1952. A
obra, nesta edição, é dedicada ao poeta José Régio, “amigo de
sempre”.

criada instituição - aparece no topo de uma longa lista de associados13, sendo que,
já longe dessa vila – cujo quotidiano lhe serviria anos mais tarde de inspiração para
a sua notável novela Mar Santo14 -, continuaria a colaborar com aquela instituição,
designadamente através da oferta e permuta de títulos feitas a partir da Biblioteca
de Cascais. Note-se que esta experiência se revelou particularmente útil no
momento em que foi considerada a sua nomeação para conservador do Museu67

Biblioteca Conde de Castro Guimarães, uma vez que o trabalho de dinamização de
uma Biblioteca – atestado pessoalmente pelo Presidente da Câmara Municipal da
Nazaré15 - foi invocado como prova de que Branquinho estaria particularmente apto
para o desempenho de funções na instituição cascalense.
A partir de Março de 1941, Branquinho da Fonseca encontra-se já em Lisboa
(e, pelo menos desde 1940, de novo em Cascais), concretamente na Base
Naval (dependente do Ministério das Obras Públicas e Comunicações), de cuja
Secretaria da Comissão de Obras fora nomeado chefe a 17 Março de 1941. É em
finais deste mesmo ano que ocorre a sua nomeação para conservador do MuseuBiblioteca Condes de Castro Guimarães, lugar que até Maio de 1943 acumularia
com as funções desempenhadas em Lisboa.16

A nomeação desejada: o escritor na biblioteca
A nomeação de Branquinho da Fonseca em finais de 1941 como conservador da
instituição que demandara cerca de uma década antes ocorreu de forma bastante
súbita e célere, algo que poderá resultar (pelo menos em parte) da conjugação
de um conjunto de circunstâncias excecionais que fizeram com que em finais de
1941 a Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca17 se encontrasse privada
dos seus principais membros. Em 1938 morrera José de Figueiredo, figura tutelar
da instituição desde os seus primórdios, deixando um vazio que João Couto,
vogal designado pela Academia das Belas-Artes e conservador desde 1932 do
Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, procuraria colmatar.18 Contudo, em
1941, nas vésperas da nomeação de Branquinho, também João Couto deixava a
Comissão, sendo exonerado por determinação da Academia Nacional de Belas
Artes que nomearia, em substituição, Luís Varela Aldemira19, pintor nascido em
Espanha (naturalizado português em 1930), autor de estudos na área da Crítica
e História da Arte e figura de alguma notoriedade nos círculos ligados ao ensino
oficial de Belas-Artes. Antes disso, em 1939, o recém-nomeado Presidente
da Câmara Municipal de Cascais, capitão José Raposo Pessoa20, fizera a sua
entrada na Comissão, provocando, em Novembro de 1941, a dispensa do então
delegado João de Lacerda (que fazia as vezes de conservador)21, em virtude de
divergências várias22.
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15. AHMC/APSS/ABF/A/004/001.
16. AHMC/APSS/ABF/B/002/005 e AHMC/APSS/ABF/
B/001/095.
17. Constituída, por disposição testamentária, por três membros: o
Presidente da Câmara, o Secretário de Finanças do Concelho
e um representante da Academia Nacional de Belas-Artes de
Lisboa.
18. Recorde-se que até inícios da década de 1940 o Museu-Biblioteca teve sempre por figuras tutelares personalidades ligadas ao
Museu Nacional de Arte Antiga, instituição de referência no meio.
Os já referidos José de Figueiredo, diretor do Museu Nacional
de Arte Antiga até 1938, e João Couto, que em 1932 transitaria definitivamente para aquela mesma instituição, mas também
Carlos Bonvalot, conservador do Museu-Biblioteca Conde de
Castro Guimarães entre 1932 e 1934, que também colaboraria
com aquela instituição.
19. Cfr. Acta da Comissão Administrativa de 23 de Dezembro de
1941. M-BCCG, 1º livro de Actas da Comissão Administrativa
do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães.
0. Nascido em 1899, capitão de artilharia em 1933, José Raposo
Pessoa, Presidente da Câmara Municipal de Cascais entre 1939
e 1959, foi ajudante de campo de Oliveira Salazar quando este
deteve a pasta da guerra entre 1936 e 1944, período em que fez
parte da missão militar portuguesa de observação em Espanha
(1938) quando este país se encontrava dilacerado pela guerra
civil. Note-se que por esta altura o presidente da Câmara não era
eleito mas designado pelo governo, característica que diminuía
consideravelmente a autonomia do poder local, reforçando a ligação e dependência do poder central.
1. Na sequência da morte de Carlos Bonvalot em 1934, a Comissão
Administrativa decidira, até que se esclarecesse a situação económica da instituição, extinguir o lugar de Conservador-Bibliotecário (Acta nº 21 de 9 de Março de 1934). Pouco depois, nomearia João de Lacerda, antigo funcionário da Biblioteca Nacional
de Lisboa e morador no concelho de Cascais, como delegado da
Comissão Administrativa (e não conservador-bibliotecário), função que, apesar do seu carácter oficialmente provisório, exerceu
até 1941 (Acta nº 25 de 23 de Outubro de 1934). M-BCCG, 1º
livro de Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca
Condes de Castro Guimarães.
. Cfr. Actas da Comissão Administrativa de 14 de Julho, 27 de
Julho e 19 de Agosto de 1940 e de 15 de Junho, 29 de Junho, 26
de Outubro e 23 de Novembro de 1941). M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães.

Neste contexto – sem as figuras tutelares e referenciais de José de Figueiredo e
João Couto e sem conservador-bibliotecário ou alguém que ocupasse funções
similares -, a tomada de medidas para assegurar o regular funcionamento da
instituição ter-se-á certamente revestido de alguma premência. Assim, e não
obstante a preferência manifestada pelo Presidente da Câmara para que o lugar
de conservador fosse provido através de abertura de concurso, acabou por
vencer a alternativa então apresentada por Carlos Eduardo Sangreman Proença,
vogal tesoureiro da Comissão23. Uma alternativa que propunha precisamente
a nomeação de Branquinho da Fonseca com base no argumento de que “este
Senhor tinha concorrido ao concurso que em tempos fora aberto para o lugar e
não tinha sido eliminado do mesmo, o que leva à conclusão que tinha todos os
requisitos necessários para o desempenho do cargo (…)”. Acrescia, continuava
aquele vogal, que Branquinho da Fonseca tinha agora residência em Cascais e
um currículo à altura: não só organizara e dirigira uma Biblioteca Municipal na vila
de Nazaré “com gerais agrados”, como escrevia livros e artigos em revistas de
cariz cultural, provando assim que nada obstava a que fosse chamado a partir de
1 de Janeiro de 1942 para o lugar e que estava à altura do “cabal desempenho”
das funções que lhe iriam ser confiadas. Prescindindo do seu ponto de vista,
o Presidente da Câmara aprovou a proposta, referindo que, afinal, Branquinho
da Fonseca fora candidato ao último concurso aberto para o lugar e que se
reconhecia o seu grande entusiasmo por literatura e assuntos de arte, ficando
inclusivamente convencido que a Biblioteca iria “ter mais interesse”.24
Nada há de fortuito nesta aparentemente solitária mas muito específica referência
feita pelo Presidente da Câmara à Biblioteca: fosse por uma inclinação natural,
fosse porque sentia especiais responsabilidades pelo facto de, desde 1931, a
Câmara Municipal ter abdicado da sua Biblioteca Municipal a favor da Biblioteca
3. E irmão, cremos, de Raul Proença, republicano, escritor e bibliotecário, falecido em Maio de 1941.

do Museu25, a verdade é que, desde a sua chegada ao Museu-Biblioteca,

4. Acta nº 92 de 23 de Dezembro de 1941. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães.

José Raposo Pessoa centrou o seu interesse no serviço de leitura, apoiando

5. Ofício da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de
Cascais ao Presidente da Comissão Administrativa do Museu
Conde de Castro Guimarães, de 3 de Dezembro de 1931.
AHMC/AADL/CMC/R/A/001/CX.1. Através deste ofício ficamos
também a saber que a Biblioteca Municipal se encontrava então
encerrada.

do Museu. De facto, logo em Julho de 1939, a Comissão toma a resolução de

inclusivamente o ensaio de uma expansão dessa valência para além das paredes

estudar a forma de, em colaboração com a Câmara Municipal, instalar um posto
de leitura num dos jardins públicos da vila, afetando para o efeito alguns livros da
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Inauguração da Sala de Arqueologia do
Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães
na presença do Presidente da República,
Óscar Carmona, e de outras individualidades.
05.04.1942 [Arquivo de Fotografia de Lisboa,
Fundo “O Século”, SEC/AG/01-83/0497Q]

Biblioteca do Museu e adquirindo outros especialmente para esse fim, de carácter
infantil e popular26. Infelizmente, não lográmos ainda localizar documentação de
época que nos permita conhecer em pormenor o desenvolvimento deste projeto;
sabemos, no entanto, que o mesmo foi concretizado com assinalável rapidez: na
sua sessão de 30 de Setembro de 1939, a Câmara Municipal congratulava-se
pela inauguração do Passeio Visconde da Luz ocorrida a 30 de Agosto (feriado
concelhio), onde se fizera também a inauguração de uma biblioteca e de alguns
divertimentos para crianças. Embora a adesão de adultos, “das classes populares”,
não tivesse correspondido às expectativas, considerava-se que a frequência de
leitores – 748 num mês, na sua quase totalidade crianças pobres - “compensava
largamente o Museu da despesa e esforço despendidos”.27
Esta iniciativa, um primeiro passo no que aparenta ser uma tentativa de
fortalecimento da ligação entre as duas instituições – Museu e Câmara -, foi seguida
de outras de idêntica natureza, destacando-se os preparativos encetados desde
Janeiro de 1941 (com o apoio financeiro da Junta de Turismo de Cascais) para
instalar numa dependência do Museu a denominada “Sala Cascais”, destinada,
em termos programáticos, a conferir um pendor mais vincadamente local à
instituição28. Refira-se ainda esse outro marco simbólico, ocorrido em Outubro do
mesmo ano, que consistiu na demolição do muro que separava o jardim do Museu
do jardim municipal que lhe era contíguo (parque da Gandarinha), ficando assim
criada uma comunicação entre os recintos.29
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6. Acta nº 60, 17 de Julho de 1939. M-BCCG, 1º livro de Actas da
Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes de Castro
Guimarães.
7. Acta nº 62 de 30 de Setembro de 1939. M-BCCG, 1º livro de Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes de
Castro Guimarães. Maria Alice Beaumont, na pequena história que
traça do Museu de Cascais, refere que este posto de leitura não se
manteve por muito tempo (artigo publicado no Boletim do MuseuBiblioteca do Conde de Castro Guimarães nº 2, 1972, p. 29).
8. Esta sala, depois denominada Sala de Arqueologia Afonso do
Paço e Eugénio Jallhay, acabaria por acolher o espólio arqueológico recolhido nas campanhas de escavação conduzidas por
estas duas personalidades na Gruta II de Alapraia, em São Pedro
do Estoril, sendo inaugurada em Abril de 1942, já no consulado
de Branquinho da Fonseca, conjuntamente com a nova Sala de
Leitura. Cfr. Acta nº 98 de 5 de Abril de 1942. M-BCCG, 1º
livro de Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca
Condes de Castro Guimarães. Sobre o tema, cfr. António Carvalho, “Para a História da Arqueologia em Portugal. O Livro de Visitantes da Junta de Turismo de Cascais” in Arquivo de Cascais.
Boletim Cultural do Município. Nº 8. Cascais: Câmara Municipal,
1989, pp. 76-116.
9. De referir que o derrube do muro resultou de uma ação unilateral
da Câmara Municipal, sem qualquer comunicação prévia à Comissão Administrativa, situação que incomodou bastante os restantes membros que a compunham, designadamente João Couto
(Acta nº 81 de 19 de Janeiro de 1941. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães).

Em síntese, podemos considerar que Branquinho da Fonseca chegava ao MuseuBiblioteca Conde de Castro Guimarães numa altura de assinalável renovação
da instituição em termos orgânicos e programáticos: em primeiro lugar, o
Museu começara a estreitar os seus laços com a administração camarária30;
em segundo lugar, a componente de Biblioteca começara a ganhar potencial
para vir a ombrear, em termos de importância, com a de Museu31, o que era o
início de uma pequena revolução. De facto, se é verdade que nos seus primeiros
tempos como delegado da Comissão, João de Lacerda, fazendo jus à sua anterior
experiência de bibliotecário, apresentara propostas para valorizar a Biblioteca
- nomeadamente ao nível da recatalogação do acervo existente segundo as
modernas regras aplicadas ao sector, bem como da aquisição de equipamento
e serviços necessários ao bom acondicionamento e conservação dos livros -,
não temos notícia durante os anos subsequentes de novas ações nesse âmbito
ou mesmo da concretização das sugeridas. Uma das críticas dirigidas pelo
Presidente da Câmara ao desempenho de Lacerda naquele ano crítico de 1941
consistira, aliás, no facto de permanecerem por catalogar os livros que davam
entrada na Biblioteca32, crítica que devia ter algum fundamento já que no final
do ano anterior o próprio Delegado informara a Comissão de que grande parte
dos livros adquiridos não fora incorporada por falta de instalações apropriadas.
Isto porque, considerava João de Lacerda, tratando-se de um Museu e não de
uma “biblioteca vulgar”, a instalação dos livros tinha que obedecer a especiais
condições de estética, devendo-se arrumá-los sem prejuízo da beleza da sala.
Como tal, e até serem feitas instalações adequadas, os livros permaneciam
guardados, “fechados à chave”, ainda que subsistisse a preocupação de dar
30. E que culminaria com a integração da instituição na Câmara Municipal em 1950, como teremos ocasião de ver mais adiante.

conhecimento aos leitores interessados da existência dos mesmos, facultando-se

31. Por formação, interesses e experiência profissional, todos os anteriores responsáveis fizeram da componente museológica da instituição o cerne das suas atividades, relegando a Biblioteca (em
termos de conteúdos e espaço público) para um plano subordinado ao árduo conjunto de tarefas que precisavam de levar a cabo
para transformar e adaptar aquela que fora uma casa apalaçada de
vocação residencial num bem cultural de usufruto público.

a respetiva consulta.33 Não surpreende, assim, que o total de número de leitores

3. Cfr. Acta de 15 de Junho de 1941. M-BCCG, 1º livro de Actas
da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes de
Castro Guimarães.
33. Cfr. Acta de 31 de Dezembro de 1940. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães.

registado no ano de 1941 se tenha ficado pelos 167…
Tudo somado, e não obstante alguma tensão que pudesse perdurar, poderemos
considerar que as circunstâncias que antecederam a vinda de Branquinho de
Fonseca para o Museu-Biblioteca do Conde de Castro Guimarães não podiam
ser mais promissoras para quem, na verdade, encarava a leitura e as bibliotecas
como um bem público que devia ser acarinhado.
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“Cascais e Estoril formam já um dos centros populacionais importantes
do País, se não apenas pelo número de habitantes, também pela sua
categoria.

34

A um meio destes é indispensável uma boa biblioteca.”34

Aspeto da sala de leitura do Museu-Biblioteca Conde Castro Guimarães por volta de 1942[AHMC/AFTG/CAM/A/654]

34. Branquinho da Fonseca, “Relatório do Conservador” in Boletim do
Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães, nº 1, 1943, p. 88.
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Primeiro a Biblioteca!

Mais do que equilibrar o investimento e honrar o legado do Conde - que, na assertiva
perspetiva do novo Conservador, deixara em testamento a necessidade expressa
de ampliar a Biblioteca -, Branquinho operou uma pequena revolução: inverteu o
paradigma, proclamando que a Biblioteca era a parte viva da instituição.

No seu relatório de 1943,35 Branquinho da Fonseca sintetiza, em estilo conciso
e despojado, aquela que foi a principal atividade desenvolvida no ano de 1942 e,
se dúvidas houvesse quanto ao papel e à importância que o novo Conservador se
preparava para dar especificamente à Biblioteca, elas ficam esclarecidas através
da leitura desse documento. Depois de uma breve referência à elaboração do
projeto de regulamento da instituição de que ficara encarregue, prossegue com
a descrição das tarefas que desde logo encetou para revisão da Biblioteca: a
renovação da sala de leitura, arranjada com mobiliário adquirido especialmente para
esse fim e com o propósito de emprestar às instalações um ambiente simpático,
com condições de conforto adequadas, boa iluminação e bom aquecimento;
a conferência do catálogo (lembremo-nos dos caixotes de livros deixados por
João de Lacerda); a modificação do mesmo tendo em vista o aprofundamento da
organização por assuntos; e, por fim, a instituição da modalidade de empréstimo
domiciliário nos termos de um regulamento especificamente redigido para o
efeito. Este regulamento, lido à luz do que é hoje prática corrente em qualquer
biblioteca pública, parece-nos bastante restritivo ou, pelo menos, exigente: previa
o depósito de uma caução em dinheiro (10$00) pelo requisitante, para além do
pagamento de uma pequena quantia por cada volume requisitado; e mais: caso
o depositante da caução não tivesse requisitado qualquer livro durante o prazo
ininterrupto de seis meses, essa quantia “caducava” a favor da Biblioteca! O prazo
de empréstimo era também algo apertado (três dias por cerca de 100 páginas,
embora fossem admitidas exceções) e, caso o leitor se atrasasse na devolução
das obras requisitadas, tinha uma multa pecuniária à sua espera. Apesar desta
35. Publicado no Boletim do Museu-Biblioteca Conde de Castro
Guimarães, nº 1, 1943, pp. 82-109. Todas as citações que doravante serão feitas, e até indicação em contrário, reportam-se a
este mesmo documento.

razoável severidade, é de destacar o facto de começar a haver lugar para todos:
ao abrigo do artigo 7º, o Conservador podia dispensar da caução e de outros
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pagamentos previstos as pessoas que o requeressem e
que, por motivo de ordem económica, devessem beneficiar
dessa exceção. Era ainda, e sobretudo, dada hipótese às
pessoas cujas obrigações profissionais as impediam de
passar horas na Biblioteca, de ler num local e a um ritmo por
si escolhidos, adaptado às suas possibilidades. Recorde-se
que, ao contrário de outras bibliotecas abertas ao público, o
horário da Biblioteca de Cascais, integrada no Museu, não
previa um período pós-laboral: o Museu-Biblioteca Conde
de Castro Guimarães estava aberto ao público das 11h00
às 17h00, encerrando às quartas-feiras e dias feriados.
Como diria mais tarde o próprio Branquinho a propósito
da modalidade de empréstimo domiciliário instituída em
Cascais, “obrigar os leitores às horas em que a biblioteca
está aberta parecia um favor aos ociosos.”36
Para além desta reorganização, que lhe levou todo o ano
de 1942, Branquinho da Fonseca introduziu mais uma
importante alteração que viraria completamente a página
na história da instituição, transformando o que era até então
uma biblioteca essencialmente especializada, de caráter
erudito, numa biblioteca de tendência generalista, com
oferta nos vários campos do saber e atenta às novidades
do mercado editorial seu contemporâneo. Falamos da

Projeto do Regulamento da Biblioteca(1942)
[Museu-Biblioteca Condes Castro Guimarães]

importância conferida à aquisição de livros novos e da
orientação emprestada por Branquinho da Fonseca à
seleção dos títulos a adquirir. Atentemos nas suas próprias

36. Artigo reproduzido no jornal local A Nossa Terra, ano 3
(2ª série), nº 33, 11 de Outubro de 1952, pp. 6 e 8.
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palavras: “A lista dos livros adquiridos durante o ano de 1942 (…) informa a
orientação que se pretende dar a esta biblioteca: não um arquivo dos séculos,
mas uma biblioteca viva, um órgão de verdadeira cultura; decerto com o alicerce
nas idades passadas, mas voltada para os dias de hoje e de amanhã (…). Não
é, na verdade, uma biblioteca erudita que convém aqui, mas uma biblioteca de
cultura, no sentido mais amplo desta palavra, essa cultura do homem civilizado,
que não é a acumulação de muitas coisas sabidas mas, por vezes até, o resíduo
de coisas esquecidas, que é o firmar os pés na terra velha de onde vem, para
tomar contacto com o espírito da sua época. Assim, ao lado dos livros de filosofia
ou de história, antigos e modernos, põe-se o livro de poesia, o romance ou o
teatro de todas as épocas, nacionais e estrangeiros. Não compreendemos que se
dê mais atenção aos séculos passados do que ao nosso tempo. O passado tem
a sua verdadeira importância só naquilo em que informa os problemas do homem
actual, e lhe dá a sua consciência histórica. (…). Porém, não esqueçamos que, se
o homem está, em cada dia e em cada hora, exactamente na linha entre o passado
e o futuro, é perigoso olhar mais para donde se veio do que para onde se vai.”
Estas palavras – um verdadeiro manifesto, cujo ardor contrasta com o tom algo
anódino do restante relatório – traduzem, parece-nos, a modernidade intrínseca
à personalidade de Branquinho da Fonseca, associada à vontade de agir com
consequência, em benefício da comunidade local da qual agora fazia parte.
Uma obra necessária, uma missão a cumprir. Atenta a importância dada por
Branquinho da Fonseca à seleção e aquisição de novos livros como meio de
renovar a Biblioteca e de implementar aquela que considerava ser a missão da
instituição junto da comunidade que servia, demoremo-nos de seguida na análise
do primeiro lote de títulos que elencou (cuja listagem vem anexa ao seu relatório
de 1943) e adquiriu durante os anos de 1942 e 1943.

“Nas bibliotecas há livros opostos.
É indispensável ser imparcial na direção de uma biblioteca.
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Os livros não são para quem a dirige, são para quem lá vai.

Até certo ângulo, a divergência dá a força, a atenção e a responsabilidade.

37

37. Entrevista concedida ao jornal A Nossa Terra, de 11 de Agosto
de 1951.
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A lista de Branquinho

O acervo da Biblioteca encontrada por Branquinho da Fonseca em finais de
1941 integrava cinco núcleos: o da biblioteca legada pelo Conde, de carácter
eclético e erudito, com predominância para temas de arte e história, literatura de
viagens e música, incluindo ainda algumas fontes manuscritas e preciosidades
bibliográficas38; o da antiga biblioteca municipal, cuja coleção, por deliberação
da Câmara em 3 de Dezembro de 1931, tinha sido entregue ao Museu-Biblioteca
Condes de Castro Guimarães, sendo composta essencialmente por obras de
história, literatura portuguesa do século XIX e alguns volumes de caráter técnico
e prático39; o do conjunto de obras adquiridas pela Comissão Administrativa entre
1930 e 1941, composto quase na totalidade por livros de história, arte, história
de arte, património, museologia, estudos históricos regionais e locais, datando
desta época a incorporação das primeiras edições oficiais dos Centenários de
1940, como a conhecida obra “Como Nasceu Portugal”, de Damião Peres, mas
também diversos panegíricos do regime, como “O retrato do Chefe”, de Carneiro
Pacheco, ou “Cidadão do Estado Novo”, por Manuel Rodrigues (ambos de 1935);
o do conjunto resultante do produto das doações recebidas ao longo da primeira
década de existência do Museu-Biblioteca, nomeadamente por parte de José
Nunes da Matta e Luís Cardim; e por último um pequeno mas consistente núcleo
de literatura infanto-juvenil de autores nacionais (como Virgínia de Castro Almeida
ou Mário Viana) e estrangeiros (como Rudyard Kipling ou a Condessa de Ségur)
que certamente fora adquirido no contexto da criação em 1939 do posto de
leitura no Passeio Jardim Visconde da Luz.

Face à representatividade das áreas de História, Arte e Património no conjunto
38. Para uma abordagem mais detalhada, cfr. Maria Assunção Júdice,
“A Biblioteca do Conde de Castro Guimarães” in Museu Condes de Castro Guimarães. Roteiro. Cascais: Câmara Municipal,
2008, pp. 63-67 e Paulo Pereira, “Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão” in Ibidem, pp. 69-73.
39. Relação dos livros doados ao Museu-Biblioteca Conde de Castro
Guimarães pela Câmara Municipal de Cascais [existentes na Biblioteca Municipal] por deliberação tomada na sessão de 30 de
Novembro de 1931. AHMC/ AADL / CMC / R / A / 011 - Cx.1.

acima referido – que o contexto da comemoração dos Centenários de 1940 viera
acentuar -, talvez possamos compreender melhor a insistência de Branquinho da
Fonseca na necessidade de uma biblioteca que não esquecesse o presente nem
temesse o futuro e, também, o empenho do escritor na construção de uma oferta
bibliográfica que traduzisse na prática esse propósito.
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A este respeito, Branquinho da Fonseca bem podia dizer que a construção de
uma “biblioteca viva” – orientação que queria dar à instituição onde agora exercia
funções - não era uma tarefa fácil, mas antes um compromisso que exigia “atenção
e um passo que facilmente se atrasa.” Podia também avisar que não se considerava
um conhecedor profundo e acabado da atualidade literária e científica, adiantando,
com alguma modéstia e prudência, que apenas se propunha “um programa a
tentar na medida do possível”. Mas, aligeirado o peso da infalibilidade, a verdade
é que, ancorado nas suas caraterísticas próprias, nos conhecimentos acumulados
e na rede pessoal de contatos sociais e literários que construiu ao longo dos
anos, o novo conservador encontrava-se particularmente bem apetrechado para
desempenhar a tarefa a que se acometeu. Daniel Melo, no detalhado capítulo
que dedicou à atividade que Branquinho da Fonseca desenvolveu em Cascais,
informa-nos que a lista bibliográfica de 1942 “confirma a proposta eclética de
qualidade e actualizada que o conservador tinha idealizado: aposta maioritária na
literatura, mas sem descurar outras áreas fortes da biblioteca, as quais estavam
ligadas a uma cultura humanista (…); equilíbrio relativo entre literatura nacional
e estrangeira; equilíbrio entre autores clássicos e modernos; preocupação com
a diversificação dos géneros literários (…); cuidado com diversificação das
abordagens literárias (…); atenção à representatividade das correntes literárias,
filosóficas e científicas.”40
Assim é. Mas que para tal se pudesse concretizar, concorreram também outros
fatores. Em primeiro lugar, a existência de disponibilidade orçamental: como o
próprio Branquinho teria ocasião de testemunhar posteriormente, nos anos de
1942 e 1943 a biblioteca dispôs das verbas mais elevadas de todos os seus
orçamentos”41, o que lhe deu certamente uma margem de manobra apenas
igualada em inícios da década de 50, quando implementou o seu projeto da
Biblioteca Móvel de Cascais. Em segundo lugar, a existência de uma inédita
atividade editorial que, desde finais da década de 30, inundava o mercado
português com traduções de obras estrangeiras, estudos de carácter pedagógico
e sínteses científicas das principais áreas do saber que procuravam favorecer
a autonomização da aquisição de conhecimentos e competências. De facto, foi
esta uma época bastante importante para o alargamento das opções de leitura

78

40. A Leitura Pública no Portugal Contemporâneo (1926-1987). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, p. 101.
41. A Nossa Terra, ano 2º (sª série), 11 de Agosto de 1951, nº 17, p.
8. Refira-se inclusivamente que em finais de 1942 foi considerada
e aprovada a necessidade de aumentar os vencimentos dos funcionários do Museu devido à subida geral dos preços provocada
pelo estado de guerra na Europa (Acta nº 110 de 6 de Dezembro
de 1942. M-BCCG, 1º livro de Actas da Comissão Administrativa
do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães).

disponíveis, sobretudo para todos quantos não dominavam as línguas estrangeiras
ao ponto de ler no original o que se ia publicando lá fora. Para tal, muito contribuiu
a ação da Edições Cosmos (fundada em 1938), da Editorial Inquérito (criada
no mesmo ano), da Portugália Editora (fundada em 1942), entre outras. Note-se
que nestas editoras ganhava forma e consistência a figura do diretor de coleção,
frequentemente ocupado por escritores, críticos, homens da cultura ou da ciência,
com destaque para Bento de Jesus Caraça, dinamizador da famosa “Biblioteca
Cosmos”, mas também João Gaspar Simões, na Portugália Editora, Adolfo Casais
Monteiro, na Editorial Confluência, e Manuel Rodrigues Lapa, na Sá da Costa
e depois na Seara Nova. De uma maneira geral, todos propunham um plano de
publicações inscrito numa lógica e abordagem humanista e da cultura integral do
indivíduo. 42 Também por esta altura o chamado “formato de bolso”, proposto pela
maioria destas editoras, parece ter entrado nos hábitos de produção e consumo,
fazendo baixar os custos de aquisição43 um pouco à semelhança do que sucedera
em Inglaterra com a estratégia adotada pela Penguin Books desde 1935.
Foi sem dúvida a existência desta matéria-prima básica e fundamental que permitiu
a Branquinho da Fonseca concretizar a sua intenção numa dimensão e com uma
rapidez que seriam porventura impensáveis anos antes. Não há secção temática
da sua lista de obras adquiridas em 1942 e 1943 que dispense um ou outro título
editado pela Inquérito, pela Cosmos, pela Livraria Civilização ou pela Portugália
Editora, mas sobretudo o preenchimento das secções de “Sociologia, Economia
e Direito” e de “Ciências Puras, Ciências Aplicadas, Pedagogia” com obras
novas e em português teria, na prática, sido muito difícil de assegurar não fosse
o produto dado à estampa neste período pelas novas e prolíficas editoras. Desta
forma, e ainda que nalguns casos com assinalável atraso relativamente ao ano de
publicação dos originais, foram disponibilizadas ao público português – e, através
de Branquinho da Fonseca, aos leitores do concelho de Cascais – traduções de
obras de autores canónicos e profundamente influentes nas respetivas áreas do
saber, como Léon Walras, Léon Duguit, Émile Durkheim e até de Maurice Dobb,
4. Nuno Medeiros, Edição e Editores. O mundo do livro em Portugal. 1940-1970. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2010,
pp. 134 - 136.
43. Idem, Ibidem, p. 132.

economista inglês marxista ligado ao partido comunista do seu país. Foram ainda
tornadas acessíveis na Biblioteca de Cascais, nessas e noutras áreas, obras de
autores portugueses mais ou menos fortemente conotados com a resistência
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ao regime e politicamente comprometidos, como Jaime Cortesão, António Sérgio,
Emílio Costa, Fernando Lopes-Graça, Aurélio Quintanilha, Luís Ernâni Amado, entre
outros, bem como obras de divulgação científica sobre temas menos óbvios como
embriologia, política sexual, pedagogia, evolução da terra e do homem, assuntos
que entraram nesta altura para o catálogo de obras disponibilizadas aos leitores. 44
Sempre atento e recorrendo ao contributo material proporcionado pelas novas
editoras, Branquinho da Fonseca não se cingiu, porém, às novidades oferecidas
pelos respetivos catálogos. De facto, no conjunto de 411 títulos discriminados na
sua lista, 152 continuam a ser em língua estrangeira (105 em francês, 34 em inglês
e 13 em espanhol), o que necessariamente quer dizer alguma coisa: de facto,
ainda que recorrendo sempre que possível a traduções portuguesas, Branquinho
da Fonseca não deixou de usar os catálogos da algumas das mais importantes
editoras europeias e americanas suas contemporâneas. Registe-se que na secção
de Filosofia, composta por obras de Herbert Spencer, Schopenhauer, Comte e
de diversos autores da antiguidade clássica que iam sendo dados à estampa
pela Editorial Inquérito, juntou títulos sobre psicologia, abstração e inconsciente
que tinham sido editados pela francesa Librairie Félix Alcan, fundada em 1883
e especializada em filosofia e psicologia, e outros da Albin Michel, fundada em
1900, de cujo catálogo selecionou, por exemplo, um título da autoria de Lucien
Febvre45, influente historiador francês que, juntamente com Marc Bloch, fundara
em finais da década de 1920 a denominada escola dos Annales, que haveria de
revolucionar a forma de se pensar e escrever a História. Recorreu também amiúde
a catálogos brasileiros, nomeadamente ao da Companhia Editora Nacional, de
São Paulo, através do qual integrou na coleção um volume de Bertrand Russel, o
polémico matemático, pedagogo e filósofo inglês.

46

Será porventura na literatura e matérias correlacionadas (História e Crítica literárias,
Ensaios, Crónicas, Memórias, Biografias, Epistolografia, etc.) que a renovação
trazida por Branquinho da Fonseca é mais imediatamente visível. Em primeiro lugar,
pela primazia dada a estes géneros, cujos conjuntos de títulos superam os reunidos
sob as restantes secções47. Em segundo lugar, e fundamentalmente, pelos autores
selecionados: para além dos incontornáveis Camões, Garrett, Ramalho Ortigão,
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44. De referir que este perfil de autor representado na lista de títulos de Branquinho da Fonseca publicada em 1943 inclui muitos
outros nomes como os de Bento de Jesus Caraça, Irene Lisboa,
Abel Salazar, etc. De facto, por motivos que ainda não conseguimos esclarecer, verificámos que no inventário da coleção da
Biblioteca de Cascais referente a este período figuram muitas
outras obras que deram entrada na mesma altura, apesar de
não terem sido identificadas por Branquinho na sua lista anexa
ao relatório de 1943. Basta dizer que entre os registos 4388 e
5155, onde se identificaram todos os títulos constantes na lista
em análise, somam-se 767 títulos, quase o dobro dos referidos
por Branquinho no seu relatório…
45. Designadamente o famoso La Terre et l’Évolution Humaine, publicado originalmente em 1922 (nº de inventário 4673), através
da qual o autor postula a tese de que as condições geográficas
são a matéria e não a causa do desenvolvimento das sociedades, contrariando o determinismo geográfico em termos de devir
histórico então em voga. Para saber mais sobre a escola dos Annales e a sua influência na historiografia do século XX, ver Peter
Burke, A Escola dos Annales 1929-1989. A revolução francesa
na historiografia. 2ª ed. São Paulo, Editora UNESP, 1992.
46. Representado através da obra Educação e Vida Perfeita. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941.
47. Artes plásticas, Música e Arquitetura; Filosofia; Religiões; História dos Povos; Sociologia, Economia, Direito, Ciências puras,
Ciências aplicadas, Pedagogia; Viagens, Monumentos, Monografias; Diversos; Dicionários, Enciclopédias, Filologia).

Antero de Quental, Camilo, Fialho d’Almeida ou Raul Brandão, encontramos
também António Nobre, Teixeira de Pascoais, Eugénio de Castro, Mário de SáCarneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, José Régio, Miguel Torga, Aquilino
Ribeiro, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro – era em cheio o universo
associado à revista Presença e toda a geração “Orpheu”, modernista, que a direção
daquela mesma revista procurara divulgar e que, desde meados da década de 30,
Luís de Montalvor, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro se esforçavam
por canonizar através da edição das obras de Mário Sá-Carneiro e Fernando
Pessoa.48 Apesar de não encontrarmos semelhante representatividade para autores
igualmente modernos associados a outras correntes literárias, como a do Novo
Cancioneiro, cujas obras poéticas começam a ser publicadas em Coimbra a partir
de 194149, Branquinho da Fonseca não deixará de incluir nomes importantes do
movimento neo-realista nas aquisições imediatamente subsequentes, como Manuel
da Fonseca, Alves Redol e Fernando Namora.
É certo que nesta lista de 1942/1943 existe espaço para autores de tendência
declaradamente conservadora (quando não reacionária) como Afonso Lopes
Viera, conhecido integralista, Rodrigues Cavalheiro e, no que aos estrangeiros diz
respeito, Gustavo Barroso e Giovani Papini. É também certo que não encontramos
nesta lista, nem no inventário geral da coleção referente a este período, indícios
da existência das obras mais controversas de alguns dos autores mais acima
referidos, algumas pura e simplesmente banidas pela censura, como era o caso
de Jogo da Cabra Cega, de José Régio (1934), ou de O Quarto Dia, de Miguel
Torga – uma denúncia dos horrores do fascismo publicada em 1939, cujo volume
fora imediatamente apreendido, sendo o autor preso sob uma vaga acusação
de comunismo50. Porém, os autores em si, que na sua maioria alinhavam com a
oposição de esquerda (incluindo alguns dos mais populares, como Ferreira de
Castro), estão bem representados, o que de si já não é pouco numa biblioteca
pública da década de 1940, sobretudo se se levar em linha de conta que a
48. Nuno Medeiros, Op. Cit., pp. 133 e 134.
49. Nuno Medeiros, Op. Cit., p. 134.
50. Fernando Rosas e J. M. Brandão de Brito (dir.), Dicionário de História do Estado Novo vol. II. Venda Nova: Bertrand Editora, 1996,
pp. 846-849, maxime p. 848.

acessibilidade pública aos novos livros muito dependia, dadas as dificuldades
de distribuição existentes, de mediadores como as bibliotecas. Ainda sobre este
perfil de autores, parece-nos útil recordar que eles estão também representados
na coleção na condição de biógrafos, prefaciadores, compiladores, tradutores e
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autores de estudos introdutórios. É o caso de Adolfo Casais Monteiro e ainda de
António Sérgio, cujas obras de pedagogia insertas na lista de Branquinho são
acompanhadas, por exemplo, da tradução antológica e anotada de Emílio, de JeanJacques Rousseau, na coleção “Cadernos Culturais” da Editorial Inquérito.51
Mas não foi só na literatura portuguesa que a ação de Branquinho da Fonseca
marcou a diferença em relação ao passado recente da Biblioteca, refletindo no
catálogo a sua experiência como leitor e escritor, bem como a sua a teia de relações
pessoais – em suma, a contemporaneidade que partilhava com toda uma geração,
por multifacetada que ela pudesse ser. Também na literatura estrangeira a seleção
proposta por Branquinho tinha algo de inovador, sendo, mais uma vez, em parte
possível devido à dinâmica editorial coeva, que apostou muito na tradução e
introduziu no mercado nacional livros de autores que ainda não se encontravam
traduzidos em Portugal, reforçando também a representatividade de outros. Com
especial incidência na lista de 1942/1943, destaque, na área das letras francesas,
para as obras de André Gide (em francês), mas também para a tradução de Os
meninos diabólicos, de Jean Cocteau, assinada por João Gaspar Simões e editada
pela Inquérito em 1939. No campo dos autores russos, destaque para as obras
de Dostoievski – nome de enorme importância para várias gerações de autores,
incluindo os da Presença -, Tolstoi, Turgeneff e ainda Tcheckov e Gogol, que na
década de 40 continuaram a ser profusamente traduzidos e editados em Portugal.
Mas é ao nível da literatura anglo-saxónica que, parece-nos, Branquinho da Fonseca
alargou as fronteiras relativamente ao que era habitual, antecipando aquela que seria a
tendência crescente nos anos subsequentes. O número de autores de língua inglesa
51. Fátima Outeirinho, “As traduções da obra de Rousseau em Portugal: texto e paratexto” in Revista da Faculdade de Letras “Línguas
e Literaturas”, Porto, XII, 1995, pp. 395-418. Refira-se que vários
destes autores tinham sido a determinada altura expulsos do país
pelo regime, encontrando-se alguns deles ainda exilados. É o caso
de Jaime Cortesão, expulso em 1940 pelas autoridades policiais
e desde então exilado no Brasil. Anos antes, outros tinham sido
afastados de funções públicas na sequência da publicação do
Decreto-lei nº 25:317, de 13 de Maio de 1935, que determinava
que os funcionários que tivessem revelado ou revelassem espírito
de oposição aos princípios fundamentais da Constituição Política
ou não dessem garantia de cooperar, eram aposentados compulsivamente ou demitidos. Foram afetados por este diploma, entre
outros, Aurélio Quintanilha e Abel Salazar, autores representados
na Biblioteca de Cascais.
5. Clara Rocha, Op. Cit., p. 451.

representados na lista supera (por pouco, é certo), o número de autores franceses
(29 e 27, respetivamente), dando porventura Branquinho por esta via continuidade
ao esforço de “arejamento” cultural e literário que estivera na base do programa das
várias revistas literárias que ajudou a fundar e onde colaborou – desde a Presença,
de que já falámos, à Revista de Portugal. Esta última, lançada por Vitorino Nemésio
em 1937, congregava diferentes gerações e tendências e manifestava um assinalável
interesse pela literatura comparada, desempenhando, tal como a Presença, um papel
relevante na divulgação em Portugal de literaturas estrangeiras, nomeadamente a
brasileira, francesa e inglesa, através de recensões e ensaios.52
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Assim, temos bem representado o universo das grandes escritoras inglesas dos
séculos XIX e XX, de Charlotte Brontë, cuja obra Jane Eyre figura já na tradução
portuguesa efetuada por João Gaspar Simões para a Inquérito, a George Eliot
(pseudónimo de Mary Ann Evans), aqui representada com a tradução portuguesa
de Silas Marner feita por Adolfo Casais Monteiro e publicada pela Inquérito
em 1941. A falta de traduções portuguesas não obstou a que fossem também
incluídos autoras como Jane Austen (cujas obras traduzidas começariam a
aparecer em 1943), Emily Brontë, com o seu Wuthering Heights, Virginia Woolf,
com o seu The Common Reader, e, sobretudo, Katherine Mansfield – contista
com quem Branquinho tem sido por vezes comparado53. Refira-se que dois dos
três títulos desta autora incluídos na lista de 1942/1943 são traduções francesas
(La Garden Party e Félicité), o mesmo acontecendo com outros autores de língua
inglesa representados na coleção, cujas obras surgem em francês: é o caso de
Joseph Conrad, Aldous Huxley, Rosamond Lehmann, Charles Morgan, Somerset
Maugham (quatro títulos em francês!). Uma circunstância que porventura estará
relacionada com o facto de o conhecimento do francês em Portugal ser nesta
altura bastante mais generalizado do que o da língua inglesa, sendo o próprio
Branquinho disso exemplo.
Outros autores apareciam ainda na língua original, casos de Robert Louis
Stevenson, D. H. Lawrence, Charles Dickens, E. M. Forster e até de Shakespeare,
representado através da compilação Five Great Comedies, provavelmente
a edição de bolso da Pocket Books de Nova Iorque de 1941.54 De referir que
o conhecimento do leitor cascalense sobre vários destes autores podia ser
enriquecido através da leitura das muitas biografias, diarística e epistolografia com
eles relacionadas, também integradas na coleção por Branquinho da Fonseca
nesta mesma altura.

53. António Manuel Ferreira, A Narrativa de Branquinho da Fonseca:
os lugares do conto. Dissertação de doutoramento apresentada
à Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Cultura,
2000, p. 198.
54. Infelizmente não foi possível localizar o volume correspondente,
sobrando apenas as informações constantes no inventário geral
da coleção.
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Os autores norte-americanos também não foram deixados de lado, e assim
encontramos na lista referência a Joseph Kessel, com a novela A Equipagem,
publicada pela Inquérito em 1941, Louis Bromfield e Pearl S. Buck (ambos em
traduções francesas), Edgar Allan Poe e Mark Twain, estes dois últimos ainda
no original. Estes e outros autores norte-americanos entrariam pouco depois em
força na coleção à medida que as suas obras iam sendo traduzidas em Portugal:
uma análise do inventário geral da coleção nos anos imediatamente subsequentes
permite identificar a repetida presença de autores como Walt Whitman, Christopher
Morley, Sinclair Lewis, Ernest Hemingway, William Faulkner, Erskine Caldwell e
ainda, como veremos, Steinbeck e John dos Passos.
Uma variedade que, aparentemente, terá agradado aos leitores: no seu relatório de
1943, Branquinho da Fonseca afirmava que “da nova orientação dada à Biblioteca
resultou um notável aumento de leitura, tendo o número de obras requisitadas
subido de 345 (média dos onze anos anteriores) para 1509”. E mais: dos 167
leitores registados em 1941 passara-se para a cifra promissora de 966 leitores
em 1942 e de 2256 leitores em 1943. A compreensível satisfação contida nas
palavras do conservador-bibliotecário era acompanhada por idêntico sentimento
revelado pelo Presidente da Câmara que, na sua condição de Presidente da
Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães, fazia
exarar em ata que da nova organização e regulamento da Biblioteca resultara
uma muito maior frequência da mesma, registando com prazer as numerosas
manifestações de espontâneo agrado que a este respeito recebia. 55 Pouco
depois, referindo-se ao aumento de visitantes do Museu – acréscimo que atribuía
à ligação com o Parque Municipal – voltava à Biblioteca, assinalando a maior
frequência desta, que imputava “à nova modalidade de empréstimo de livros e
à aquisição de novas obras de interesse.”56 Uma convergência de interesses e
expectativas que se prolongou até aproximadamente 1945 e que começaria a
mudar a partir de então.
55. Acta nº 101, 5 de Junho de 1942. M-BCCG, 1º livro de Actas da
Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes de Castro
Guimarães.
56. Acta nº 124 de 30 de Outubro de 1943. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães.
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E a guerra ali tão perto

“Eu, em Coimbra, embora muita gente não desse por isso, colaborei muitas
vezes em coisas políticas, mas sempre à margem da minha actividade.
57
Quando era
preciso, eu fazia, ou ia, ou dizia.”57

Uma lista também pode ser lida à luz da informação que não contém e, no que
diz respeito à lista de Branquinho da Fonseca que temos vindo a analisar, um
dos silêncios que causa particular surpresa deriva do facto de não se encontrar
praticamente nenhum título sobre o dramático conflito mundial em curso – a
Segunda Guerra Mundial.58 A surpresa poderá ainda ser maior se pensarmos
que à época, e respondendo àquela que era a apetência do público, existia uma
grande dinâmica editorial em torno da temática da guerra, liderada pela editora
Parceria A. M. Pereira, que já na segunda metade da década anterior promovera a
edição de algumas obras sobre a Guerra Civil de Espanha (geralmente alinhando
pelo diapasão dos nacionalistas).59 Uma omissão ainda mais surpreendente se
pensarmos que o concelho de Cascais era nessa altura um dos locais onde as
consequências da neutralidade portuguesa no conflito mundial se revestiam de
maior notoriedade.

57. Entrevista concedida a Manuel Poppe, publicada a título
póstumo no suplemento cultural do Diário de Notícias de
30.9.1976, p. 17.
58. Ressalve-se os casos das obras Volfrâmio, de Aquilino Ribeiro,
A Polónia bate-se, de Carlos Ferrão, e Europa, de Adolfo Casais Monteiro, entradas na coleção entre 1944 e 1946.
, 59. Nuno Medeiros, Op. Cit., p. 146. Refira-se que esta editora
está muito pouco representada nas aquisições prosseguidas
por Branquinho nestes anos, exceção feita à obra de Maria
Archer e Branca da Gonta Colaço, Memórias da Linha de
Cascais, editada em 1943.
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De facto, quando Branquinho da Fonseca assumiu funções no
Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães em finais de
1941, o concelho via-se a braços com um enorme afluxo de estrangeiros das mais variadas nacionalidades, em resultado da
neutralidade portuguesa que transformara Lisboa, Cascais e o
Estoril em pontos de contacto privilegiados e, simultaneamente,
numa enorme sala de espera para quem procurava sair do continente europeu em direção a destinos mais seguros. Inúmeros
refugiados e todo o tipo de pessoas ligadas aos negócios da
guerra faziam transbordar os hotéis, pensões e residenciais da
região e, consequentemente, contribuíam para o extraordinário
aumento das receitas provenientes das taxas de turismo devidas à Câmara Municipal60 – um aumento que poderá, aliás, ter
influenciado a dimensão do orçamento especialmente generoso
atribuído à Biblioteca nos anos de 1942 e 1943. Para dar ideia
da diversidade de personalidades presentes na região à época,
lembramos, a este propósito, que um dos muitos estrangeiros
alojados em hotéis do Estoril foi precisamente Calouste Gulbenkian, o magnata de origem arménia cujo legado – perpetuado
na Fundação homónima criada em 1953 e instituída em 195661
– tanto haveria de fazer pelo país através do Serviço de Bibliotecas Itinerantes que Branquinho da Fonseca, convidado a colaborar com a instituição em 1957, conceberia a partir da experiência
iniciada em Cascais...

Boletim de alojamento de Calouste Gulbenkian no Hotel
Palácio, Estoril [AHMC/AADL-CMC/I/009/001/015]

60. Cristina Pacheco, “A presença de estrangeiros e refugiados
no concelho de Cascais durante a Segunda Guerra Mundial”
in Boca do Inferno. Revista de Pensamento e Cultura. Nº 10.
Cascais: Câmara Municipal, 2005, p 127-161.
61. Daniel Melo, “As bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian e
a leitura pública em Portugal (1957-1987)”, in Análise Social, vol.
XL (174), 2005, pp. 65-86.
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Carta de Léon Litwinski ao Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães, de 28.12.1940, requerendo
informações sobre as condições de empréstimo de livros pela biblioteca[AHMC/AADL/CMC/R/A/002/Cx. 1]
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Mais afastada do turbilhão do Estoril, dos seus hotéis e casino, a vila de Cascais
não deixava ainda assim de refletir parte destes acontecimentos no seu quotidiano e para percebermos como era improvável a Biblioteca permanecer alheada a
esta conjuntura, basta lembrar que o seu recheio foi por várias vezes procurado
por alguns dos novos residentes temporários. Em finais de 1940, o anterior Conservador, João de Lacerda, tivera já ocasião de informar favoravelmente o pedido
que recebera da parte de Léon Litwinski, antigo ministro da Polónia na Bélgica
que vivia então num chalet alugado no Monte Estoril, no sentido de saber se
poderia usufruir dos livros da biblioteca em casa. Também Mircea Eliade, filósofo,
historiador das religiões e, nesta época, adido da embaixada da Roménia em
Portugal com residência em Cascais, anotava a 7 de Agosto de 1945 no seu
diário que trouxera livros da “biblioteca de Cascais”, entre outros o conto Safo, de
Alphonse Daudet.62 Considerando que à época desta sua segunda estadia em
Cascais (muito marcada pela tristeza que sentia pela morte da sua mulher Nina),
Eliade vendera já boa parte da sua biblioteca pessoal,63 é razoável supor que a
Biblioteca de Cascais possa ter talvez providenciado algum – ainda que ténue
– conforto, com a sua boa coleção de livros em línguas estrangeiras.
As referências deste tipo, todavia, são difíceis de encontrar e, para além da algumas
menções ao grande número de estrangeiros que por esta altura frequentaria a
Biblioteca,64 pouco mais identificámos até agora que ilumine este contexto tão
marcante. Apenas referir ainda que, como não poderia deixar de ser, a Biblioteca,
na sua condição de interface com o público, era um dos pontos sinalizados pelos
serviços diplomáticos das diversas potências em conflito para exercício da sua
propaganda. Neste sentido, se a Biblioteca de Cascais recebeu da parte do adido
de imprensa da Legação dos Estados Unidos da América em Portugal várias
cópias da revista governamental mensal “Em Guarda”, publicada especificamente
em português para demonstrar as “várias fases das atividades relacionadas
com a guerra”65, não deixou também de receber da parte do Serviço Italiano
de Intercâmbio Cultural sedeado em Lisboa algumas publicações cujos títulos
– “Cosa deve l’Italia a Mussolini”, “A Inglaterra tal qual é” e “Bombing Policy” –
são reveladores do seu pendor ideológico e propagandístico66. Desconhecemos
o destino dado por Branquinho da Fonseca a estas publicações, mas de uma
certeza dispomos: as mesmas não foram incluídas no inventário da coleção.
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6. Diário Português : 1941-1945. Barcelona : Ed. Kairós, 2001,
pp.246-248.
63. Ricardo Alves, “Três Escritores em tempo de catástrofe: Castro,
Zweig e Eliade” in Boca do Inferno. Revista de cultura e pensamento. Nº 3. Cascais: Câmara Municipal, 1998, pp.91-125.
64. Acta nº 126, 30 de Dezembro de 1943. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães.
65. Ofício de 6 de Maio de 1942. AHMC/AADL/CMC/R/A/001
– Cx.1
66. Ofício de Setembro de 1942. AHMC/AADL/CMC/R/A/001–
Cx.1

“A frase «sopra um forte vento de leste e isto está por
pouco» corre de boca em boca,
com a indiferença dos «comodistas», com o apoio
dos «duvidosos» e dos «arranjistas» de todas as
67

categorias.”67

67. 5º Relatório da PVDE sobre a situação interna
portuguesa e a situação internacional. 27.2.1943.
AOS/CO/IN-8D.
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Vista do Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães, a partir da ponte de Santa Marta, c. 1945-1950
[Arquivo de Fotografia de Lisboa, Fundo “SNI”, SNI/DO/07-07/15564]

92

Os anos difíceis

Tivemos já ocasião de referir que os anos entre 1942 e 1945 se caraterizaram
por um notável aumento de leitores da Biblioteca, circunstância a que a densa
presença de estrangeiros no território concelhio poderá não ter sido alheia. Foi
esse um período em que Branquinho da Fonseca conseguiu imprimir à aquisição
de nova bibliografia um ritmo muito favorável, circunstância que, segundo o próprio,
estava intrinsecamente ligada ao aumento do número de leitores, já que era uma
condição indispensável para manter o interesse do público pela leitura. Em 1951,
respondendo a uma pergunta sobre as causas do crescimento do número de
leitores, era perentório: “foi consequência das aquisições e da remodelação dos
serviços da biblioteca.”68

A aquisição de bibliografia nestes anos até meados de 1946 continuou a assentar
nos pressupostos que nortearam as primeiras aquisições. Neste período entraram
cerca de 1406 títulos, entre eles várias traduções de obras que anteriormente
adquirira em inglês ou francês, de autores como Katherine Mansfield, Jane Austen,
Mark Twain, Charles Dickens, Henry James, Oscar Wilde, D. H. Lawrence, Gogol,
etc. A par da representatividade de autores franceses, entretanto reforçada com a
introdução de Proust, Céline, François Mauriac, André Malraux, Antoine de SaintExupéry (em edição brasileira) e o belga Georges Simenon, entre outros, prossegue
o investimento em autores de língua inglesa, com a aquisição de obras de autores
ainda não representados na coleção, como Nathaniel Hawthorne, Jack London, John
dos Passos, Erskine Caldwell, John Steinbeck, Graham Greene, Robert Graves, entre
outros. Era também reforçada a representatividade de autores de língua portuguesa
seus contemporâneos, com a entrada de obras da autoria de Alves Redol, Ferreira
de Castro, Manuel da Fonseca, Vitorino Nemésio e dos escritores brasileiros Álvaro
Lins e Jorge Amado. Como linha de fundo, é mantida a preocupação de alargar as
coleções de clássicos nacionais e estrangeiros, bem como de obras de divulgação
científica nas diversas áreas, destacando-se a introdução de títulos da autoria
de Marc Bloch (fundador, com o já representado Lucien Febvre, da denominada
68. A Nossa Terra, 11 de Agosto de 1951.

“Escola dos Annales”) e de Orlando Ribeiro.
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Uma nota também para realçar o conjunto de títulos de recorte mais popular ou
ao gosto do público infantil e juvenil, cuja aquisição, ainda que em menor número,
nunca deixou de ser considerada nestes anos: para além do alfobre de obras da
Condessa de Ségur e de Júlio Verne - autor muito popular durante várias décadas,
cujos livros continuavam a ser regularmente requisitados na década de 50 através
da Biblioteca Itinerante – , destaque no catálogo para a edição das Mulherzinhas,
de Luisa May Alcott, alguns títulos de Walt Disney, os Contos de Perrault e de
Grimm e livros de autoras hoje praticamente desconhecidas mas que, no período
entre guerras, editavam grandes sucessos, como Yoland Foldes, M. O’Nevés e T.
Tribly. Neste contexto, verificamos que existiu ainda espaço para incluir a edição
em francês da obra de Margaret Mitchell, “Autant en emporte le vent” (“E tudo o
vento levou”), adaptada ao cinema com enorme sucesso em 1939 (filme estreado
em Portugal em 194369), e para a versão, em língua original, de Mrs. Miniver, de
Jan Struther, publicado em 1939 e levado ao cinema em 1942 por William Wyler
(filme estreado em Portugal a 28 de Fevereiro de 1944).70
Apesar deste movimento, Branquinho da Fonseca não se sentia satisfeito: no seu
relatório referente a 1945 terá tido ocasião de afirmar que havia um desequilíbrio
“flagrante” entre o interesse do público e as possibilidades de o satisfazer,71 situação
agravada nos anos subsequentes até 1952, período durante o qual diminuirá

69. Diário de Lisboa, 7 de Agosto de 1943.

consideravelmente a aquisição de nova bibliografia. De acordo com informação

70. Refira-se que Branquinho da Fonseca interessou-se também pela
fotografia e pelo cinema, podendo a inserção de algumas destas
obras estar relacionada com o facto de as adaptações cinematográficas de que foram alvo as terem tornado conhecidas junto do
grande público. Segundo Clara Rocha, o cinema fora uma grande
revelação para a geração da Presença, que considerava a Sétima
Arte o “maravilhoso moderno” (Op. Cit., p. 435).

prestada por Branquinho em 1951, as verbas para orçamento da Biblioteca depois
de 1943 caíram “quase até zero”72, bem assim como o número de leitores: depois de
novo pico atingido em 1947 (3747 leitores), a tendência começa a ser decrescente,
com o número de leitores a recuar até aos 2426 em 1951.

71. Informação constante no ofício de Luís Varela Aldemira a José
Raposo Pessoa de 29.1.1946. AHMC/AADL/CMC/R/A/001
– Cx.2.

Os motivos que conduziram a esta situação eram variados. A verdade é que a

7. A Nossa Terra, 11 de Agosto de 1951.

situação no concelho também se alterara: apesar de se prefigurar no horizonte

73. Cfr. Jaime Cortesão, “Estoril – Estância cosmopolita” in Cascais
e seus Lugares. Revista Cultural da Junta de Turismo de Cascais.
Nº 9 – Agosto de 1956. Este artigo fora premiado no concurso
de 1956 “O melhor artigo sobre a Costa do Sol”, de cujo júri fazia
parte Branquinho da Fonseca (informação colhida em A Nossa
Terra, nº 114, 7.04.1956). Estes novos exilados régios incluíam
o ex-Rei Carol II da Roménia, forçado a abdicar em 1947, no seu
país, pelo Partido Comunista; Humberto de Itália, na sequência
da abdicação de seu pai Victor Emmanuele e do referendo que
votou em Itália o regime republicano, em 1946; e ainda o Conde
de Barcelona, herdeiro do trono espanhol, chegado em 1946,
cuja longa e acarinhada presença na região marcaria fortemente
o imaginário local.

a chegada ao concelho de uma nova vaga de estrangeiros que fariam da região
residência permanente – e que, na expressão de Jaime Cortesão, a transformariam
numa espécie de “Paços do Exílio”73 –, no imediato, o termo do conflito ocorrido
no verão de 1945 trouxera uma alteração bastante significativa da natureza
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dos estrangeiros que ainda continuavam a afluir à região,74 o que, entre outros
aspetos, poderá ter contribuído para o abrandamento do número de leitores. O
próprio mercado editorial nacional, depois do período áureo vivido entre 1940 e
1944, em que a média anual das primeiras edições se encontrava acima 3750
novos títulos, sofreu uma quebra neste período: em 1946, apenas se editam 1788
novas obras75.
A razão principal para o refluxo da situação vivida no Museu-Biblioteca residia,
todavia, na falta de dinheiro. Apesar de nesta altura as entidades oficiais
procederem a várias inaugurações de melhoramentos obtidos para o concelho76,
a documentação existente para o ano de 1946 é bastante clara quanto às
dificuldades financeiras que se abateram sobre o Museu-Biblioteca a partir
deste período e até ao final da década: os fundos que supriam à manutenção
dos seus diversos encargos eram constituídos na sua maioria por papéis do
Estado, títulos que depois da guerra tinham baixado de tal maneira que se
tornaram insuficientes para os fins a que se destinavam.77 A esta situação, já
de si bastante difícil, acrescia o facto de o Museu-Biblioteca, situado junto ao
mar - e, por isso, sujeito ao superior desgaste provocado por esta proximidade
-, necessitar de obras urgentes de conservação, circunstância que gerou uma
intensa (e bem sucedida) campanha de angariação de fundos junto de diferentes
74. O cruzamento de informação feita sobre um conjunto sectorial
de Boletins de Alojamento de Estrangeiros/Boletins individuais e
Listas da Divisão Policial de Cascais referente a três unidades hoteleiras do Estoril e Monte Estoril – Hotel Palácio, Hotel Atlântico
e Grande Hotel – sugere-nos que, nesta época, Cascais e o Estoril estavam na rota de alguns indivíduos ligados aos movimentos de liquidação de bens alemães, negociações económicas e
diplomáticas, reconstrução do continente europeu, etc. AHMC/
AADL/CMC/I/009/001 (Hotel Palácio), 003 (Hotel Atlântico) e
007 (Grande Hotel).

entidades oficiais e obrigou a que durante os anos de 1947 e 1948 as verbas
anteriormente atribuídas à atividade cultural do Museu fossem canalizadas para
aquela finalidade. É neste contexto, por exemplo, que é decretada a suspensão
dos trabalhos da oficina de encadernação de livros,78 um serviço também criado
por Branquinho aquando da sua chegada ao Museu-Biblioteca e que refletia, de

75. Dados avançados por Daniel Medeiros, Op. Cit., p. 162.

certa maneira, o seu gosto e vocação por atividades relacionadas com os aspetos

76. Como a da nova estação de caminhos-de-ferro de Cascais, em
Outubro de 1946.

oficinais do livro e da edição, bem como a necessidade de conservar a coleção

77. Carta do presidente da Comissão Administrativa ao presidente
da Junta de Turismo de Cascais de Abril de 1946. AHMC/APSS/
ABF/B/003/001. Refira-se ainda a este propósito que a partir de
Outubro de 1945 as entradas no parque do Museu passaram
a ser pagas ($50), provavelmente como forma de contrariar os
efeitos de contração das receitas (Acta nº 151 de 30 de Outubro
de 1945. M-BCCG, 1º livro de Actas da Comissão Administrativa
do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães.).

face ao previsível desgaste dos livros trazido pela maior circulação provocada
pelo empréstimo domiciliário.

78. Acta nº 165, de 30 de Dezembro de 1946. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes
de Castro Guimarães.
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Sessão do MUD no Teatro Taborda, em 10.11.1945. Arquivo de Fotografia de Lisboa, fundo “SNI”
[SNI/RP/03-4511/28456]

Aos obstáculos de natureza financeira acresciam ainda outros, não menos
importantes. Pois é esta uma fase em que algumas das opções e atitudes
tomadas por Branquinho da Fonseca começam a ser formalmente questionadas,
num contexto em que os movimentos de oposição ao regime, com a expetativa
gerada pela vitória aliada do final da guerra, recrudesciam e provocavam, por sua
vez, o agravamento dos mecanismos de censura, repressão e vigilância policiais.
Em Cascais, no contexto das eleições antecipadas pelo governo para 18 de
Novembro de 1945, relativamente às quais o recém-formado MUD – Movimento
de Unidade Democrática se mobilizara fortemente, acabando por apelar à
abstenção como forma de protesto, Branquinho da Fonseca informa o VicePresidente da Câmara Municipal que, antes de proceder à diligência que este
lhe solicitara – a colocação de folhetos de propaganda nas mesas da Biblioteca
– teria que obter autorização do Presidente da Comissão Administrativa do
Museu-Biblioteca (que era o próprio presidente da Câmara, note-se…), já que
esta poderia considerar tal ato como um “desvio” do critério seguido, “em que
se tem evitado os assuntos que possam ser considerados expressamente de
propaganda política”.79 Imaginamos a irritação que esta missiva terá provocado ao
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79. Carta de 16 de Novembro de 1945. AHMC/AADL/CMC/R/
A/002 –Cx.1.

seu destinatário ao tomarmos conhecimento de que, ato contínuo, Branquinho foi
questionado pelo mesmo responsável camarário sobre as razões que o levavam
a não terminar as cartas com a saudação “A Bem da Nação”, frase utilizada em
todos os comunicados oficiais do regime…80
Este pequeno episódio é de algum modo reflexo da tendência de maior vigilância
e repressão desenvolvida pelo regime para dominar os surtos oposicionistas,
que irromperiam novamente em 1949 em torno da candidatura de Norton de
Matos às eleições presidenciais de Fevereiro desse ano, gorada em vésperas da
realização das mesmas. Exatamente por esta altura, a Câmara Municipal envia
ao Museu-Biblioteca cópia da circular recebida da Polícia Judiciária em que esta
solicitava informação sobre se na Biblioteca existia algum ou alguns dos livros
constantes na relação anexa ao ofício.81 No dia seguinte, Branquinho da Fonseca
informou secamente que na Biblioteca do Museu não existia nenhum dos livros
constantes na circular. Note-se que dois anos antes, em 1947, Branquinho surgira
associado à atividade que levaria à efémera mas significativa fundação do P.E.N.
Clube em Portugal (como membro fundador e depois vogal tesoureiro da Nova
Comissão Executiva, juntamente com Irene Lisboa, Adolfo Casais Monteiro, Mário
Neves e Armindo Rodrigues), cuja Carta Internacional defendia o princípio da
livre circulação de ideias e o de que os seus membros se deviam opor a qualquer
forma de restrição da liberdade de expressão.82
Mas a oposição que Branquinho da Fonseca enfrentou nestes anos foi
essencialmente de ordem interna, protagonizada pelo vogal cultural da Comissão
Administrativa, Luís Varela Aldemira, sendo o pomo da discórdia a atenção e o
investimento dedicados à Biblioteca. Já em 1946 Branquinho fora de certa forma
censurado por unilateralmente ter decidido a realização de obras no pátio da
Biblioteca (sempre a Biblioteca…), obras que, segundo o parecer da Comissão,
80. Carta de Branquinho da Fonseca de 17 de Novembro de 1945.
AHMC/AADL/CMC/R/A/002 – Cx.1.
81. Ofício do chefe de secretaria da Câmara Municipal de 17 de Fevereiro de 1949. AHMC/AADL/CMC/R/A/001– Cx.2.
8. Texto de Ana Hatherly , “As origens do P.E.N. português”, publicado no site da organização, www.penclubeportugues.org
83. Acta nº 155, 28 de Fevereiro de 1946. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Conde
de Castro Guimarães.

tinham consumido verba que poderia fazer falta para intervenções de conservação
e reparação no resto do edificado. Parece-nos, contudo, que o problema residia
essencialmente no facto de o arranjo levado a cabo ter brotado da exclusiva
iniciativa do Conservador, o que dificilmente era aceitável pela Comissão.
Resolveu-se então que de futuro nenhumas obras poderiam ser feitas sem prévia
deliberação daquela.83
97

Cartas de Branquinho da Fonseca a propósito do pedido de colocação de folhetos de propaganda eleitoral na Biblioteca
[AHMC/AADL/CMC/R/A/002 – Cx.1]

A situação deteriora-se sobretudo a partir de 1948. Em inícios desse ano, e a
propósito da apresentação anual do relatório de atividades do ano anterior, Luís
Varela Aldemira escrevera a José Raposo Pessoa afirmando que os relatórios
referentes à atividade do Museu eram frequentemente lacónicos, como quem tem
nada a dizer, e que o Museu “só teria a lucrar se verificássemos uma maior atenção
e entusiasmo nestes trabalhos”. Branquinho da Fonseca, ao tomar conhecimento
da carta, responde dizendo que “não é com palavras mais ou menos entusiásticas
que o Museu tem a lucrar, mas sim com as realizações que nele se levam a efeito.”.
Com efeito, aduzia, “se o ano de 1947 foi parco em factos e obras – são sabidas
as razões – o relatório não podia ser «entusiástico» e extenso”.84 A 8 de Março,
Luís Varela Aldemira responde e traz à liça aquela que nos parece ser a crítica de
fundo: a propósito da tarefa de revisão do inventário do Museu que permaneceria
por executar, “o que parece inaceitável é o conservador olhar unicamente para a
Biblioteca, cingindo-se à catalogação das espécies respectivas, como um simples
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84. Ofício de Branquinho da Fonseca ao Presidente da Comissão
Administrativa de 7 de Fevereiro de 1948. AHMC/APSS/ABF/
B/003/001.

guarda-livros, e, quanto ao resto, encolhe os ombros como quem diz: isso não é
comigo; os peritos que resolvam” (esta última referência foi suprimida aquando
da transcrição deste documentos para a Acta da Comissão Administrativa85).
Branquinho reage e a 23 de Março rebate a questão do inventário à luz do
regulamento do Museu e da necessidade de contratar peritos para avaliar
convenientemente as peças, centrando-se seguidamente no cerne da questão:
“Ainda o Sr. Vogal Cultural afirma que dou atenção unicamente à biblioteca, o
que, pelos relatórios que aprovou, sabe que não é verdade. Simplesmente o resto
do palácio é extático, não há que modificar nem acrescentar, tendo o próprio
Conde de Castro Guimarães determinado isso no seu testamento. E a biblioteca
é a parte viva do Museu, em constante evolução, aquela que o fundador declarou
expressamente que deveria ser ampliada e que o não tem sido tanto como podia,
por várias razões, entre as quais não tem sido de menor influência o critério do
Sr. Vogal Cultural que, numa reunião de discussão do orçamento afirmou que a
biblioteca «já tem bastante livros (…)» e propôs a suspensão total de verba para
a biblioteca, como é do conhecimento de V. Ex.ª.”
Desta azeda troca de argumentos, que

haveria de se repetir nos anos

subsequentes, ficou, apesar de tudo, estabelecido que até final de Outubro seria
elaborada pelo Conservador a revisão do referido inventário do Museu, base para
a impressão de um catálogo. Este haveria de ser publicado em 1951 sob a forma
de um Guia Breve, sendo editado em português, inglês e francês com o apoio da
Junta de Turismo de Cascais.
É razoável supor que a mente de Branquinho da Fonseca andasse por esta
altura totalmente preenchida por livros, imerso que estava no universo literário
em resultado da sua atividade como escritor e também pela participação em
movimentos sócio-literários que surgiam no pós-guerra, animados pela vitória
aliada. Ao contrário de outros locais por onde passou e que serviram de cenário à
construção das suas narrativas (Marvão, Nazaré, Coimbra), Cascais não aparece
ficcionado na sua obra, mas foi neste concelho que, a partir de 1942, Branquinho
85. Acta nº 184 de 16 de Maio de 1948. M-BCCG, 1º livro de Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Condes de
Castro Guimarães.

alcança aquela que é, segundo alguns especialistas, a fase de plenitude da sua
produção. No mesmo ano em que entra ao serviço do Museu-Biblioteca, publica
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O Barão (1942), por muitos considerada a sua obra-prima, e, nos anos seguintes,
a coletânea de contos Rio Turvo (1945), o romance A Porta de Minerva (1947),
ambientado na Coimbra dos estudantes, a novela Mar Santo (1952) e as narrativas
de Bandeira Preta (1956). Paralelamente, em 1946 publicara a primeira série
da antologia As Grandes Viagens Portuguesas e assinara a tradução, com sua
mulher, Maria Manuel, da obra O Vermelho e o Preto, de Stendhal. Uma atividade
que aparentemente fundamenta o testemunho de Branquinho, passado na fase
final da sua vida a Manuel Poppe na já citada entrevista de 1974, sobre o período
que passou no Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães: “Depois estive
no Museu de Cascais, onde tinha tempo livre (…) tinha o tempo todo livre para
pensar e sonhar e escrever”. Uma observação, parece-nos, não isenta de ironia,
se pensarmos no prolífico trabalho que aí desenvolveu, antes e depois da guerra;
uma ironia que talvez reflita os constrangimentos então vividos e que o impediram
de fazer mais naquele palácio à beira-mar, como seria sua vontade.
A tensa situação vivida em finais da década de 40, com o reavivar de discussões
internas no seio da Comissão Administrativa (e que já no passado tinham sido
drasticamente penalizadoras para o anterior Conservador em funções), haveria,
no entanto, de ter um desfecho porventura inesperado para alguns dos seus
protagonistas. A 15 de dezembro de 1950, após a compilação de vários pareceres,
a Câmara Municipal delibera a integração dos bens legados pelos Condes de
Castro Guimarães no património municipal, o que, na prática, significava que a
instituição passava a ser gerida pela Câmara. O motivo invocado consistia no
vazio legal administrativo que persistia quanto à definição da entidade a quem
competia o julgamento das contas do Museu-Biblioteca – problema alegadamente
resolvido com a integração do mesmo na Câmara. Como esta situação provocasse
algum desconforto em alguns sectores ligados à vida do Museu, decidiu-se pela
manutenção da Comissão Administrativa que, no entanto, passava a ter funções
meramente consultivas, sendo que o pessoal que se encontrava ao serviço no
Museu passava para os quadros da autarquia. Todos menos um: o Conservador,
cuja criação de lugar no quadro da Câmara foi considerada inconveniente,
passando a contratação de Branquinho da Fonseca então a fazer-se mediante
simples prestação de serviços semestral, com possibilidade de renovação.
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86. Situação que permanecerá pelo menos até 1954. Sessão
de Câmara de 6.1.1951 e Sessão de Câmara de 20.6.1953,
AHMC/B-A/001/Lv. 78 e 79.

Recortes do artigo saído no Diário
de Lisboa de 16 de Abril de 1951
[AHMC/AADL/CMC/C/A/029, Pt. 98, Pr. 461]

Não era uma situação brilhante, a que acrescia o facto de a Biblioteca continuar
a atravessar dificuldades. Em finais de 1950 prosseguia o cancelamento de
assinaturas de algumas revistas por falta de verba (chegara a vez da emblemática
Seara Nova sofrer esse destino87) e, em 1951, o grau de humidade nas instalações
era de tal ordem que já tinha provocado bolor em muitos volumes88.
É então que começa a tomar forma a intervenção pública de Branquinho da
Fonseca a propósito do Museu-Biblioteca e da atividade por ele desenvolvida.
A partir de 1951 é publicada na imprensa nacional e local uma pequena série
de artigos e entrevistas, através dos quais se procurava evidenciar o papel da
Biblioteca de Cascais. O primeiro artigo aparece no Diário de Lisboa, sob o título
“Uma biblioteca modelo”. O autor do texto, recapitulando todas as inovações e
trabalhos desenvolvidos por Branquinho desde a altura em que fora chamado a
exercer funções em Cascais, defendia que tal não era “enumeração de factos
87. Ofício de Branquinho da Fonseca de 6 de Novembro de 1950.
88. Ofício de Branquinho da Fonseca ao Presidente da Comissão
Administrativa de 8 de Março de 1951.

soltos, desligados, mas a sequência lógica de um programa, de um método de
trabalho e, principalmente, de uma alta e generosa (mas verdadeira e justa!)
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concepção de valor social do livro, que não é objecto de museu, encerrado em
vitrinas aferroalhadas, mas instrumento vivo de cultura que deve ser posto à mercê
de quem dele mais carece.”89 Pouco depois, a 11 de Agosto de 1951, o jornal
cascalense A Nossa Terra publica a entrevista que dias antes fizera ao Conservador
do Museu-Biblioteca, na qual era levado ao conhecimento dos leitores a forma
como Branquinho encarava o Museu-Biblioteca e as especiais responsabilidades
que reservava à Biblioteca. Em 1952, o mesmo jornal reproduzia o artigo que
Branquinho publicara entretanto na revista Ler: jornal de letras, artes e ciências,
subordinado à mesma temática e apoiado nos mesmos tópicos.
Apesar desta publicidade, a situação permanecia num impasse. Pese embora
o aparecimento de indícios prometedores em 1951, de que são exemplos a
reativação dos serviços de encadernação90, a reafetação de verba para aquisição
de livros e – não menos importante – a substituição de Luís Varela Aldemira no lugar
de Vogal Cultural, o ano de 1952 seria abalado por novo revés no que à Biblioteca
dizia respeito: a Câmara voltava a determinar a suspensão da aquisição de livros,
esclarecendo que a verba remanescente na competente rubrica fora para outras
necessidades dos serviços.91 Paralelamente, parecia que a própria autarquia
queria tomar a dianteira no que à aquisição (e seleção) de livros dizia respeito:
nesse mesmo ano deliberou adquirir para a Biblioteca a edição monumental da
“História de Portugal”, editada pela Portugalense Editora, bem como uma “valiosa
coleção de livros de viagens muito interessando à história do Império Português”,
despendendo nestas duas aquisições 10.500$00, pouco menos de metade do
orçamento anual inicialmente definido para aquisições de livros.92
É então que, reagindo contra a mais do que provável estagnação da instituição,
Branquinho da Fonseca irrompe em 1953 com o projeto de criação de uma
extensão bibliotecária sob a forma de uma biblioteca itinerante. Um projeto
que, com a adesão e colaboração do Presidente da Câmara Municipal, seria
concretizado em tempo recorde e com assinalável sucesso. Sigamos agora aquela
que foi a última etapa da atividade de Branquinho de Fonseca desenvolvida no
concelho de Cascais, que o inscreveu definitivamente como um dos obreiros do
desenvolvimento da leitura pública em Portugal.
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89. Diário de Lisboa, 16 de Abril de 1951. AHMC/AADL/CMC/C/
A/029, Pt. 98, Pr. 461
90. Acta nº 223 de 31 de Dezembro de 1951. M-BCCG, 1º livro de
Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Conde
de Castro Guimarães.
91. Acta nº 227 de 7 de Março de 1953. M-BCCG, 1º livro de Actas da Comissão Administrativa do Museu-Biblioteca Conde de
Castro Guimarães.
9. AHMC/AADL/CMC/C/A/029, Pt.98, Pr.461. Documentos referentes ao legado à Câmara pelo Senhor Conde de Castro Guimarães, do Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães, bem
como do parque anexo e o recheio do Palácio.

“Mais do que tudo, importava melhorar as condições de vidas desses
leitores,
ávidos de penetrar num mundo que até hoje lhes foi vedado.”93
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A Biblioteca à procura do leitor

A formulação e a aplicação de uma ideia de mobilidade ao conceito de biblioteca
não são, na sua essência, uma criação pura de Branquinho da Fonseca. Em Portugal,
desde os primeiros tempos da República, a ideia fora ensaiada por homens como
Augusto Pereira de Bettencourt Ataíde que, entre 1914 e 1915, organizou as
primeiras bibliotecas móveis estatais. Também Raul Proença, nas páginas da
revista Anais das Bibliotecas e Arquivos em Portugal, lançara uma variante desta
ideia, a criação de um corpo de bibliotecários itinerantes dependentes de um
organismo central.94 Mais tarde, já durante o Estado Novo, António Ferro criaria as
bibliotecas ambulantes de cultura popular, que funcionaram entre 1945 e 1949.
Montadas em carrinhas (um modelo diferente do republicano, cujos livros eram
transportados numa espécie mala), estas bibliotecas ambulantes, de acentuado
pendor ideológico, tinham como objetivo essencial facilitar a aldeias e vilas a
leitura de livros “simples e úteis que o interessem [o povo] sem o fatigar, que lhe
transmitam, sem quase dar por isso, certas noções essenciais”.95

93. Jaime Cortesão, “O Povo tem fome de Cultura” in A Nossa Terra,
3.12.1955.
94. Daniel Melo, A leitura pública na I República. Vila Nova de Famalicão: Húmus, 2010,pp 26-44.
95. Nuno Medeiros, Op. Cit. p. 60.
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Estas iniciativas, na sua generalidade, ter-se-ão revestido de pouco sucesso,
como a sua curta existência poderá sugerir. A ideia, todavia, criara lastro e, em
1952, parece ter encontrado um contexto favorável na Campanha Nacional para

Aspecto da primeira biblioteca móvel de
Cascais, numa das suas paragens no interior
do concelho, década de 1950
[AHMC/APSS/ABF/A/001/126]

a Alfabetização e Educação de Adultos lançada pelo subsecretário de Estado da
Educação Nacional, Henrique Veiga de Macedo, que tinha por objetivo diminuir o
então ainda elevadíssimo índice de analfabetismo do país. O próprio Branquinho
inscreve especificamente este contexto na sua proposta de 1953, ao referir os
esforços que o governo vinha fazendo no sentido de extinguir o analfabetismo, um
“passo civilizador” em cuja concretização as bibliotecas tinham uma importante
função a cumprir. Um facto tanto mais notável quanto, ainda 1951, Branquinho
parecia estar longe das vantagens de uma ideia deste tipo. Questionado sobre
se não haveria vantagem em atrair leitores fazendo mais publicidade à biblioteca,
respondera que não: “os bons leitores são atentos e discretos, sabem onde as
coisas existem, ou onde devem existir, e cá vêm procurá-las. As aquisições trazem
os leitores.”96 Porém, ao mesmo tempo que insistia neste aspeto, Branquinho
frisava também um universo de leitores que começara a constituir o cerne das
suas preocupações - as crianças e os jovens: “procurámos atrair as crianças à
leitura no ambiente disciplinado e tranquilo da biblioteca, dando-lhes uma estante
104

96. A Nossa Terra, 11 de Agosto de 1951.

O primeiro modelo da biblioteca itinerante
[móvel] de Cascais, defronte ao edifício dos
paços do Concelho, em Cascais, década de 1950
[AHMC/APSS/ABF/A/001/122]

exclusiva, com livros para as diferentes idades, desde os de letra garrafal, quase
só com bonecos, até ao romance aventuroso e simples dos 14 anos, à biografia
histórica, à pequena divulgação científica, a tudo o que cria o hábito de leitura
e lança ponte para maiores alturas.” 97. O público para o qual, afinal, a futura
biblioteca itinerante seria em larga medida dirigida.
Se quando chegara a Cascais, Branquinho da Fonseca estendera o serviço da
Biblioteca para além das suas paredes através da instituição do empréstimo
domiciliário, cruzada a década de 1950 parecia ter chegado o tempo de estender
a própria Biblioteca em si às localidades mais recônditas de um concelho que, para
além da sua faixa litoral, continha importantes núcleos populacionais de natureza
ainda vincadamente ruralizante e saloia, de acessos nem sempre fáceis. Segundo
Branquinho da Fonseca, a quem as teorias e os documentos sobre Bibliotecas
fixas, Bibliotecas móveis e Leitura Pública editados pela UNESCO não eram

97. A Nossa Terra, 11 de Outubro de 1952.

estranhos,98 competia às administrações locais facultar os meios mínimos de cultura,

98. No início de 1953, num artigo publicado no Diário de Lisboa
(26.1.1953) faz referência à obra publicada pela UNESCO em
1950, “L’Extension des Bibliothèques Publiques”, de Lionel R.
McColin, uma das figuras mais influentes na história da biblioteconomia do pós-guerra.

aprendizagem profissional e a útil leitura de diversão àqueles que trabalhavam e
viviam isolados dos grandes centros – uma realidade que ele considerava que se
aplicava ao concelho de Cascais e para a qual propunha solução.
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O projeto, inspirado nos modelos ensaiados em países de língua inglesa, começou
da seguinte forma: Branquinho propunha-se organizar uma pequena biblioteca
composta por cerca 1000 volumes relativos a assuntos técnicos e culturais, contidos
em pequenas caixas-estante que seriam transportadas numa das furgonetas da
Câmara. O veículo, onde seguiria também um funcionário do Museu, devia percorrer,
todos os domingos de manhã (dia de folga das populações), um itinerário previamente
estabelecido que abrangesse as principais povoações do concelho mais afastadas
da respetiva sede. Não era expressamente referido, mas ficava subentendido:
à semelhança do que se passava na Biblioteca do Museu, também a Biblioteca
Móvel assentaria a sua prática no empréstimo domiciliário.99 Posteriormente, somos
informados que para além dessa modalidade foi também instituído uma espécie de
empréstimo intrabibliotecas, podendo os leitores da Biblioteca móvel referenciar
obras da Biblioteca “Fixa” (como agora era apodada a Biblioteca do Museu), as
quais seriam disponibilizadas numa próxima visita do serviço circulante.
O projeto encontrou, pois, eco favorável no Presidente da Câmara que, recordese, em 1939 promovera e apoiará já a instalação de uma primeira extensão da
Biblioteca do Museu no jardim Visconde da Luz, em Cascais. Assim, a promissora
proposta de Branquinho da Fonseca, apresentada ao Edil a 3 de junho, foi
aprovada pela Comissão do Museu na sua reunião de 7 desse mês, num processo
caracterizado por uma notável rapidez. Cumpridas as formalidades, o serviço da
Biblioteca Móvel teve início no dia 26 de julho, propondo um itinerário experimental
transversal a todo concelho que previa visitas e paragens nas freguesias e
localidades da Amoreira, Galiza, Alapraia, Livramento, Murtal, São Pedro, Parede,
Carcavelos, Rebelva, São Domingos de Rana, Tires, Abóboda, Trajouce, Manique,
Bicesse, Alcoitão, Alcabideche e Alvide. Este extenso itinerário era bem a prova
viva das boas intenções existentes, mas pecou por irrealismo, já que o tempo de
paragem previsto em cada local era de 10 minutos (!), o que dificilmente chegaria
para os ambiciosos propósitos a que o novo serviço se propunha. Face a esta
notória insuficiência, a situação foi alterada quase de imediato: em Agosto temos
notícia de que, contrariamente ao estabelecido, o percurso era feito não apenas
de manhã mas durante todo o dia, das 9h00 às 21h00 (demorando em algumas
localidades mais de duas horas), e que o serviço era realizado não por um
funcionário do Museu mas por dois empregados da instituição, ativamente ajudados
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99. O receio pelo crescimento do extravio de livros redobrou-se
nesta altura, sendo frequentes as recomendações pedagógicas
e alertas sobre a necessidade de o leitor cumprir os prazos de
empréstimo e sobre os cuidados que deviam existir no manuseamento dos livros, no sentido de os preservar. Apesar de tudo,
prevalecia a convicção expressa por Branquinho da Fonseca de
que “os tesouros escondidos e proibidos de pouco servem, além
de que estão fora de moda.” (artigo reproduzido em A Nossa Terra,
11 de Outubro de 1952).

pelo motorista da Câmara e pelo próprio Branquinho, que ajudava, aconselhava,
sugeria e respondia às questões colocadas. No final de quatro percursos, tinhamse já inscrito 528 novos leitores, um número com tendência para aumentar pois,
apesar de se ter procurado divulgar o novo serviço junto de várias coletividades
do concelho, haveria ainda muitas pessoas que dele não tinham conhecimento.100
A atenção dedicada ao leitor era bastante aturada, sendo distribuído na Biblioteca
Móvel um catálogo com as obras disponíveis, no qual figurava espaço para os
leitores (ou possíveis leitores) marcarem as suas preferências temáticas. Num outro
comunicado informativo distribuído aos leitores em 1954 (cuja redação pertence
indubitavelmente a Branquinho), afirmava-se que “tudo foi orientado para o Leitor”
e que a biblioteca fora criada com o fim de responder ao “premente anseio de
leitura e de cultura da população de Concelho”, sublinhando-se ainda que a criação
da Biblioteca não fizera nascer o desejo de ler, antes pelo contrário, “foi o intenso
desejo de ler que levou à criação da Biblioteca.”101 Reiterava-se ainda publicamente
aquela que constituíra sempre uma das preocupações de Branquinho da Fonseca
ao longo dos anos que dedicou a Cascais: “no que concerne à aquisição de livros,
vai a Biblioteca envidar todos os esforços para aumentar o número de obras, quer
através de compra de novos volumes, quer através de pedidos de empréstimo,
a título temporário, feitos a outras Bibliotecas.” A promessa fora parcialmente
cumprida: num só ano adquiriram-se 695 volumes para a nova Biblioteca.
Passado pouco mais de um mês da inauguração do novo tipo de Biblioteca,
Branquinho da Fonseca dirigia-se ao Presidente da Câmara dando conta de que
o interesse pela mesma excedera de tal modo o que se previa e fora acolhido
em todo o concelho “com tanto interesse e simpatia”, que só com grandes
inconvenientes para o serviço se poderia continuar a fazê-lo com o material que
para esse fim fora preparado. Assim, para desenvolver cabalmente a sua missão,
propunha a aquisição de um reboque de determinado modelo ou, em alternativa,
um carro da Câmara que pudesse adaptar-se exclusivamente a esse serviço.
100. Ofício de Branquinho da Fonseca ao Presidente da Câmara
de 21 de Agosto de 1953. Documentação do Museu Biblioteca
Condes de Castro Guimarães.
101. “Leitor Amigo”, circular [1954] constante da documentação
atinente à Biblioteca Itinerante, AHMC/AADL/CMC/R/A/015
‑ Cx.7.
10.. AHMC/AADL/CMC/R/A/015 – Cx.7.

Para além disso, e considerando que a própria Biblioteca do Museu ganhara
maior frequência em resultado da divulgação promovida pela Biblioteca Móvel,
Branquinho propunha ainda a contratação de mais um assalariado que pudesse
reforçar a equipa existente, agora desdobrada em várias funções.102 Constatara-se
entretanto que, de facto, a maior parte dos leitores era constituída por crianças
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Folheto do modelo de carrinha adquirida à Citroën em 1958 que subtituiria o primeiro modelo da Biblioteca
circulante baseada num reboque [AHMC/AADL/CMC/C/A/029, Pt. 101, Pr. 91.]
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e jovens, ainda que os adultos também fizessem parte do universo abrangido,
designadamente operários e leitores do sexo feminino, que iam buscar “emoções
e desenfado aos romances”.103
A 2 de Dezembro, o Conservador informava pormenorizadamente a Comissão
do Museu acerca do novo serviço da Biblioteca Móvel inaugurado meses antes,
ficando os louvores então recebidos exarados em Ata. Antes disso, já Branquinho
tivera ocasião de receber múltiplas felicitações pela iniciativa de que era autor, uma
vez que esta fora entretanto amplamente divulgada pela imprensa nacional, para
a qual, aliás, o próprio contribuíra na qualidade de colaborador do Diário Popular,
onde escrevia uma coluna às quartas-feiras. Da Biblioteca Pública Municipal
Pedro Fernandes Tomás à Vereação da Câmara Municipal do Barreiro, passando
pelo Grémio Nacional dos Editores e Livreiros, multiplicavam-se as instituições
que enviavam as suas felicitações, sendo estas por vezes acompanhadas de
pedidos de esclarecimentos e documentação de apoio que permitissem aos
remetentes estudar as possibilidades de implementar nas suas próprias áreas de
influência idêntico serviço.104 O reconhecimento institucional por parte da Câmara
chegaria a 30 de janeiro de 1954, altura em que esse órgão municipal aprovou
um voto público de louvor a Branquinho da Fonseca sob proposta do Presidente,
reconhecendo-se o carinho posto pelo Conservador na orientação do novo
serviço, o êxito da iniciativa e as vantagens desta para benefício das populações
rurais do concelho, “até então privadas da leitura de bons livros”.105
De entre os vários artigos então saídos na imprensa, talvez o mais paradigmático
seja o subscrito por Jaime Cortesão (que então residia no concelho de Cascais),
publicado originariamente no portuense O Primeiro de Janeiro de 12 de Outubro
de 1955 e depois reproduzido pelo cascalense A Nossa Terra. Fazendo a ponte
com a memória da sua experiência e a de Raul Proença na Biblioteca Nacional
nos tempos da Primeira República e reafirmando aquela que fora sempre a sua
postura de compromisso cívico para com a sociedade, analisa detalhadamente
a atividade desenvolvida por Branquinho da Fonseca na Biblioteca do Museu
103. Jaime Cortesão, “O Povo tem fome de Cultura” in A Nossa
Terra, 3.12.1955.
104. Ofícios contidos na documentação conservada no M-BCCG,
de 8, 28 de Setembro e 3 de Novembro, respetivamente.
105. Ofício de 18 de Dezembro de 1956. AHMC/ AABL/CMC/B/
A/01, lV.80.

e na Biblioteca Circulante de Cascais, das quais faz um balanço extremamente
positivo, não deixando de evocar, com sensibilidade, o possível sentimento de
angústia que poderá ter afligido os proponentes desta aventura a que se tinham
abalançado, sem a certeza de alcançar o esperado êxito.
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Durante os anos subsequentes, Branquinho não deixaria de pugnar pela melhoria
das condições do serviço, nomeadamente ao nível da infraestrutura, cuja
manutenção e desempenho lhe deviam dar bastantes dores de cabeça. Em finais
de 1956, no quarto ano de atividade da Biblioteca Móvel, propõe ao Presidente da
Câmara a substituição do equipamento existente (um reboque feito nas oficinas
da Câmara ligado a uma viatura que o conduzia), o qual, para além de deficientes
condições de isolamento contra chuvas, poeiras e lamas, era difícil de manobrar,
provocando uma importante perda de tempo durantes os percursos que tinha a
seu cargo.106 Esta petição levou a que em inícios de 1958 a Câmara deliberasse a
compra à Citröen de um furgão (modelo H) pela importante quantia de 72.000$00,
cujo interior foi posteriormente sujeito a trabalhos de adaptação a biblioteca móvel.
Parece-nos que foi a ideia deste modelo de carrinha que Branquinho da Fonseca
acabou por levar para a Fundação Calouste Gulbenkian, instituição com a qual,
entretanto, colaborava já desde 1957, ano em que Azeredo Perdigão o convidara
para estudar e conceber um projeto de ampliação à escala nacional (continente e
ilhas) da sua bem sucedida experiência da Biblioteca Móvel de Cascais, de que
haveria de resultar o conhecido Serviço de Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian
posto a circular em 1960.
Para Branquinho da Fonseca a colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian
representava o início de uma uma nova etapa e, porventura, a possibilidade há
muito ansiada para transcender os apertados limites dentro dos quais sempre se
vira forçado a desenvolver a sua ação em Cascais. Talvez isso possa explicar o tom
seco e mesmo contundente (para um documento desta natureza) que empregou
na carta através da qual apresentou o seu pedido de dispensa ao Presidente da
Câmara Municipal, a 10 de Janeiro de 1960.107
Apesar da frutuosa herança deixada, que inspirou várias gerações de técnicos
ao serviço das Bibliotecas cascalenses nas décadas subsequentes, Cascais
ficou mais pobre com a sua saída. Ganhou, contudo o país e as novas gerações,
que muito haveriam de beneficiar com o empenho que a partir de então e até
à refundação do regime em Abril de 1974, Branquinho da Fonseca dedicaria à
causa da Leitura Pública em Portugal.
106. AHMC/AADL/CMC/C/A/029, Pt. 101, Pr.91.
107. AHMC/APSS/ABF/B/002/015.
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Praia de Santa Marta, fronteira ao Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães, c.1950
[Arquivo de Fotografia de Lisboa, Fundo “SNI”. SNI/PN/01-059/17.]
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