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O MUNDO DO IMPRESSO
História. Património. Musealização

Patrícia de Jesus Palma
Investigadora integrada do CHAM - Centro de
Humanidades, FCSH/UNL e UAc

HISTÓRIA
A história do impresso, principiada na segunda metade do século XV na
Europa, configura-se lenta. Portugal participou da gestação, tendo a cidade
de Faro (Algarve) o lugar fundacional desta nova forma da cultura escrita.
Aqui se acabou de imprimir sob ordens do judeu Samuel Gacon, a 30 de
Junho de 1487, o Pentateuco. Em 2017, assinalaram-se os 530 anos sob este
gesto inaugural. A oficina judaica terá laborado, pelo menos, durante sete
anos, o bastante para dar à estampa três livros: o Pentateuco já referido, o
Talmud babilónico (1492?) e o Tratado do divórcio (1494), espécies destinadas
a alimentar a espiritualidade judaica. A tipografia hebraica de Faro é, por
isso, considerada como «uma das mais antigas de todo o mundo»1 .

Figura 1 – Reprodução do primeiro livro
de o Pentateuco2

Figura 2 – Talmud3

1 ANSELMO (1981: 235).
2 MATOS e RODRIGUES (1987).
3 Fragmento do incunábulo Talmud babilónico. Disponível em: http://purl.pt/17388.
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A adesão a tecnologia tão recente poderá ser entendida como um indício firme da vitalidade económica, do poder e da actualização cultural
que a cidade e, em particular, a comunidade judaica experimentavam. A
interrupção da actividade a partir do Decreto de Dezembro de 1496, determinando a expulsão do povo judaico, afastou o «reyno do Algarve» da
centralidade da produção impressa, mas não significou, bem-entendido,
o apagar das luzes da cultura impressa, como bem demonstra o famoso
furto da biblioteca do bispo D. Fernando Martins Mascarenhas, em 1596,
perpetrado pelo conde Essex4 , ou a intensa actividade intelectual de uma
personalidade como a de Damião Faria e Castro (1715-1789)5 , apenas para
citar casos mais conhecidos. Na verdade, entre os séculos XVI e XVIII, a
cidade construiu e equipou bibliotecas, criou espaços de ensino, formou
leitores e, no final do século XVIII, possuía, por exemplo, cinco bibliotecas
religiosas de uso comunitário e, na globalidade da região, estavam disponíveis dezassete bibliotecas conventuais, reunindo cerca de 10 000 livros6.
Não obstante, a integração da sociedade no mundo da cultura escrita
tem sido paulatina. A maior ou menor apropriação da escrita depende de
um feixe heterogéneo de condições, tais como a evolução da alfabetização,
os movimentos ideológicos, o desenvolvimento das actividades económicas, dos meios de comunicação, das tecnologias e das disponibilidades
culturais públicas e privadas. A revolução do «livro para todos» é, afinal,
uma realidade materializada apenas a partir do século XIX e para a qual
continuamos persistentemente a trabalhar.
Nesta transformação, a do século XIX, a cidade de Faro reassumiu um
papel original e percursor. Em 1808, a Junta do Governo do Algarve contratou o impressor espanhol D. José María Guerrero, natural de Cádis, para
imprimir os textos que consolidaram o «deitar fora» das tropas francesas.
Foi o arranque de uma nova fase da tipografia. Ao longo deste século,
chegou aos mais longínquos lugares do território português de aquém e
de além-mar, formando um efectivo sistema global do impresso português.
Os papéis aí impressos fabricaram a nova consciência, simultaneamente
individual e colectiva, transformando súbditos em cidadãos e «cidadoas»,

4 Veja-se a este respeito CUNHA (2007).
5 Cf. MENDES (2007).
6 Sobre este tema, consulte-se PALMA (2015).
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Figura 3 – Carta de restauração, p. 9, 10, 11 .
Disponível em: BNP, http://purl.pt/22280.

integrados numa mesma totalidade identitária e nacional, sob os valores da
«Religião, Direito do Soberano, Pátria e – a mais perigosa de todas nesta
época – Liberdade» (subl. meu). O processo político, a opinião pública e
a cultura tipográfica enredaram-se assim na modelação da contemporaneidade, naturalizando-os (PALMA, 2013: 231-255).
Esta apropriação da escrita e da imagem impressas tornou-se quase
inquestionável nos nossos dias e, de tão presente, é quase invisível. O
dever do historiador é o de exercer a atitude reflexiva e o de questionar
o efeito de «naturalização», de invariante, de um processo que é cultural,
isto é, histórico, político, económico, social, epistemológico. É o de trazer
ao campo da cultura escrita o universo que, em cada momento e em cada
geografia, a produz, medeia, faz circular, vivifica e transforma. E o circuito
não é, como sabemos, meramente bidireccional entre o autor e o leitor.
A história do livro, sobretudo, a partir do trabalho percursor de Lucien
Febvre e Henri-Jean Martin, publicado sob o título O aparecimento do livro
(1958), oferece as bases metodológicas desta indagação. Introduziu no
trabalho de interpretação textual a análise rigorosa aos efeitos das formas,
dos suportes, das técnicas da escrita e e enquadrou o livro (em sentido lato)
na sua realidade material, técnica, comercial e intelectual.
Neste contexto, também o quadro de bens culturais associados à categoria do património bibliográfico tem necessariamente de se desocultar.
Da actividade gráfica resulta um património documental, industrial e intelectual que enlaça a história e a memória da escrita e inclui igualmente
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a gravura, a fotografia, requerendo a atenção das instâncias legitimadoras
tendo em vista a sua salvaguarda.

PATRIMÓNIO
Não obstante as primeiras iniciativas a favor dos direitos de autor terem
sido destinadas aos impressores7, as normas de protecção oitocentistas e a
glorificação romântica da figura autoral colocaram na penumbra os demais
agentes da escrita impressa, assim como o variado mundo de técnicas e de
saberes, garantes da circulação das letras. Chegados à década de 1980, as
atenções concentraram-se nas novas tecnologias e nos seus técnicos, mas
tendo como preocupação principal a actualização e a concorrência comerciais, primeiro resultante do processo offset, depois do digital. As oficinas
modernizaram-se. Substituíram o velho por novo e os tipógrafos aprenderam novas técnicas e novas competências. Muitas fecharam. Outras mantêm
um sistema gráfico híbrido, com a permanência de um pequeno sector de
tipografia tradicional a par de computadores e de novas impressoras. Sobre
todas paira a ameaça do desaparecimento e, por conseguinte, da perda de
um universo de profissões, de máquinas, de matrizes, de mobiliário, de
ferramentas singulares, mas também de práticas, de saberes, de gestos, de
sons, de ritmos e rituais, que enformam e humanizam as tecnologias do
conhecimento ao longo dos últimos cinco séculos.
Os objectos, os saberes e as práticas ligadas à produção e circulação da
escrita impressa enquadram-se tanto no âmbito do património imaterial,
quanto no do património material: são as formas do pensar e do saber-fazer.
Contudo, a «invisibilidade» da actividade e o facto de ser geralmente por
particulares, pouco diligentes com os arquivos e espólios, não tem gerado a
necessária atenção das instituições legitimadoras do conceito de património
cultural, atendendo a que a legislação que as orienta se baseia em princípios
de antiguidade, notabilidade e de raridade, pouco consonantes com a era
da democratização cultural e da reprodutibilidade técnica8. A Lei-quadro
da política e do regime de protecção e valorização do património cultural

7	Em Portugal, o primeiro impressor a obter o privilégio de impressão foi Valentim Fernandes,
em 1502.
8 Sobre este assunto, cf. BENJAMIM (2012 [1955]).
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Figura 4 – Mestre e aprendiz de tipógrafo na Tipografia União, 1943.
Fonte: Afinidades: revista de cultura luso-francesa. Faro, Jul./1943.

(Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro) permitirá enquadrar estes bens no
âmbito do património bibliográfico, se se alargar a sua abrangência, cujo
objecto constitui somente «as espécies, colecções e fundos bibliográficos».
É, pois, omissa a bens que digam respeito aos agentes, meios e modos
de génese. Aproximando-se desta realidade, apenas os «espólios literários» (art.º 85.º, al. b) são contemplados e, no que a «oficina de criação»
concerne, consideram-se os «manuscritos autógrafos, bem como todos os
documentos que registem as técnicas e os hábitos de trabalho de autores e
personalidades notáveis das letras, artes e ciência, seja qual for o nível de
acabamento do texto ou textos neles contidos» (art.º 85.º, 3.c, subls. meus).
No momento de transição cultural que vivemos, desencadeado pela
introdução de novas tecnologias da escrita tendo em vista a desmaterialização
dos textos, temos a responsabilidade civilizacional de garantir que a
inteligibilidade e as potencialidades do mundo impresso permanecem.
Tal missão consiste em compreender que a transferência de conteúdos
entre suportes gera processos de perda irremediáveis, nomeadamente
os que dizem respeito à historicidade dos documentos e à sua inteligibilidade
(não confundir com legibilidade). A produção da escrita e da leitura
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são operações intelectuais e físicas, corporais, experiências culturais
condicionadas pelos próprios suportes e formas de fabrico que o digital
necessariamente transforma, porque também ele tem os seus próprios
códigos de inteligibilidade, como bem explica Roger Chartier (2000: 19-32).
A salvaguarda do património da cultura escrita impressa, com a garantia
de que pode continuar a ser inteligível, fonte de conhecimento, de experiências, de inspiração e de criatividade num contexto pluritecnológico
como o nosso é um dos grandes desafios, particularmente num tempo de
deslumbre digital.
De entre as múltiplas formas de o concretizar, e tratando-se da herança patrimonial tipográfica da cidade de Faro, é justo que se criem as
condições e mecanismos conducentes à preservação, estudo e transmissão
desta herança viva, permitindo à sociedade apropriar-se de uma história
de longa duração, capaz de enriquecer o seu conhecimento e aprofundar
a consciência da sua relevância no processo de globalização e diversidade
cultural que a imprensa gerou.

MUSEALIZAÇÃO
Pesquisas recentes permitiram cartografar a actividade tipográfica
exercida no Algarve, durante os dois últimos séculos, desde 1808. Ao mesmo
tempo, encontraram-se evidências do desenvolvimento de uma ecologia
do conhecimento, que novas formas e espaços de sociabilidade, ligados à
circulação intensiva do impresso, proporcionaram. Tipografias, mas também escolas, bibliotecas, gabinetes de leitura, cafés, associações, clubes,
livrarias formaram, ao longo destes dois séculos, uma rede de criação, de
consumo, de formação e de debate de ideias que permitem traçar, não só
a evolução da importância da escrita na sociedade, mas também a própria
«história urbana do conhecimento»(BURKE, 2012: 227).
Para que estes resultados possam ser transmitidos, beneficiando o
desenvolvimento societal, são necessárias estratégias de comunicação
eficazes, que um projecto de musealização poderá garantir. Durante o
trabalho de pesquisa, identificou-se um equipamento e um contexto que,
em nosso entender, reúne condições de musealização muito oportunas.
Trata-se da extinta Tipografia União (1909-2013).
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TIPOGRAFIA UNIÃO: oportunidade de musealização
A Tipografia União é propriedade da Diocese do Algarve e foi fundada
em 1909 para dar à estampa o Boletim do Algarve: Órgão Official da Diocese e
Auxiliar do Ensino Religioso, cujo primeiro número data de 15 de Janeiro de
1910. Criada pelo bispo D. António Barbosa Leão e sob o impulso do cónego
Marcelino António Maria Franco, a oficina encerrou definitivamente a sua
actividade em Dezembro de 2013.

Figura 5 – Boletim do Algarve, n.º 1. Disponível em: Biblioteca Central
da Universidade do Algarve, Algarviana PP 2027.

O seu primeiro local de funcionamento foi a rua do Município, n.º 16,
em Faro. Na segunda metade da década de 1920, foi deslocada para a rua
Tenente Valadim, 30, 1.º, e, em 1965, regressou à rua do Município, em plena
Vila Adentro, instalando-se na zona Este do Paço Episcopal, no n.º 14, 1.º,
onde se mantém todo o seu espólio gráfico e onde permanece a redacção
do jornal Folha do Domingo (19.7.1914-), sucedâneo do Boletim do Algarve.
Embora a oficina tenha sido fundada já no século XX, o parque tipográfico
remonta ao século XIX. Começar a laboração com equipamento usado, mais
barato, que ao longo do tempo se substituiria por novo, conforme o sucesso
do negócio, era uma prática comum. Ao contrário do que aconteceu com
a maioria das oficinas tipográficas da região, a particularidade desta casa
deve-se ao facto de, dado o espaço físico disponível, não ter sido necessário
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Figura 6 – Aspecto de um cavalete onde se guardam os tipos móveis.
Fotografia da autora.

trocar o velho por novo, mantendo ainda hoje a maioria do espólio tipográfico desde o manual ao mecânico e digital, o que significou, por exemplo,
preservar o prelo tipográfico oitocentista, exemplar único na região e muito
cobiçado por outras instituições.
O que se nos oferece é, pois, uma oficina tipográfica desactivada,
preservando: 1) a totalidade do seu parque gráfico ilustrando as grandes
alterações tecnológicas operadas ao longo dos séculos XIX e XX neste
sector e as várias fases de produção, desde a composição ao acabamento e

Figura 7 – Aspecto da Tipografia União na actualidade. Fotografia da autora.
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venda; 2) o seu espólio documental (aspecto muito raro a nível nacional);
3) a possibilidade de recuperação do seu catálogo bibliográfico, expressando a história do século XX; 4) a ligação aos antigos mestres desta arte
em vias de extinção, que podem ainda contribuir com o seu testemunho
para reabilitar um património que é seu e, simultaneamente, da cidade
e de todos.

Figura 8 – Tipógrafos da Tipografia União, 1943. Arquivo do jornal Folha do Domingo 9.

O quadro humano desta oficina constituiu, ao longo dos seus muitos
anos de vida, uma verdadeira escola de tipógrafos. Inicialmente, a oficina
foi dirigida pelo mestre João de Sousa Guerreiro11 e aqui trabalharam outros tipógrafos de referência, tais como: José da Piedade, Manuel Augusto
Ferro, Délio Maria Ferro Dias, José Fernando Ferro Dias, o também poeta
Raul de Matos, Sérgio, Sidónio, Hélder Apolo Larguito, José Guerreiro,
João Casaca Mendinhos, entre outros.

9	Agradeço ao director da Folha do Domingo, Dr. Samuel Mendonça, o excelente acolhimento nas
instalações da extinta tipografia e a amabilidade da cedência do documento.
10	João de Sousa Guerreiro iniciou-se na arte tipográfica na Tipografia de O Comércio do Sul
(1876-1878). Transferiu-se em 1879 para a Tipografia de J. F. Tavares Belo & C.ª (1879?-1885)
e assumiu a chefia da Tipografia de O Districto de Faro (191?). Com a fundação da Tipografia
União, o tipógrafo foi dirigir os trabalhos desta oficina e o respectivo quadro tipográfico até à
década de 1930. Cf. PALMA (2008).
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Figura 9 – Lembrança da ordenação do P.e José Cabrita Júnior. Forma tipográfica
composta por José da Piedade, 1939. Fotografia da autora.

Figura 10 – Da esquerda para a direita: Jaime Guerreiro Rua, director de A Voz de Loulé,
Rev. P.e Carlos do Nascimento Patrício, director de a Folha do Domingo, Bispo Coadjutor, Mário Lyster
Franco, director do Correio do Sul, Rev. P.e José Gomes da Encarnação, director de A Avezinha.
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Entre os cavaletes, componedores, máquinas, tintas, papel, tipos, espaços, quadratins, vinhetas, linhas de enfeite, ornatos e clichés, as mãos
destes homens das letras deram forma à maioria dos jornais algarvios
publicados nas décadas de 1940-1960, formato em que a oficina então se
especializou. Recuperar, guardar e transmitir a memória dos seus saberes
e técnicas, permitir que as gerações futuras conheçam, pela experiência,
a corporalidade da escrita é preservar a herança patrimonial, mas é simultaneamente continuar a oferecer ferramentas diversificadas para a
compreensão, o estímulo e expressão da sensibilidade, do pensamento, da
criatividade, pois com facilidade um museu da imprensa com este perfil
se transformará num laboratório de novas e inovadoras experiências da
escrita e do design.

A Entidade Proprietária: o simbolismo de uma instituição
A propriedade e a promoção desta iniciativa por parte da Diocese
do Algarve poderão constituir um passo muito significativo do ponto
de vista simbólico-cultural. Antes de mais, o facto de ser uma instituição
com jurisdição regional poderá dar ao projecto um carácter alargado e
não circunscrito à cidade de Faro, com potencialidades de difusão e de
diálogo abrangentes. Por outro lado, a musealização do espaço traduzirá o
reconhecimento devido ao papel indiscutível da Igreja na expansão social
e geográfica do conhecimento, em particular, por via impressa, como o
praticaram de forma precursora os bispos oratorianos D. José Maria de
Melo (1787-1789) e D. Francisco Gomes do Avelar (1789-1816). As iniciativas
de ambos transformaram transformaram a Vila Adentro de Faro numa
verdadeira cidadela do conhecimento, cuja entrada foi simbolicamente
encimada pela estátua do patrono das escolas oratoriana11, São Tomás de
Aquino: «o mais sábio de todos os santos e o mais santo de todos os sábios.»
ROSA (1992: 100).
A musealização do espaço tipográfico, que é apenas um aspecto visível dessa acção pedagógica, poderá aliar-se a um oportuno percurso de
visita que integre a célebre biblioteca do Paço, com expressivo fundo de
livro antigo, constituindo uma oportunidade única para proporcionar à
11 Leia-se a este respeito ANDRADE (1982: 415).
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região e a todos quantos esta acolhe um roteiro diferenciador e assente
na tradição e património intelectuais das quais o Algarve se tem visto
alheado, com forte potencial criador. É a possibilidade de oferecer um
percurso pela cidadela do conhecimento, invocando 530 anos de história
de cultura impressa, que nos conduzirá do livro à leitura, reelaborando a
ideia-feita de um «Algarve selvagem» e culturalmente subalterno, influindo
positivamente na percepção e experiência do território.
Não obstante, é fundamental estarmos conscientes de que a existência de
um espaço museológico, não se cumpre pela identificação de uma colecção
e do reconhecimento do seu interesse. É necessária a convergência de um
conjunto significativo de condições patrimoniais, epistemológicas, museológicas, técnicas e de sintonia entre pessoas e instituições que garantam
a sustentabilidade de um novo equipamento cultural e do seu programa a
longo prazo, conciliando exposição com conhecimento, com acesso, com
comunicação, com educação, com turismo cultural.
É, assim, como uma âncora simbólica de um projecto abrangente de
acção cultural que ligue o passado, o presente e o futuro que se entende
a possibilidade de criação do Museu-Tipografia União: uma construção colectiva, interdisciplinar e interinstitucional, capaz de garantir a valorização
e a sustentabilidade do impresso a longo termo. Fiat lux!...
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