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Nota de abertura
A edição do livro Associação Protectora da Primeira Infância: da recuperação dos objectos à preservação da memória
é o encerrar de um projecto iniciado em 2009 e pretende contar a história da Associação Protectora da
Primeira Infância (APPI). O lançamento do livro “Associação Protectora da Primeira Infância – Uma História
Centenária” foi o primeiro passo, a inauguração do Museu do Lactário o segundo passo e a edição deste livro a
terceira e última etapa. Apesar de ser o último dos três momentos referidos, é transversal a todos, já que conta
o início deste processo, desde a descoberta, investigação e estudo do espólio existente, a verificação da sua
diversidade e complementaridade, que permitiu criar as bases para contar a história da APPI.
Quando se iniciou o processo de inventariação, ainda não existia a certeza do que constituiria o acervo, nem o
que se iria encontrar, sendo que o objectivo era recuperar a memória da Associação e documentar a sua história.
A base de partida era a presença das incubadoras, que se depreendia que tivessem um grande valor, intrínseco
e histórico, e muitos objectos e documentos dispersos nos mais diversos locais, como o sótão, os armários e
outros locais de deficiente acondicionamento. À medida que a inventariação e investigação foi progredindo, a
história e a vivência da Associação foi-se revelando, através da descoberta e estudo dos documentos, objectos,
fotografias e outros elementos, que no seu conjunto e de uma forma interligada e independentemente do seu
valor, contavam a história da APPI. Ia ganhando forma a ideia da criação de um museu e, consequentemente, a
exigência de tratar todo este espólio com os melhores técnicos de cada área, o que aliás é seguir os pergaminhos
da Associação, que desde sempre procurou a excelência, ao longo da sua história, com os serviços dos melhores
na sua especialidade, desde os médicos, veterinários, artistas, arquitectos, entre outros. Também para este
projecto a Associação contou com os melhores técnicos nas várias áreas de intervenção, como é bem evidente
e reflectido nos autores dos textos e na ficha técnica do projecto de conservação e restauro desta edição.
Com o culminar deste processo, a ideia de criar um museu foi sendo mais consistente até se perceber que
estavam definitivamente reunidas as condições para tal, que existia um espólio significativo, diversificado,
coerente e inovador, que contaria a história pioneira da APPI. A par desta iniciativa, surgiu também a ideia
de lançar um livro que documentasse e transmitisse todo o processo de recuperação, por forma a mostrar
o trabalho envolvido na recuperação do património. Com a complementaridade e interdisciplinaridade das
várias áreas aqui presentes, conseguiu-se chegar a este resultado, que contribui para o fechar de um ciclo de
projectos que deixa como testemunho a história da APPI.
É da maior justiça um agradecimento especial a todos os que colaboraram nesta obra, pois sem o seu empenho,
saber e disponibilidade não seria possível a sua realização. Em todos sempre se notou desde o início, uma
aceitação e entusiamo em participar, com sugestões, ideias e principalmente com os textos. Sempre com
palavras de incentivo, todos contribuíram para que o espírito pioneiro da APPI se mantenha e para que este
livro sirva de exemplo e incentivo para novas investigações e iniciativas no âmbito da conservação e valorização
do património.
Rodrigo Salema de Sande e Lemos
Director da Associação Protectora da Primeira Infância

