O Museu da Margalha
À algum tempo atrás, ao pesquisar
na minha biblioteca acerca de um

problema de restauro, deparei-me
com um outro problema.... todos
os livros, excepto um, dizem
respeito a realidades de outros
países que não o nosso. É triste
mas é verdade.... neste momento
apenas há um título no mercado
que diga respeito às carruagens de
cavalos escrito em português.
Exceptuo desta observação as
publicações do nosso museu
nacional dos coches, parcas em
descrições técnicas mas que são
no entanto bons roteiros do
próprio Museu.
O livro a que me refiro é uma
publicação das EDIÇÔES INAPA
e tem o título “CARROS DE
CAVALOS EM PORTUGAL –
SECULO XIX” da autoria de José
Hipólito de Andrade Rebelo Vaz
Raposo com fotografia de

Gustavo de Almeida Ribeiro.
Num estilo de escrita fluente e
descontraída o referido livro é um
roteiro útil para aquilo que de bom

ainda existe no nosso país,
ajudando com um excelente
trabalho fotográfico à correcta
distinção dos diversos modelos
bem como ao evidenciar da sua
beleza e charme. Devo no entanto
prevenir o leitor que irá lá

Aranha Buggy – Colecção Dr. Lopo de
Carvalho

encontrar
alguns
veículos
desfasados de contexto mas que

Silva e claro está, as peças
pertencentes à colecção do próprio
autor: a Colecção da Quinta da
Margalha no Gavião.

Caleche – pertença do Sr. Engº José
Barahona Núncio
Sege – Colecção da Margalha

tal não afecta a qualidade geral da
obra uma vez que são casos raros
e pontuais. Obviamente um livro a
adquirir por todos aqueles que se
interessam pelo assunto.
De Norte a Sul de Portugal, foram
fotografadas várias peças das
quais tenho a evidenciar algumas

Quando me iniciei nestas coisas
do restauro, uma das pessoas a
quem recorri para encontrar
bibliografia foi justamente ao Sr.
José Hipólito Raposo

Spider Phaetom – Colecção da Margalha

Vis-a-Vis – pertença da família de Paulino
da Cunha e Silva

como todas as pertencentes à
colecção do Dr. Lopo de
Carvalho,
uma
Caleche
pertencente ao Sr. Engº José
Barahona Núncio, um Vis-a-Vis
da família de Paulino da Cunha e

que com grande amabilidade e
simpatia sempre cedeu toda a
informação que lhe solicitei. Este
artigo foi a melhor maneira que
encontrei para de algum modo lhe
retribuir a simpatia.
À cerca de um ano, quando
finalmente pude ver pessoalmente
a colecção da Margalha, foi com
alguma tristeza que ouvi alguém

dizer-me que infelizmente o Sr.
Raposo não recebia ninguém, em

Ambulância – Colecção da Margalha

virtude de doença prolongada,
mas que me podiam mostrar a

Toneau – Colecção da Margalha

colecção na mesma. Enfim.... a
vida é assim mesmo. Composta
por cerca de uma trintena de
veículos, verifica-se facilmente a
paixão que o seu dono tinha por
esta colecção ao preocupar-se em
seleccionar veículos que por uma
razão ou outra possam ser
classificados de raros. Alguns dos
restauros
são
obviamente
discutíveis.... aliás... como quase
tudo é... mas no compto geral a
colecção
está
ainda
bem
conservada. Surgem aqui e ali

alguns pontos de ferrugem ou
sujidades que derivam obviamente
da ausência forçada do seu dono
mas tal situação compreende-se
facilmente. Foi também com
alguma tristeza que verifiquei que
muitas das placas explicativas se
encontravam trocadas, o que
demonstra sem sombra de dúvida
que quem cuidava naquela altura
da colecção não entendia nada de
carros de cavalos. Depois de tudo
isto, foi sem surpresa que ouvi a
pessoa que me tinha aberto a porta
dizer que tudo aquilo estava para
acabar e que até já havia uma
proposta de “alguém para comprar
por não-sei-quanto para levar nãosei.para-onde” .... enfim... espero
sinceramente que quem adquirir a
colecção seja para a expor e
conservar tal como o seu dono o
fez
durante
tantos
anos
Recomendo
a
todos
os
interessados uma visita a este
museu enquanto é tempo.. pois
sabe-se lá a que garagem ou
depósito podem estas peças ir
parar num futuro próximo....

Carruagens e acessórios

De: Nuno Manuel Gouveia Alegre
R. Emidio Navarro nº 2
3050 – LUSO
PORTUGAL
Tel/Fax: 231930256
Telm: 914738389
Home page:
http://Allegre.tripod.com

E-mail: allegre@mail.telepac.pt

