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A origem da coleção e da posterior criação do 
Museu Bordalo Pinheiro, em 1916, tem uma 
história muito peculiar. Fala-nos, resumidamente, 
da sua singularidade.
O Museu nasceu da coleção que Ernesto da Cruz 
Magalhães fez de obras de Bordalo Pinheiro. Cruz 
Magalhães era um poeta amador, admirador e 
correligionário republicano de Bordalo.
De uma forma simples, pode contar-se que, num 
período de grande tristeza e desânimo causados 
pela morte da sua mulher, os amigos aconselhar-
am-no a colecionar obras de Bordalo, de que tanto 
gostava e que tanto o divertiam – e ele assim fez.
Quando resolveu construir no Campo Grande uma 
nova casa, em 1914, para sua morada, decidiu des-
tinar três salas para a exposição pública da obra de 
Bordalo (que, entretanto, tinha morrido em 1905). 
Estas salas dispunham de iluminação zenital e de 
entrada própria.
Desta forma, criava um espaço de homenagem ao 
artista e de divulgação dos ideais republicanos.
Estas salas abriram ao público em 1916 e estava 
assim inaugurado o primeiro Museu dedicado a um 
artista em Portugal e, simultaneamente, um dos 
primeiros edifícios construídos de raiz para albergar 
um Museu – o mais antigo que se mantém em 
funcionamento. A casa mereceu uma menção honro-
sa nos prémios Valmor de 1914.
O crescimento da coleção obrigou ao alargamento 
do número e salas e, em 1924, Cruz Magalhães 
negociou a cedência do Museu à Câmara Municipal 
de Lisboa, com a construção de um edifício anexo 
para sua habitação (onde hoje funcionam os 
serviços administrativos do Museu), acabando por 
ficar todo o edifício original com a função de Museu.
Em 2016, no ano do seu centenário, a tutela do 
Museu passou para a EGEAC – Empresa de Gestão 
de Equipamentos e Animação Cultural, E.M.

A base da coleção partiu do espólio do seu 
fundador, mas, ao longo dos anos, foram sendo 
incorporadas novas obras. Como tem sido a políti-
ca de incorporação?
O Museu procura adquirir peças que possam com-
pletar a coleção, que estejam naturalmente 
disponíveis no mercado, nomeadamente em leilões. 
Atualmente, o facto de Bordalo «estar na moda» faz 
com que os preços atinjam valores elevados, 
tornando difícil a aquisição.

De que tipologias é constituída a coleção?
A coleção é composta essencialmente por obras de 
Bordalo, nas suas vertentes cerâmica e gráfica. Há 
ainda algumas peças de outros autores, que têm 
algum relacionamento com Bordalo. O Museu tem 
também um arquivo documental importante para 
estudar a obra bordaliana.

Nos projetos expositivos que têm apresentado, 
recorrem apenas às coleções do Museu ou também 
a empréstimos externos, por parte de instituições 
e de particulares?
A valorização e o estudo da coleção do Museu são 
fundamentais na sua atividade, mas não nos podem-
os ficar pela nossa coleção. A política de exposições 
temporárias pretende relacionar e estudar os vari-
adíssimos aspetos pelos quais a obra de Bordalo 
pode ser abordada, incluindo a sua influência na 
contemporaneidade. Assim sendo, é fundamental 
recorrer a empréstimos de outras instituições ou 
mesmo a exposições da obra de outros artistas. 
Exemplo do convívio destas duas vertentes é o con-
junto das próximas duas exposições temporárias: 
em Setembro, Os Filhos do Manguito, uma home-
nagem de ilustradores e de autores de banda desen-
hada do The Lisbon Studio à figura de Bordalo e, no 
fim do ano, apresentaremos as melhores peças de 
cerâmica do Museu. 

A atualidade é dominada pelos conceitos de «sin-
ergias» e de «parcerias». Neste Museu, têm-se 
conseguido estabelecer algumas dessas comun-
hões?
Sinergias e parcerias são muito mais trabalhosas do 
que os conceitos parecem querer dizer. Isto para 
dizer que não temos feito tantas como desejaríamos, 
mas as que desenvolvemos, principalmente com a 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
(Licenciatura em Arte Multimédia – Animação) e com 
a Universidade Lusófona (CICANT e ECATI), demon-
stram que é um investimento que vale a pena, pelas 
oportunidades que abre.

Para além das exposições, que outras iniciativas 
ou atividades têm realizado para divulgar a obra de 
Bordalo?
Acompanhamos as exposições com um conjunto de 
atividades que enquadram e desenvolvem os temas 
das exposições: visitas, conversas e também ativi-
dades de Serviço Educativo, para várias idades. A 
realização de catálogos e de outras edições é funda-
mental para continuar no tempo o que as exposições 
revelam num período de tempo limitado. Instituímos 
também a comemoração dos dias de nascimento de 
Bordalo e da criação do Zé Povinho e assinalamos a 
morte de Bordalo. Neste último caso, fazemo-lo 
porque a data (25 de Janeiro) acontece pouco 
tempo depois da do ataque ao Charlie Hebdo (7 de 
Janeiro) e pareceu-nos que seria importante ligar a 
figura de Bordalo a um debate sobre liberdade de 
imprensa, o que temos feito desde 2015. Em Rafael 
Bordalo Pinheiro, o talento artístico é indissociável 
do homem de valores e de pensamento livre, empen-
hado e responsável, e não queremos esquecer esses 
aspetos.
Nestas atividades, queremos sempre ser fiéis ao 
espírito de Bordalo: «O que é indispensável é rir. [...] 
O nosso êxito prova isto: que o riso tendo deixado 
talvez de ser uma arma, pode ainda ser um remédio 
[...]» (PINHEIRO, 1900: 10).
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