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a coleção arqueológica do  
extinto museu municipal do porto  
– origens, percursos e estudos 
Sónia Couto1

RESUMO 

O artigo aqui apresentado tem como propósito dar a conhecer a coleção arqueológica do extinto Museu Muni-

cipal do Porto, contextualizando-a na história deste museu e como foi constituída, colocando em evidência o 

importante papel de Rocha Peixoto neste processo.

O percurso desta coleção foi complexo e caracterizado por sucessivas transições entre museus e outros espaços 

não museológicos, deparando-se com condições adversas no que respeita à conservação, estudo e inventaria-

ção da mesma, até chegar ao seu depósito legal que é o Museu Nacional Soares dos Reis. Após a saída da maioria 

da coleção arqueológica deste museu, a sua dispersão prosseguiu, desconhecendo-se onde se encontram depo-

sitados vários objectos até aos dias de hoje.

Palavras-chave: Museu Municipal do Porto, Arqueologia, Rocha Peixoto, Museu Nacional Soares dos Reis, 

Museu de Etnografia, História do Douro Litoral. 

ABSTRACT

The article presented here aims to make known the archaeological collection of the extinct Municipal Museum 

of Porto, contextualizing it in the history of this museum and how it was constituted, highlighting the impor-

tant role of Rocha Peixoto in this process.

The route of this collection was complex and characterized by successive transitions between museums and 

other non-museological spaces, facing adverse conditions regarding to its conservation, study and inventory, 

until reaching its legal deposit, which is the Museu Nacional Soares dos Kings. After the majority of the ar-

chaeological collection left this museum, its dispersion continued, it is unknown where several objects are 

deposited until today.

Keywords: Museu Municipal do Porto, Archeology, Rocha Peixoto, Museu Nacional Soares dos Reis, Museu 

de Etnografia, História do Douro Litoral.
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1. ORIGEM E HISTÓRIA DO MUSEU  
MUNICIPAL DO PORTO E DA SUA  
COLEÇÃO ARQUEOLÓGICA

O Museu Municipal do Porto foi o primeiro museu 
municipal do país, tendo a sua coleção inicial como 
base o fundo do Museu Allen (constituído em 1836), 
que após o seu encerramento pela morte do seu fun-
dador João Allen em 1848, foi colocado a leilão em 
hasta pública, tendo sido adquirido em 1850 pela 
Câmara Municipal do Porto. 
Da coleção Allen fazia parte um vasto espólio que 
ia desde pintura, escultura, história natural, mine-
ralogia, geologia, malacologia, etnografia, arqueo-

logia, artes decorativas, curiosidades industriais, 
paramentaria religiosa, numismática, etc. Ele como 
grande coleccionador e admirador das civilizações 
clássicas, adquiriu nas suas várias viagens diversas 
peças arqueológicas, sobretudo oriundas de Roma e 
Pompeia. À data da aquisição do acervo do Museu 
Allen pela autarquia do Porto, constava da seção de 
arqueologia uma pequena colecção egípcia (com-
posta por 8 peças entre estatuetas, amuletos e um 
escaravelho); uma colecção de vasos gregos (com-
posta por 15 peças), uma colecção de 10 lucernas 
itálicas, uma estatueta em terracota, um sarcófago 
romano e ainda alguns fragmentos de mosaico e ola-
rias romanas (Santos, 2005, pp. 99-105) . 
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Com a aquisição do acervo do Museu Allen e devido 
à falta de instalações para o novo museu, a Câmara 
Municipal do Porto decide alugar à família Allen as 
instalações onde o seu museu estava instalado na 
Rua da Restauração (Figura 1) e é assim aberto no 
mesmo espaço o Museu Municipal do Porto, inau-
gurado a 11 de Abril de 1852. 
Inicialmente teve a designação de Novo Museu Por-
tuense, conforme consta no Regulamento Interno 
do Museu datado de 1853. O museu esteve fechado 
durante um período para obras de reabilitação, rea-
brindo ao público a 30 de Janeiro de 1853. A partir de 
1858 passou a designar-se Museu Municipal do Porto.
A sua direção foi assumida por Eduardo Augusto 
Allen, um dos filhos do fundador do Museu Allen, 
que esteve em funções entre 1852 e 1899 (Santos, 
2005, pp. 100-101).
Em meados de 1860, a sociedade portuense vai dar 
início a debates e polémicas na imprensa escrita 
sobre as funções e a missão de um museu munici-
pal, obrigando a Câmara a apresentar uma posição 
pública em relação ao seu museu. Apesar de todos 
estes problemas este continuava a ter sucesso, apre-
sentando um elevado número de visitantes. 
O surgimento da Sociedade Carlos Ribeiro no Porto 
em 1887, composta por personalidades como Ricar-
do Severo, Rocha Peixoto, Fonseca Cardoso entre 
outros, em muito veio fomentar estas críticas ao mu-
seu, sobretudo por Rocha Peixoto que nomeou uma 
comissão promovida por esta sociedade, da qual ele 
também fazia parte, para estudar e reorganizar o 
Museu Municipal do Porto (MMP) e a sua instalação 
em edifício próprio. 
As más condições de conservação do edifício da 
Rua da Restauração, aliado às lacunas relativamente 
à acomodação dos quadros, a iluminação deficiente, 
entre outros problemas, conduziu a que o museu 
encerrasse por algum tempo para obras de benefi-
ciação (Almeida, 2006-2007 pp. 47-50).
É precisamente neste período que Rocha Peixoto 
assume a direção deste Museu, onde esteve entre 
1900 e 1909. Com a sua entrada introduziu-se uma 
nova dinâmica museológica, tendo contribuído 
substancialmente para o enriquecimento da coleção 
do Museu, com particular destaque para a coleção ar-
queológica, quer por doações, aquisições e até mes-
mo pela troca de objetos entre museus municipais, 
prática comum na época. Foi aliás da sua responsa-
bilidade o estímulo ao intercâmbio científico e à prá-
tica das boas relações entre os museus nacionais.

Nos livros de registos de doações e compras de es-
pólio para o museu, constam várias aquisições reali-
zadas por Rocha Peixoto. Para isso muito contribuiu 
o facto de ele acompanhar de perto a investigação ar-
queológica da época, sobretudo em sítios arqueoló-
gicos do norte do país, o que lhe permitiu enriquecer 
o acervo do museu. Do espólio incorporado por ele, 
destacam-se lápides epigráficas, cerâmicas, moedas, 
machados de bronze, etc. Na região do grande Porto 
são vários os sítios arqueológicos onde Rocha Pei-
xoto escavou e recolheu espólio para o MMP, como 
por exemplo no castro de Laúndos e na villae roma-
na de Vila Mendo na Póvoa de Varzim, de onde pro-
veio uma valiosa coleção de joias proto-históricas 
que figuram ainda hoje na sala de exposição per-
manente de ourivesaria do MNSR (Rocha Peixoto, 
1908, p.4); o Castro de Guifões em Matosinhos, de 
onde vieram um sarcófago medieval, uma lucerna, 
uma urna incineradora em vidro romano, cerâmicas 
e mós, elementos que constam actualmente das se-
ções de Lapidária e vidros do Museu Nacional Soa-
res dos Reis (MNSR). Os vidros romanos já foram 
aliás estudados por Jorge e Adília Alarcão (Alarcão, 
1964, pp. 73-79).
São vários os investigadores que neste período rea-
lizavam escavações arqueológicas e ofereciam o es-
pólio aos museus, o MMP também não fugiu à regra, 
aparecendo ofertas de nomes conhecidos da nossa 
arqueologia como José Fortes, José de Pinho, Ricar-
do Severo, José Leite Vasconcelos e o próprio Rocha 
Peixoto (Figura 2 e 3).
Foi ainda da autoria de Rocha Peixoto em 1902, o 
Guia do Museu Municipal do Porto, com o inven-
tário das coleções que este museu possuía, estando 
o mesmo dividido pelas seções de Arqueologia, Et-
nografia, Arte Industrial, Pintura, Escultura, Cerâ-
mica, Numismática Nacional e Estrangeira (Peixoto, 
1902, pp. 7-24).
Apesar das várias tentativas de Rocha Peixoto no 
sentido de obter um espaço novo adequado à di-
mensão das coleções do museu, este acabaria por 
encerrar as instalações na Rua da Restauração a 21 de 
Julho de 1905, transferindo-se para a dependência 
da Biblioteca Pública Municipal do Porto, localizada 
em São Lázaro no edifício do extinto Convento de 
Santo António da cidade, onde já funcionava tam-
bém o Museu Portuense e a Escola de Belas Artes do 
Porto. Nas novas instalações e face às circunstâncias 
do espaço, Rocha Peixoto cria a seção de Lapidária, 
aproveitando o claustro do convento para aí expor a 
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coleção de peças em pedra como capitéis, estátuas, 
sarcófagos, restos arquitetónicos, escudos de armas, 
estelas etc. Rocha Peixoto enriqueceu ainda o patri-
mónio artístico do museu, sobretudo com os obje-
tos, que por depósito legal no museu, vieram dos 
extintos conventos do Porto e Vila do Conde, tais 
como painéis de azulejos que podemos ver expostos 
até aos dias de hoje neste edifício. 
Entre 1905 e 1906 Rocha Peixoto levou a cabo várias 
iniciativas no sentido de valorizar Museu, envian-
do fotografias das diversas colecções para vários 
museus do país, e distribuiu uma comunicação aos 
beneméritos da arqueologia, relatando o estado do 
museu e apelando à cooperação, tendo mesmo con-
seguido mobilizar o ilustre Prof. Schulten para uma 
visita ao Porto em 1906, na companhia de Mendes 
Correia, José Fortes e Ricardo Severo, que se debru-
çaram atentamente a visitar a colecção de arqueolo-
gia, dando particular destaque à famosa Pedra dos 
Namorados. (Almeida, 2008, pp. 110-113) 
Com a morte de Rocha Peixoto em 1909, o museu 
entra num processo de estagnação e ruína, sabendo-
-se que em 1912 o MMP se encontrava encerrado, 
estando apenas exposta ao público a seção lapi-
dar instalada nos claustros do mosteiro. Em 1913 
o museu reabre e a sua direção passa a ser a mes-
ma da Biblioteca Pública Municipal do Porto. José  
Pereira de Sampaio Bruno passa a exercer o lugar 
de conservador do museu até 1914, data do seu fa-
lecimento, sendo desta forma substituído por João 
Grave, que também viria a falecer em 1919. É neste 
ano que numa sessão da Comissão Administrativa 
da Câmara Municipal do Porto, o seu presidente Dr. 
Armando Marques Guedes apoiou a remodelação 
do Museu Municipal, sob a proposta de A. J. Paiva 
Manso, tornando este estabelecimento autónomo 
da Biblioteca Pública Municipal. Assim, quem acaba 
por assumir a direção do MMP é Júlio Brandão, car-
go que irá exercer até 1939, ano em que se aposentou 
(Couto, 2011, pp. 32-33).
O cargo de conservador do museu é assumido por 
Pedro Vitorino de 1922 até 1933, passando a partir 
deste ano e até 1938 a exercer o cargo de vice-diretor. 
A sua ida para o museu no entanto não foi suficiente 
para resolver os problemas com que este se depara-
va, mesmo tendo feito tentativas de seguir as matri-
zes definidas anteriormente por Rocha Peixoto. 
A sua ação em prol do museu era bem evidente, 
tanto que Pedro Vitorino fez parte em 1929 do gru-
po fundador dos Amigos do Museu Municipal do 

Porto, cujos objetivos eram sobretudo o enrique-
cimento das coleções e a promoção da investigação, 
exposições, conferências e publicações na defesa do 
património da cidade do Porto, em colaboração com 
outros museus. Porém, a inexistência de condições 
para o progresso do museu levou à sua estagnação e 
consequente abandono, mantendo-se inalterado até 
Novembro de 1938 quando foi extinto.

2. O FIM DO MUSEU MUNICIPAL DO PORTO 
E A INCORPORAÇÃO DO SEU ACERVO NO 
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS

Com a nomeação do Museu Soares dos Reis a mu-
seu nacional e a aquisição de um novo espaço para 
a sua instalação, o Palácio dos Carrancas, é ordena-
do através do decreto-lei nº 27:878 de 21 de Julho 
de 1937 que todo o espólio do Museu Municipal do 
Porto fosse incorporado a título de depósito no Mu-
seu Nacional Soares dos Reis, precedido de inventá-
rio e identificação.
O Museu Municipal do Porto tinha apenas uma série 
de inventariações fragmentárias de algumas cole-
ções, nomeadamente um inventário parcial datado 
de 1920, como nos dá conta o Relatório que o Mu-
seu Municipal do Porto apresentou ao presidente da 
C.M. Porto Dr. Mendes Corrêa em 1939, no qual é 
referido ainda que o museu possuía inúmeras obras 
de arte por inventariar que se encontravam disper-
sas em arrecadações do museu e nas águas furtadas 
do edifício da Câmara Municipal do Porto da altura. 
(Almeida, 2008, pp. 129-130)
A desorganização em que se encontrava o MMP, foi 
aliás denunciada e contestada por parte de Pedro 
Vitorino na sua obra “Brandão o coveiro do Museu 
Municipal do Porto”, publicada em 1939, após a rea-
lização deste inventário, colocando em causa a dire-
ção do museu por parte de Júlio Brandão e tecendo 
duras críticas ao mau estado em que as coleções se 
encontravam, afirmando mesmo que muitas delas 
estavam ocultas em armários. Referiu ainda as me-
didas tomadas por ele sobretudo no que respeita ao 
regresso de objetos e coleções que se encontravam 
nos depósitos da C. M. Porto, em locais em risco de 
ruína, afirmando também que foi da sua iniciativa a 
criação de etiquetas e de livros de registo dos obje-
tos que se encontravam no museu. Por este motivo, 
foi necessário realizar um exaustivo inventário de 
todo o seu acervo, que pela sua dimensão e a escas-
sez de recursos humanos foi demorado, tendo sido  
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desenvolvido entre 1938/1940. Este trabalho de  
inventariação foi materializado em 20 volumes di-
vididos por várias secções desde pintura, escultura, 
desenho, gravura, fotografia, etnografia, numismá-
tica, arqueologia e lapidária, ourivesaria, cerâmica, 
cristais e vidros, objectos arqueológicos, etc. (Vito-
rino, 1939, pp. 5-10). 
O processo de transferência de todo o espólio do 
MMP para o Museu Nacional Soares dos Reis decor-
reu entre 13 de Junho de 1940 e 5 de Abril de 1941, 
sendo que a coleção arqueológica só foi incorporada 
em 1941. O Museu Nacional Soares dos Reis abriu 
provisoriamente as suas portas ao público no Palácio 
dos Carrancas a 4 Julho 1940 com uma exposição de 
obras de Soares dos Reis, apesar da sua inauguração 
oficial ter ocorrido apenas em 1942.
Apesar de se tratar de um museu direcionado para 
a arte, este acabaria por assumir um carácter misto, 
passando a integrar uma sala de arqueologia (Figura 
4) como nos dá conta o catálogo/guia do MNSR da-
tado de 1952, que faz referência aos objetos expostos 
nesta sala e nos jardins arqueológicos, entre eles o 
famoso sarcófago romano da coleção do João Allen/ 
MMP. (19522, pp.5-19)

3. A COLEÇÃO ARQUEOLÓGICA DO MMP 

Este acervo quando transitou para o MNSR manteve 
a mesma organização que possuía no extinto MMP, 
por esse motivo encontramos objetos arqueológicos 
dispersos por várias secções. Por exemplo na seção 
de Ourivesaria encontra-se um conjunto de jóias 
proto-históricas em ouro (um colar, um par de aros, 
um par de brincos, dois pares de arrecadas) e ainda 
o escaravelho em ouro egípcio; na secção de Vidros 
existem frascos e uma urna cinerária em vidro ro-
mano, na secção de Lapidária composta por vários 
elementos como aras e estelas romanas, sarcófa-
gos, mós, pedras com inscrições, brasões e vários 
elementos arquitetónicos provenientes de conven-
tos e mosteiros extintos, constam um total de 139 
peças no inventário do MMP. A seção de Numismá-
tica possui coleções de moedas de cronologias varia-
das, que na sua maioria transitaram para o Gabinete 
de Numismática da C.M. Porto.
Da seção de objectos arqueológicos do inventário do 
MMP realizado entre 1938-1940, constam cerca de 
271 itens relativos a materiais arqueológicos variados, 
sendo que alguns estão agrupados por lotes, caixotes, 
sacos com vários objetos, tornado ainda mais difícil 

perceber com precisão o número exacto de objetos. 
Esta seção é composta predominantemente por ma-
teriais cerâmicos de cronologias da idade do ferro e 
romanização, sobretudo utensílios em cerâmica, al-
guns exemplares de sigilattas e uma candela. Pode-
-se ainda encontrar fragmentos de ânforas, mosai-
cos romanos, azulejos, uma ossada humana, pesos 
de tear e cossoiros, pesos de rede, machados e outros 
objetos líticos da pré-história, materiais em bronze 
como machados, uma fíbula, um bracelete, um amu-
leto, uma ponta de lança. Fazem ainda parte desta 
seção de arqueologia uma colecção de vasos gregos; 
um conjunto de estatuetas egípcias, um conjunto de 
lucernas itálicas e ainda uma enigmática estatueta 
em terracota, todos estes da colecção Allen.
A maioria dos materiais é proveniente de estações 
arqueológicas do Norte do país, como por exemplo 
Castro de São Félix, Villa de S. Martin Vaz e Estela na 
Póvoa de Varzim, estudadas por José Fortes (1905-
-1908, pp. 604 -618); Necrópole do Bairral em Baião 
estudada por Ricardo Severo (1906, pp. 417 -430); 
Necrópole de Vila Verde, Necrópole da Lomba, Ne-
crópole de Laboriz, Necrópole de Ataúdes e Necró-
pole de Vilarinho todas localizadas em Amarante e 
estudadas por Helena Portela (1998, pp.); o Castro 
da Agra de S. Brás em Frazão, Paços de Ferreira es-
tudada por Manuel Vieira Dinis (1976, pp. 217 -222); 
o Castro de Guifões, Matosinhos; Ponte de Lima; 
Trofa; Barcelos; Valongo; Póvoa de Lanhoso; Valen-
ça, Viana do Castelo; Melgaço, Bragança. Aparecem 
no entanto materiais de outras regiões do país como 
o Castro de Ossela em Oliveira de Azeméis onde 
Rocha Peixoto também realizou escavações, de San-
tarém, Evoramonte, Castelo de Vide, Alentejo, Sal-
vaterra de Magos e também de Pontevedra e Mérida 
em Espanha.
Quando se iniciou esta investigação no âmbito da 
minha dissertação de mestrado desenvolvida entre 
2009 e 2011, encontrava-se na secção de Diversos 
das reservas do Museu Nacional Soares dos Reis 
um conjunto de peças arqueológicas pertencentes 
ao Museu Municipal do Porto entre elas a coleção 
egípcia estudada por Luis Manuel Araújo (1995, pp. 
7-20), a de vasos gregos estudada por Rui Morais e 
Maria Helena Rocha-Pereira (2008, pp. 1-72) e de 
lucernas itálicas também estudadas por Rui Morais 
(2008-2009, pp. 65-79) e ainda 23 objetos arqueoló-
gicos de cronologias, materiais e tipologias diferen-
tes, que se encontravam por estudar. Estes últimos, 
na maioria não possuía número de inventário do 
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MMP, alguns apresentavam etiquetas coladas com 
a sua proveniência e quem ofereceu, outros tinham 
escrito directamente no objecto a tinta uma nume-
ração que se assumiu ser o número de inventário do 
MMP e nos restantes não existia qualquer informa-
ção. Como tal foi necessário realizar um exercício 
de cruzamento de informação, nomeadamente com 
o inventário realizado entre 1938/1940, o Guia do 
MMP de 1902 e documentação como livros de re-
gisto de entrada de espólio existentes no arquivo do 
MMP. Apenas para oito deles conseguiu-se infor-
mação precisa de que eram provenientes do MMP e 
fazer corresponder com o número de inventário: um 
machado de pedra, um machado pedra polido; um 
peso de tear (Figura 7); uma Ampulla de duas asas 
simétricas; um amuleto Figas Phallus (Figura 6), 
um bracelete aberto e um corpo de fíbula todos em 
bronze e ainda uma estatueta celtibérica em terra-
cota. Dos restantes objectos, alguns deles não pos-
suem número de inventário, apresentando apenas 
etiquetas com indicação do sítio de proveniência 
e/ou quem ofereceu, colocando-se a hipótese de 
pertencerem ao MMP, visto serem oriundos de es-
cavações arqueológicas realizadas no inicio do sé-
culo XX, outros não têm qualquer informação. Este 
lote é composto por: uma lâmina de sílex (Figura 5); 
um prato, uma bilha, um copo e um jarro de cerâmi-
ca romana, um fragmento de machado polido sob 
seixo; um núcleo de seixo em quartzito; um ma-
chado polido em anfibolito; uma enxó em silima-
nite; um jarro trilobado romano; um copo cerâmica 
romana; um prato cerâmica romana; uma bilha de 
cerâmica romana; uma estatueta em bronze. Foi 
ainda contemplado neste estudo um conjunto de 
cinco objetos arqueológicos que fazem parte da co-
leção do Museu Nacional Soares dos Reis, que aqui 
foram incorporados nos dos finais da década de 40 
do século XX, sendo eles: um púcaro e uma tigela de 
cerâmica romana; uma estatueta de Marte, um cabo 
de Pátera e um machado de talão todos em bronze 
e ainda uma ânfora localizada na seção de cerâmica 
posteriormente à entrega da minha dissertação de 
mestrado, por esse motivo foi apenas estudada pos-
teriormente e incluída na exposição realizada em 
2012 neste museu. Estas incorporações no MNSR 
não são surpreendentes ocorrerem visto que após o 
encerramento do MMP não existia outro museu no 
Porto para acolher este tipo de espólio.

4. PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA  
COLEÇÃOMARQUEOLÓGICA DO  
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS  
PARA O MUSEU DE ETNOGRAFIA  
E HISTÓRIA DO DOURO LITORAL

O processo de dispersão deste espólio não ficaria 
por aqui, pois sendo o Museu Nacional Soares dos 
Reis um museu de arte e com a abertura em 1945 do 
Museu de Etnografia e História do Douro Litoral, foi 
autorizado em 1955 por despacho da presidência da 
C. M. Porto datado de 03-09-1955, através do ofí-
cio 2532/55, que se transferisse o espólio da secção 
de arqueologia provenientes do Museu Municipal 
do Porto para o Museu de Etnografia e História do 
Douro Litoral, desde que das mesmas ficasse a cons-
tar que pertenciam ao património municipal. Da 
lista de materiais que transitaram constavam todos 
os objetos da seção de arqueologia do inventário do 
MMP, com exceção das 3 coleções de Allen, respeti-
vamente a de vasos gregos, a egípcia, a de lucernas 
e ainda uma estatueta celtibérica em terracota. Per-
maneceram também no MNSR vários materiais em 
bronze como um amuleto Figas Phallus, um brace-
lete aberto e um corpo de fíbula, bem como todos 
os objetos arqueológicos das seções de Ourivesaria, 
Lapidária e Vidros. Foram ainda para o Museu de Et-
nografia e História do Douro Litoral da secção de La-
pidária, subsecção de Avulsos: 1 caixote com seixos 
marítimos; um caixote com fragmentos de ânforas e 
cântaros; 13 caixotes com fragmentos cerâmicos; um 
caixote com uma ossada humana; um pacote com 
azulejos e 11 peças de mosaicos.
Neste processo de transferência, coloca-se a hipóte-
se de alguns dos objetos terem ficado no MNSR por 
razões que se desconhece, nomeadamente alguns 
dos referidos anteriormente estudados na minha 
dissertação de mestrado que faziam parte do inven-
tário do MMP. 
O Museu de Etnografia e História do Douro Litoral 
como refere Maria do Rosário Pestana manteve-se 
em funcionamento entre 1945 e 1959. “Entre 1948 e 
1957 (datas disponíveis nos livros de tombo), o Mu-
seu mais que duplicou o seu fundo, em parte devido 
a depósitos ou transferências de outras instituições: 
Instituto de Antropologia da Universidade do Porto, 
Museu Nacional Soares dos Reis, Câmara Municipal 
do Porto, comissões venatórias regionais do Centro e 
do Norte, etc.”(Pestana, 2009, p.6).
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Em 1959 com a extinção das autarquias provinciais, o 
museu foi reformulado, passando a designar -se Mu-
seu de Etnologia do Porto e dirigido por Fernando de 
Castro Pires de Lima. Depois de 1970, as instalações 
do Museu começaram a degradar -se com repercus-
sões nas condições de conservação das coleções.
Existem referências sobre o estado de degradação em 
que o Museu de Etnografia e História do Douro Li-
toral se encontrava já na década de 60, como nos dá 
conta Joaquim Neves dos Santos sobre o mau estado 
de conservação de um mosaico romano proveniente 
de Lavra que ali se encontrava com reflexos particu-
larmente negativos nas condições de conservação 
das suas colecções (1963, pp. 11-13). 
Fernando Lanhas assume a sua direção entre 1973 
e 1993. Em 1989, o museu passa a ser tutelado do 
IPPC e em 1991 pelo IPM, vindo a ser encerrado ao 
público em 1992, após um incêndio que sofreu que 
conduziu a um avançado estado de ruína do imóvel 
(Pestana, 2009, p. 11). 
Pode-se afirmar que a transferência da coleção ar-
queológica do MMP para o Museu de Etnografia e 
História do Douro Litoral, deu início a um processo 
de desmembramento desta coleção, que se irá pro-
longar até 2013.

5. O ENCERRAMENTO DO MUSEU  
DE ETNOLOGIA DO PORTO E O INÍCIO  
DO PROCESSO DE DISPERSÃO DA  
COLEÇÃO ARQUEOLÓGICA DO MUSEU  
MUNICIPAL DO PORTO

Na sequência do seu encerramento, o IPM toma me-
didas no sentido de salvaguardar o espólio do mu-
seu. Assim, numa primeira fase ordena o depósito 
das suas coleções em diversos museus com vista à 
sua proteção, numa segunda fase foram efetuadas 
com a colaboração da DGEMN, obras nas cober-
turas e na fachada do Palácio, tendo sido realizado 
ainda numa terceira fase um processo de sistemati-
zação do seu inventário (Pestana, 2209, p. 11).
É desta forma que se dá continuidade à dispersão do 
espólio arqueológico do Museu Municipal do Porto, 
pois até hoje apesar das várias tentativas levadas a 
cabo por várias pessoas e entidades, nunca foi facul-
tada uma lista com a indicação dos objetos do MMP 
que saíram do Museu de Etnologia e em que museus 
ou locais foram depositados.
Do que se conseguiu apurar, sabe-se que quase todo 
o espólio pertencente ao Museu de Etnologia, foi 

depositado em vários museus, entre eles o Museu 
D. Diogo de Sousa, Museu dos Biscainhos, Museu 
da Nazaré, Museu Municipal de Penafiel, Museu 
Municipal Póvoa de Varzim, entre outros e uma 
parte foi enviada para o quartel de São Braz no Por-
to, cujo edifício também se encontrava em mau es-
tado, tendo o telhado entretanto desabado em cima 
de parte das coleções que ali se encontram. Até ao 
momento sabe-se que este edifício se encontra en-
cerrado e sem acesso. 
No palacete de S. João Novo ficou ainda a bibliote-
ca, o arquivo, uma parte da coleção de museografia 
e também alguns caixotes com espólio, visto não 
se ter decidido para onde iriam. Desde este período 
(anos 90 do século XX) até 2012, o estado de degra-
dação do palacete foi aumentando de forma drástica. 
(Soares, 2016, pp. 149-155)
A investigação do percurso que a coleção arqueo-
-lógica do Museu Municipal do Porto tomou desde 
que foi incorporada no Museu Nacional Soares dos 
Reis, iniciou-se como já se referiu anteriormente 
através da dissertação de mestrado desenvolvida 
entre 2009-2011.
A investigação desenvolvida revestiu-se de várias 
condicionantes, por um lado a impossibilidade ter 
acesso ao Museu de Etnologia por estar encerrado, 
por outro não possuir informação relativa ao espó-
lio que lá existia e em que museus tinha sido depo-
sitado após o seu encerramento.
Ao tentar perceber esta coleção e o seu percurso, 
através da consulta dos escassos documentos com 
informações concretas sobre a mesma e o cruzamen-
to dessas mesmas fontes, conduziram a uma série de 
dúvidas, pois rapidamente se pode perceber a inexis-
tência de inventários completos e rigorosos, pauta-
dos por incorreções que induziram em erro algumas 
das suposições assumidas neste trabalho.
Apenas em 2012 quando é decidido pela tutela a 
retirada do espólio que ainda restava no palacete 
onde estava instalado o Museu de Etnologia do Porto, 
processo no qual é delegado ao MNSR a responsa-
bilidade da recolha do espólio que pertencia ao Mu-
seu Municipal do Porto que ainda lá existisse, é que 
se constata que uma parte do espólio arqueológico 
que tinha sido para ali transferido em 1957 vindo 
do MNSR ainda lá se encontrava e em muito mau  
estado de conservação.
Nesta campanha de resgate do espólio realizada em 
2012, são trazidos para o MNSR um total de 44 obje-
tos cerâmicos de cronologia na sua maioria romana, 
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40 dos quais faziam parte do Inventário do Museu 
Municipal do Porto (Figuras 8 e 10).
Na sequência da vinda deste espólio, foi-me endere-
çado o convite pelo MNSR para continuar o estudo 
desta coleção, tentando recuperar assim o acervo ar-
queológico do Museu Municipal do Porto e realizar 
uma inventariação do mesmo, de forma a se tentar 
localizar o paradeiro dos materiais em falta.
Em 2013 são ainda recuperados cerca de 35 objetos 
que ainda se encontravam perdidos nas instalações 
do Museu de Etnologia, estes na sua maioria com-
posto por materiais líticos e em bronze (Figura 9). 
Pelas escassas indicações de numeração de inventá-
rio, percebe-se que a maioria deles também perten-
ce ao MMP.
Todos estess objectos resgatados em 2012 e 2013 fo-
ram alvo de todo um processo de limpeza profunda, 
consolidação e algum restauro pelo Museu D. Diogo 
de Sousa em Braga, dado o estado avançado de de-
gradação em que se encontravam, consequência do 
seu abandono durante décadas nesse espaço.
Mais uma vez por razões desconhecidas, percebe-
-se que a coleção arqueológica do Museu Municipal 
do Porto tinha voltado a ser desmembrada, ficando 
alguns objetos ali perdidos e outros incorporados 
em museus tais como o D. Diogo de Sousa, como 
nos dão conta os diversos trabalhos de investigação 
realizados, nos quais fazem referência a espólio do 
MMP que se encontra depositado presentemente no 
Museu D. Diogo de Sousa. Alguns desses estudos 
contemplam por exemplo um conjunto de cerca de 
20 machados em bronze de várias regiões do norte 
de Portugal (Bottaini,.Giardino, C. & Paternoster, 
2012, pp.19-34); um conjunto de 17 peças cerâmicas 
romanas das necrópoles da Lomba e Laboriz locali-
zadas em Amarante, estudadas por Helena Portela 
(1998, pp. 12-97).
Com base nestes trabalhos, começa-se a perceber 
que uma parte significativa do espólio arqueoló-
gico do MMP poderia estar depositado no Museu 
D. Diogo de Sousa e após alguns contatos, no iní-
cio de 2015 foi cedida amavelmente pela Drª Isabel 
Silva, directora daquele museu, uma lista do espólio  
arqueológico que possuíam vindo do Museu de Et-
nologia do Porto, entre ele o pertencente ao MMP. 
Esta lista permite perceber que este espólio foi sen-
do depositado no Museu D. Diogo de Sousa nos 
anos de 1993, 1999, 2010 e 2011. Também permitiu 
verificar que algum do espólio do Museu de Etno-
logia foi incorporado noutros museus que consta da 

lista, nomeadamente no Museu Municipal da Póvoa 
de Varzim, fazendo crer que poderá incluir mate-
riais do MMP.
Com estes novos dados, ainda que com algumas la-
cunas pois a lista apresenta números de inventário 
repetidos e outros que se pensam estar errados, foi 
possível não só localizar grande parte do espólio ar-
queológico do MMP, visto que até então apenas se 
conhecia o que estava em depósito no MNSR e o 
resgatado entre 2012-2013 das instalações do Museu 
de Etnologia, como também ter uma perceção do 
que ainda está por localizar.

6. CONCLUSÃO

Até ao momento desconhece-se o paradeiro de vá-
rios objectos da colecção arqueológica do Museu 
Municipal do Porto, não se sabendo se foram incor-
porados/depositados noutros museus além dos já 
conhecidos (MNSR e MDDS), ou se estão nas insta-
lações do Quartel de S. Brás, para onde foi muito do 
espólio que estava no Museu de Etnologia do Porto. 
Pretende-se por isso com este artigo, não só dar co-
nhecimento da existência deste importante acervo 
que se tem dispersado por circunstâncias adversas, 
mas também constituir uma chamada de atenção 
para as políticas patrimoniais e museológicas por-
tuguesas que continuam a cair em erros recorrentes, 
contribuindo para que se perca no tempo e espaço 
coleções como esta. 
Ainda que aparentemente estas coleções não sejam 
vistas como importantes, constituem elementos 
materiais que relatam e autenticam a história da mu-
seologia e arqueologia portuguesa. Neste caso con-
creto, fazem parte materiais arqueológicos recolhi-
dos num período em a arqueologia portuguesa dava 
os seus primeiros passos e que se revelam importan-
tes elementos para a compreensão da ocupação hu-
mana no nosso território ao longo dos tempos.
Prova disso são os vários estudos já desenvolvidos 
por diferentes investigadores que envolvem muitos 
dos objetos desta coleção arqueológica, cujos resul-
tados foram materializados em publicações, catálo-
gos, comunicações e exposições. 
Por esse motivo torna-se necessária a divulgação 
deste espólio para que mais investigadores tenham 
conhecimento da sua existência e para que mais es-
tudos sobre os mesmos venham a ser desenvolvidos.
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Figura 1 – Sarcófago romano, Museu Municipal do Porto, Rua da Restauração 1902 (fotografia retirada de Almeida, 
2008, p.209).

Figura 2 – Vasilha cerâmica proveniente da necrópole da Lomba, Amarante oferecida por José Fortes ao MMP (Fotografia 
de Ana Paula Machado, MNSR).
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Figura 3 – Vasilha cerâmica proveniente da necrópole de Santa Leocádia, Baião, oferecida por Ricardo Severo ao MMP 
(Fotografia de Ana Paula Machado, MNSR)

Figura 4 – Sala de Arqueologia do Museu Nacional Soares dos Reis (Fotografia cedida pelo Museu Nacional Soares  
dos Reis).
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Figura 5 – Lâmina de Sílex proveniente da Necrópole de Sales, Montalegre (Fotografia de Sónia Couto).

Figura 6 – Amuleto Figas Phallus proveniente de Pompeia (Fotografia de Sónia Couto).
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Figura 7 – Peso de tear proveniente do Castro de Ossela, Oliveira de Azeméis, (Fotografia de Sónia Couto).

Figura 8 – Tigela em cerâmica proveniente da Necrópole do Bairral, Santa Leocádia, Baião (Fotografia de Ana Paula 
Machado, MNSR).
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Figura 9 – Machado de bronze proveniente de Viatodos, Famalicão (Fotografia de Ana Paula Machado, MNSR).

Figura 10 – Prato em sigillata proveniente da Necrópole do Bairral, Santa Leocádia, Baião (Fotografia de Ana Paula 
Machado, MNSR).
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