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RESUMO  

 

No final do século XIX foram criadas diversas instituições museológicas em 

Portugal. Cada uma delas teve o seu papel, mais ou menos relevante, na história da 

museologia nacional. Um exemplo que, apesar do curto período da sua existência, se 

revelou um marco, foi o Museu Archeologico do Algarve (1880-1881). Fruto do trabalho 

de um só homem, o arqueólogo algarvio Estácio da Veiga (1828-1891), é o primeiro 

museu onde é seguido o cariz científico da arqueologia. 

Este museu surge no contexto das inúmeras descobertas feitas por Estácio da 

Veiga no distrito de Faro, entre 1877 e 1878. Imbuído de um espírito vanguardista, capaz 

de ver um museu como uma instituição viva, com outros objetivos para além do de expor 

apenas artefactos. Estácio da Veiga cria um museu cuja finalidade se destaca do contexto 

nacional de então: a investigação e ensino. Apesar da sua curta duração, atualmente a sua 

coleção constitui uma importante parte dos acervos do Museu Nacional de Arqueologia.  

Para colmatar esta lacuna é aqui proposta uma exposição, dedicada à apresentação 

da vida e obra de Estácio da Veiga, e, em particular, do Museu Archeologico do Algarve, 

procurando refletir o carácter visionário do seu fundador. Esta proposta é baseada na 

investigação bibliográfica e documental realizada, aqui apesentada como forma de 

contextualização. Partindo dos resultados obtidos, é possível conceber uma narrativa 

expositiva que traz as ideias de Estácio da Veiga para o presente, com uma leitura atual. 

Pretende-se, assim, suscitar o interesse do público pela história da museologia portuguesa 

e pelo Museu Archeologico do Algarve. 

 

 

Palavras-chave: 

Museu Arqueológico do Algarve; Estácio da Veiga; Exposição de arqueologia; proposta 

museológica. 
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ABSTRACT 

By the end of the 19th century, several museological institutions were created in 

Portugal. Each of them had its own role, more or less relevant, on the national 

museology’s history. One example that, despite existing for a small period of time, 

revealed itself as a landmark, was Museu Archeologico do Algarve (1880-1881). 

Resulting from the work of a single man, the archaeologist Estácio da Veiga (1828-1891), 

it is the first museum where the scientific nature of archaeology is followed. 

This museum appears within the context of uncountable discoveries made by 

Estácio da Veiga along the district of Faro between 1877 and 1878. Having a cutting-

edge spirit, he sees the museum as a living institution, whose purpose goes way beyond 

the mere exhibition of artefacts. Estácio da Veiga creates a museum whose purpose stands 

out from the national context of that time: investigation and teaching. Despite its short 

existence, this museum’s collection is nowadays an important part of the collections of 

Museu Nacional de Arqueologia. 

To overcome this gap, we propose to create an exhibition focused on Estácio da 

Veiga’s life and work, and the Museu Archeologico do Algarve in particular, looking 

forward to reflecting the founder’s visionary character. This proposal is based on the 

biographical and documentary investigation that was carried out, here presented as 

context. Starting from the obtained results, it is possible to create an exhibition narrative 

that brings Estácio da Veiga’s ideas to the present, with an up-to-date reading. In this 

sense, we intend to elicit the interest from the public in the history of Portuguese 

museology and in the Museu Archeologico do Algarve.    

 

Keywords:  

Museu Arqueológico do Algarve; Estácio da Veiga; archaeological exhibition, 

museological proposal. 
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Introdução 

A presente dissertação de mestrado tem como principal objetivo a divulgação do 

Museu Archeologico do Algarve e do trabalho de Estácio da Veiga no campo da 

museologia. Este museu, fundado no século XIX, apesar de ter tido um papel relevante 

para a história da museologia em Portugal, tem sido esquecido, ao contrário da vida e da 

obra arqueológica do seu fundador. Tendo em conta a área científica em que esta 

dissertação se insere, acreditamos que é pertinente dar a conhecer o trabalho feito pelo 

arqueólogo nestas matérias, e, em particular, o seu museu arqueológico.  

Através da apresentação de uma proposta expositiva que intitulámos de 

(Re)Descobrir o Museu Archeologico do Algarve de Estácio da Veiga – e que deu nome 

a esta dissertação – pretendemos alcançar os objetivos acima mencionados. Esta proposta 

torna-se relevante pelo facto de, através dela, apresentarmos tanto a história como as 

características do Museu Archeologico do Algarve. Deste modo, damos materialidade à 

nossa investigação, fundamentando a narrativa expositiva. 

Para chegarmos aos resultados aqui apresentados, foi necessário um estudo 

aprofundado, tanto da bibliografia disponível, – de que se destacam os trabalhos de Maria 

Luísa Estácio da Veiga Pereira (PEREIRA, 1981, 1984, 1990 1997, 2007) e do 

arqueólogo João Luís Cardoso (CARDOSO, 2004, 2006, 2007), bem como da vasta 

documentação existente em diversos arquivos. A nossa principal fonte documental foi, 

sem dúvida alguma, o Espólio de Estácio da Veiga existente no Arquivo do Museu 

Nacional de Arqueologia, que contém um imenso número de documentos, englobando 

desde correspondência e apontamentos variados, até desenhos e fotografias, muitos deles 

inéditos. Acedemos ainda à documentação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, à 

da Biblioteca Nacional de Portugal e à existente no Arquivo da Academia Nacional de 

Belas-Artes de Lisboa. Para complementar esta pesquisa, contactámos também as 

descendentes do arqueólogo, começando pela sobredita Maria Luísa E. da Veiga Pereira, 

para sabermos mais sobre o seu antepassado. 

Cada um destes meios teve em si um objetivo: a consulta da bibliografia existente 

que nos ajudasse a traçar um perfil de Estácio da Veiga e do Museu Archeologico do 

Algarve. Por seu turno, o exame das fontes documentais existentes nos arquivos permitiu 

conhecer toda a história, narrada pelas palavras do próprio e de outros autores do mesmo 

período, mas também, através do espólio fotográfico e gráfico, comprovar o conceito 

museológico empregue neste museu. Através da análise e do cruzamento de todos os 
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dados recolhidos, construímos uma visão sobre o primeiro museu arqueológico português 

de cariz científico, e a da sua proposta expositiva. 

Para conseguirmos organizar esta informação, começamos esta dissertação com 

um capítulo dedicado a Estácio da Veiga e à sua obra. Traçamos uma biografia, com base 

nos referidos estudos de Maria Luísa E. da Veiga Pereira e de João Luís Cardoso, 

entreligando os momentos marcantes a nível pessoal com os relacionados com o contexto 

histórico-social da época. Aqui enquadramos temas como as primeiras escavações 

arqueológicas e o aparecimento de diversas associações dedicadas a esta ciência como, 

por exemplo, a Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses 

(RAACAP), por constituírem uma demonstração de que as iniciativas anteriores às de 

Estácio da Veiga não foram pautadas por um método científico semelhante ao do 

arqueólogo algarvio. 

Seguidamente relata-se o trabalho levado a cabo pelo fundador do Museu 

Archeologico durante o levantamento da Carta Arqueológica do Algarve, comprovando 

as diferenças entre os métodos expostos anteriormente. Tratando-se este trabalho de uma 

das principais justificações para o aparecimento do museu, achamos pertinente 

apresentar, de forma resumida, as suas características e como veio a influenciar a 

organização do Museu Archeologico do Algarve.  

Num segundo capítulo, dedicado ao Museu Archeologico do Algarve, valendo-

nos da dissertação redigida por Maria Luísa E. da Veiga Pereira em 1973 (PEREIRA, 

1981) e da vasta documentação consultada no arquivo do Museu Nacional de 

Arqueologia, começamos por apresentar o contexto em que este surgiu, enquadrando-o 

no quadro nacional e referindo os museus arqueológicos existentes aquando da sua 

fundação. Ao longo do texto vamos confrontando as ideias de Estácio da Veiga 

relativamente à museologia com o Museu Arqueológico do Carmo, à época dirigido por 

Possidónio da Silva. Para isso recorremos a Gabriel Pereira que, em 1900, nos descreve 

o museu da RAACAP (PEREIRA, 1900), e aos testemunhos deixados por aqueles que 

visitaram o Museu Archeologico do Algarve. Por fim descrevemos o processo levado a 

cabo após o encerramento do museu até à assimilação das suas coleções no Museu 

Etnográfico Português, em 1893. 

Terminada a contextualização, passamos para o último capítulo em que 

apresentamos uma proposta expositiva. Iniciamos esta parte pela justificação da 

necessidade de se realizar uma exibição museológica acerca do Museu Archeologico do 

Algarve.  
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Do nosso ponto de vista, no contexto atual, esta é a forma mais apelativa de 

chamar a atenção para a história da museologia portuguesa. De facto, uma exposição desta 

natureza, além de conter uma mensagem, uma narrativa, deve, também, ser capaz de a 

transmitir ao público, sendo esta a melhor forma de dar materialidade ao nosso estudo. 

Para justificar a nossa posição recorremos ao manual compilado por Barry e Gail Dexter 

Lord (LORD, LORD, 2002).  

Partindo da informação existente sobre a exposição anterior, 1º Centenário da 

carta archeologica do Algarve : Estácio da Veiga - o homem e a obra, organizada por 

Maria Luísa E. da Veiga Pereira, em 1978, no Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia, apresentamos agora uma nova proposta à luz da confrontação da informação 

que recolhemos, bem como das possibilidades da utilização das novas tecnologias, que 

nos permitem a reprodução e consulta no local de documentos e obras publicadas que de 

outro modo não seria possível. 

Seguindo a linha condutora para a conceção de uma proposta, de forma a 

fundamentar as nossas opções, criámos um guião, aqui apresentado de modo 

desenvolvido em forma de texto. Ao longo de todo o capítulo vamos descrevendo a nossa 

proposta expositiva e ensaiando um percurso, à medida que apresentamos as peças 

selecionadas e o material auxiliar. 

Para a escolha das peças e da sua disposição guiámo-nos pelo trabalho de Estácio 

da Veiga, descrito nos seus apontamentos e fotografias, e pela orientação de Maria Luísa 

E. da Veiga Pereira. Todos os artefactos e outros objetos escolhidos provêm da coleção 

do Museu Nacional de Arqueologia e da coleção privada na posse da família, existindo a 

possibilidade de se vir a aumentar o número de peças expostas relativamente ao que agora 

propomos.   

Apresentamos também os textos de sala com uma configuração distinta, para 

demarcar a diferença entre o corpo de texto, as citações e as nossas propostas narrativas. 

Por fim, deixamos uma frase que nos pareceu importante, que refere aquilo que a 

exposição também pretende – dar ao espólio de Estácio da Veiga o seu cariz de coleção.  
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I - Vida e Obra de Estácio da Veiga 

 

No século XIX português viveram figuras proeminentes no campo da arqueologia. 

Pessoas como Teixeira de Aragão, Possidónio da Silva, Martins Sarmento, Carlos Ribeiro 

e Nery Delgado, destacam-se pelos seus trabalhos realizados em vários pontos do país. 

Contudo, se pretendemos falar do arqueólogo cujo trabalho científico é considerado como 

um dos mais completos deste período, teremos de nos referir a Estácio da Veiga. 

Sebastião Philippes Martins Estácio da Veiga, nascido em Tavira a 6 de maio de 

1828, foi uma figura marcante na história da arqueologia e museologia portuguesa do 

século XIX. Apesar de tardio, o algarvio acabou por obter o reconhecimento merecido 

pelo seu papel nestes campos, através da contribuição dos trabalhos de Maria Luísa E. da 

Veiga Pereira (PEREIRA,1984) e de João Luís Cardoso (CARDOSO, 2009), em que é 

traçada uma biografia cheia de detalhes. 

Filho mais velho de José Agostinho Estácio da Veiga e de D. Catarina Philippes 

Martins, Estácio da Veiga descende de uma família da nobreza algarvia. Cresce com um 

suporte familiar de peso, que lhe vai transmitir os princípios tradicionalistas e o espírito 

erudito dos seus antepassados. Entre figuras ligadas às letras, à política e às armas, o 

tavirense encontra inspiração e sente orgulho nos seus ascendentes. Tal como constataram 

os autores mencionados, Estácio faz várias vezes referência, embora de forma subtil, à 

sua família, como é exemplo a dedicatória do seu opúsculo Povos Balsenses ao seu tio 

João Valentim Estácio da Veiga; ou o título escolhido para os seus primeiros estudos 

arqueológicos, Várias Antiguidades do Algarve, seguindo o trilho vagamente traçado pelo 

seu antepassado Gonçalo Estaço nas Várias Antiguidades de Portugal.  

Contudo, não é somente o culto pela sua família que está presente, mas também o 

seu patriotismo – constatável no seu folheto Gibraltar e Olivença. Apontamentos para a 

história da usurpação destas praças, publicado em 1863. Deve referir-se que o algarvio 

nasceu num período conturbado da história de Portugal – nas guerras liberais – por ser 

neste contexto que a família Estácio da Veiga tomou um cariz rural, e por também ser 

nesta altura que a família da sua futura mulher chega a Portugal.  

Do casamento com Amélie Claranges du Lucotte, filha de um coronel francês que 

esteve ao serviço da Rainha D. Maria II, nasceram três filhos e uma parceria frutífera. 
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Pois é a sua mulher, exímia aguarelista, quem desenha e pinta alguns dos trabalhos 

científicos do ilustre arqueólogo (PEREIRA, 2007).  

Comecemos por fazer um percurso pela vida deste espírito vanguardista da 

segunda metade do século XIX português. Após terminar o liceu em Faro, no ano de 

1845, Estácio da Veiga ruma à Escola Politécnica de Lisboa onde obtém uma formação 

num vasto leque de áreas que então compunham o curso de Engenharia de Minas, 

terminando-o em 1850. Entre as várias disciplinas de cariz científico destacam-se a 

Matemática, as Ciências Exatas e Naturais, a Química, a Geologia e a Topografia, que 

lhe irão permitir conferir a todos os seus trabalhos um irrepreensível rigor, característica 

que João Luís Cardoso defende afincadamente nos seus estudos dedicados ao algarvio 

(CARDOSO, 2006). 

Quando termina o seu percurso académico, o então engenheiro Estácio da Veiga 

regressa ao Algarve. No entanto, apesar da paixão pela sua terra, vê-se obrigado a mudar 

a sua residência para Mafra, onde vai ocupar o cargo de Oficial de Segunda Classe dos 

Postais e Correios do Reino, que recebe por mercê em 18611. Nesta região prossegue os 

seus trabalhos no âmbito arqueológico, mas também os seus estudos botânicos 

(igualmente iniciados no Algarve). Quatro anos mais tarde recebe a mercê de Moço 

Fidalgo da Casa Real em reconhecimento da sua ascendência familiar2.  

Entre 1865 e 1875, vive entre Mafra, Lisboa e Tavira. Nestes locais, para além de 

se dedicar à recolha do património imaterial, como contos e poesias, que publica anos 

mais tarde sob o nome de Romanceiro do Algarve, e à escavação na quinta da Torre 

d’Ares (pertencente à sua família), revela um crescente interesse pela preservação da 

memória e glorificação da sua terra natal (MARQUES, 2002), e pela arqueologia – que 

virá a ser a sua maior paixão. Desta última resulta o opusculo Povos Balsenses (1866), 

onde afirma ter localizado, sem margens para dúvida, a cidade romana de Balsa no espaço 

ocupado pelas quintas da Torre d’Ares e pela das Antas, em Tavira. Desta altura data 

também a obra Plantas da serra de Monchique (1869), que assina já com o seu título de 

Moço Fidalgo (PEREIRA, 2007). 

No fim deste período, Estácio da Veiga ruma à capital onde, em 1873, havia sido 

eleito Sócio Efetivo da Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses 

                                                           
1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Registo Geral de Mercês de D. Luís I, Livro 1, f.26v. 
2 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Registo Geral de Mercês de D. Luís I, Livro 12, f.13 
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(RAACAP), num claro reconhecimento dos seus trabalhos por parte da comunidade 

científica portuguesa. Na associação ocupa o cargo de Secretário da Secção de 

Arqueologia e redige um elogio histórico a Arcisse Caumont.  

A RAACAP, fundada por Possidónio da Silva em 1863 no antigo Convento de 

Nossa Senhora do Carmo (vulgo Convento do Carmo), é o reflexo do período que se vivia 

no país. Sob o mote do Fontismo, a ciência ganhou um impulso, ainda que débil, que não 

se via desde os tempos de Pombal. Contudo, no que toca à arqueologia, esta ainda era 

encarada de forma amadora em detrimento da aplicação de uma metodologia científica. 

A própria associação refletia este aspeto, ao dar destaque aos artefactos monumentais, 

com elevado cariz artístico, descurou um aspeto importante da arqueologia: o significado 

de cada achado para História. Estácio da Veiga, pelo contrário, assume desde cedo, uma 

posição científica:  

Eu creio que V. Exa. [Possidónio da Silva] e todos os mais consocios se 

compenetrarão desta necessidade [de inventariar e reorganizar o museu], 

a que é força acudir, não só porque della depende a regular organização 

dos nossos serviços, como para se pôr termo aos reparos e censuras das 

pessoas que visitam o museu nos dias em que está aberto á concorrencia 

publica…3  

As ideias do arqueólogo, de compilar os dados relativos à coleção do então 

chamado Museu do Carmo e de elaborar o seu inventário e catalogação, organizando os 

artefactos de uma forma criteriosa e não apenas artística, não foram aceites, acabando por 

levar à discórdia entre este e o fundador da associação. Tal como João Luís Cardoso 

denota: «Sintoma dessa nova maneira de olhar para os restos, mais ou menos 

monumentais, que, a cada passo, se encontravam, foi o seu afastamento da Real 

Associação dos Arquitectos e Arqueólogos Portugueses, cujo museu não cumpria os 

objetivos preconizados por Estácio da Veiga.» (CARDOSO, 2004). Como resultado deste 

afastamento, ingressa a 8 de junho de 1876 na recém-renovada Real Academia das 

Ciências de Lisboa. 

Esta Academia era, à época, a instituição mais importante a nível científico em 

Portugal. A partir de 1852 passou a dispor de duas classes, sendo Estácio da Veiga eleito 

                                                           
3 Arquivo Museu Nacional de Arqueologia, Espólio Estácio da Veiga, Cx. 4 - Museu Archeologico do 

Algarve / Correspondência 
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sócio correspondente da Segunda, a «Classe de Ciências Morais, Política e Belas Letras», 

em junho de 1876, ocupando-se do estudo da chamada tábula de Aljustrel.  

Nesse mesmo inverno ocorrem várias intempéries no país, em especial na margem 

direita do rio Guadiana, como relata o jornal Diário de Notícias, de 25 de dezembro de 

1876, do qual transcrevemos alguns excertos.  

Os effeitos do Temporal 

Mertola 

Um dos honrados empregados da casa dos srs. Alonso Gomes & C.ª, de 

Mertola, nos dá os seguintes pormenores relativos á grande inundação do 

Guadiana: 

A egreja de S. Sebastião, que dista um kilometro de Mertola, na margem 

direita, foi levada pela cheia, salvando a imagem o santo a muito custo, o 

sr. Antonio Quintino Affonso, com risco de vida. As casas proximas da 

ermida […], bem como o arvoredo e terrenos que ficaram estéreis. Na 

cerca da ermida appareceu um cemitério com tumulos de marmore, 

encontrando-se dentro de uma das sepulturas uma bilha de barro, a qual 

está em poder do sr. dr. Xavier, medico do partido da villa. – Por varios 

locaes têem-se encontrado moedas de prata e cobre. Na margem 

esquerda, em frente da vila, foram destruídos 44 predios de morada e 

armazens, as quintas e arvoredos que por ali havia. Na margem direita do 

Guadiana, de um kilometro a oito, o rio levou toda a terra das margens, 

onde appareceu uma porção de alicerces de casas, denotando a existencia 

de uma povoação extincta. – No barranco do Azeite, lado direito, a agua 

descobriu uns outros alicerces de casas, em cujas ruinas se achou uma 

balança romana. – O sitio Penha d’Aguia, perdeu todas as casas menos 

uma. 

 […]  

Todos estes terrenos mencionados estão acima do leito do rio a altura de 

20 a 24 metros 

[…] 
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A muralha e o castello da villa soffreram muito. Ameaçam seria ruina […] 

Na maior occasião da cheia, um denodado, rapaz, em prova de abnegação 

e valentia, atravessou o rio n’uma lancha de dois metros e meio de 

comprido, e um e vinte de lado, para levar mantimentos para os povos da 

outra margem […] 

N’esta occasião levava o rio 12 milhas por hora!»4 

Como pudemos ler, as cheias levaram ao aparecimento de diversas ruínas 

romanas. Estando Estácio da Veiga a par da situação, bem como da vontade mostrada 

pelo Marquês de Sousa Holstein, o então Vice Inspetor da Academia Real de Belas-Artes, 

nas suas Observações Sobre o Actual Estado do Ensino das Artes em Portugal – A 

Organisação dos Museus e o Serviço dos Monumentos Historicos e da Archeologia 

(1875), entra em contacto com ele, identificando-o como uma figura influente, ligada ao 

Governo, capaz de apoiar os seus interesses no estudo da arqueologia em Portugal. 

Em carta enviada, datada de 2 de fevereiro de 1876, Estácio da Veiga anuncia, ao 

vice inspetor, ter descoberto um cemitério romano de Marim: 

…foi há pouco tempo descoberto em Marim, entre a aldêa da Fuzeta e a 

villa de Olhão, no districto de Faro, um campo mortuario, onde se dizem 

estar já patentes numerosos monumentos epigraphicos, pertencentes à 

epocha romana. 

Continuando ao longo da carta a descrever a importância de se realizarem 

escavações, e de como para isso necessitaria de auxílio monetário, Estácio da Veiga acaba 

por mencionar o seu objetivo e o estado em que se encontrava a arqueologia em Portugal: 

…o meu fim é contribuir embora com limitado auxilio, para o 

desenvolvimento de um estudo, que a civilização dos nossos dias está 

ansiosamente exigindo. 

[…]  

Entendendo emfim. V.Eª., ser conveniente levar ao conhecimento do 

governo o descobrimento do cemitério romano de Marim, e a prompta 

                                                           
4 Recorte de Diário de Notícias de 25 de dezembro de 1876.  

Arquivo Museu Nacional de Arqueologia. Espólio Estácio da Veiga, Cx.4 - Museu Archeologico do 

Algarve / Correspondência, Pasta 1 “Apontamentos Arqueológicos” 
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necessidade da sua exploração antes de tudo aquillo ser completamente 

destruído, fundamentada nas breves ponderações, que apenas deixo 

enunciadas, mais um valioso serviço prestará a uma sciencia, que entre 

nós parece querer reanimar-se no último quartel deste século para salvar 

ainda uma incalculavel riqueza, em que poucos povos podem exceder-nos. 

Aceitando o governo a proposta de V.Eª., para mim só reclamo um 

exemplar do respectivo relatório official para com elle illustrar os meus 

trabalhos acêrca do Algarve.5 

 A resposta dada, dois dias depois, revela o interesse da Academia pela questão e 

o primeiro passo para a ordem posterior: 

Agradecendo a mui interessante comunicação de V.Eª cumpro 

gostosamente o dever de louvar o muito zelo de V.Eª. e as eruditas noticias 

que se dignou a transmitir-me. Tenho o mais sincero desejo de ver 

empreender as escavações que V.Eª. recomenda. É este tambem o parecer 

da Comissão referida, como ela o manifestou na sessão em que por um 

dos seus vogais o Dr. Teixeira de Aragão foi comunicado a interessante 

noticia da descoberta do Cemiterio de Marim.6 

Esta situação não passou despercebida à imprensa nacional e, com a pressão 

exercida por vários artigos então publicados, o Governo viu-se «obrigado» a proporcionar 

um levantamento arqueológico da província algarvia.  

Naturalmente, é Estácio da Veiga a pessoa indicada para realizar este trabalho 

pelo Marquês de Sousa Holstein. Sendo sócio correspondente da Real Academia das 

Ciências de Lisboa e tendo provas dadas no campo da arqueologia, diversos opúsculos 

publicados e possuindo já um esboço da carta arqueológica do Algarve, iniciado por sua 

vontade, o arqueólogo é então o escolhido para o trabalho.   

Apesar do arqueólogo algarvio não ser o único a realizar trabalhos neste campo, é 

o primeiro, o pioneiro, de uma arqueologia propriamente científica – em muito 

semelhante à de hoje (MAIA et al., 2006, 14). Por esta altura existia não só a RAACAP, 

como também Sociedade Archeologica Lusitana (1850) e a Comissão Geológica (1857). 

                                                           
5 Arquivo da Academia Nacional de Belas-Artes, Correspondência recebida -Volume III 1874-11-0, f.320 
6 Arquivo da Academia Nacional de Belas-Artes, Livro de Registo de Correspondência Expedida 1870-

04-04/1877-03-22, f.326. 
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Cada uma delas, por seu turno, havia iniciado escavações arqueológicas em diversos 

pontos do país, como por exemplo, em Tróia (1851) promovida pela Sociedade 

Archeologica Lusitana. De acordo com Isabel Moreira, «a orientação geral destes 

organismos, de amplitude modesta, visava combater o atraso dos estudos arqueológicos 

portugueses, o que, segundo Teixeira de Aragão, se devia pela falta do ensino da 

disciplina e pela inexistência de museus.» (MOREIRA, 1989, 56). Nem estas instituições, 

nem a reformulação da Real Academia das Ciências de Lisboa tinham ainda permitido 

uma rápida evolução desta área. Pois, apesar do progresso das ciências, muito aquém 

daquele que se verificava no resto da Europa, a arqueologia portuguesa estava estagnada 

por se encontrar ainda associada à etnologia e à antropologia. 

Tanto Estácio da Veiga e como o Marquês de Sousa Holstein tentaram pôr termo 

a estas falhas. No relatório elaborado pelo Marquês, em que descreve o estado de desprezo 

e abandono a que estavam votadas a arqueologia e o património, afirma ser urgente tomar 

medidas como a criação de um serviço arqueológico encarregue de estudos e escavações 

e de um museu central, bem como outros provinciais para auxiliarem o ensino artístico 

(HOLSTEIN, 1875).  

A 15 de janeiro de 1877, surge a portaria do Ministério do Reino que encarrega 

Estácio da Veiga do maior e mais importante trabalho arqueológico realizado no país na 

época. No entanto, tal como João Luís Cardoso refere: «Na pesquisa efectuada em 

sucessivos números do “Diário do Governo”, não se encontrou a publicação da referida 

Portaria, pelo que se desconhece quais as condições contratuais que ambas as partes 

estavam obrigadas.» (CARDOSO, 2007, 25). 

Na documentação existente no Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, 

recolhemos algumas informações relativas às condições do contrato. Por essa razão, 

podemos afirmar que o acordo determinava como prazo para o levantamento 

arqueológico de Mértola e de todo o Algarve o mês de junho desse mesmo ano, ou seja, 

um pequeníssimo espaço de tempo para um tão grande e tão importante trabalho. Todavia, 

o prazo foi diversas vezes prorrogado e o arqueólogo acabou por dispor de 17 meses para 

concluir o seu ofício, entre 13 de março de 1877 e os finais de outubro de 1878.  

Ainda assim, durante este período de trabalho arqueológico, Estácio da Veiga 

enfrentou inúmeras dificuldades. As pequenas verbas disponibilizadas, por vezes 

insuficientes, foram muitas vezes ultrapassadas à sua própria custa, num ato de autêntica 
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devoção ao país e ao património que, sem a sua luta, se teria perdido. Auxiliado pelo 

Governador Civil de Faro e acompanhado por um encarregado de obras, António Paulo 

Serpa, percorre o concelho de Mértola e todo o Algarve guiado pelo seu método. Aqui 

encontramos refletida toda a sua formação humanístico-científica, como é resumido por 

João Luís Cardoso:  

Em síntese: Estácio da Veiga foi autor de um discurso original no campo 

dos estudos da Arqueologia em Portugal: valorizando o estudo científico 

do objecto arqueológico, a começar pelo seu adequado registo no terreno, 

não pela sua beleza ou valor intrínseco, mas por constituir uma fonte 

objectiva de informação, aproximava-se dos seus colegas da Comissão 

Geológica, sem se confundir com eles; e afastava-se decididamente dos 

antiquários, que desdenhava, e também dos historiadores, então incapazes 

de reconhecerem valor científico aos vestígios materiais, especialmente 

aos que se afiguravam mais humildes. Ao contrário destes últimos, 

procurou conciliar informações proporcionadas pelo estudo dos espólios 

com o registo histórico, incluindo neste as fontes clássicas e até os autores 

portugueses de séculos anteriores, como as obras de sua autoria 

cabalmente evidenciam. (CARDOSO, 2007, 22) 

A corroborar esta ideia, transcrevemos um excerto do que se podia ler no dia 23 

de maio de 1877 na Gazeta do Algarve: 

Vi a preciosa collecção de exemplares, que S, Ex.ª adquiriu nos concelhos 

d’Alcoutim, Castromarim e Villa Real. Apesar dos recursos modestos, que 

os nossos governos oferecem geralmente para exporações d’esta ordem, 

a mui competência e a extrema dedicação do explorador têm vencido 

grandes difficuldades, e já hoje póde exhibir um trabalho formoso e de 

importantissima significação historica para os referidos concelhos. 

[…]  

Todos os exemplares reunidos por este infatigavel explorador estão 

classificados por epochas com a historia minunciosa e fundamentada das 

suas respectivas procedências e relações. 

[…]  
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Oxalá que s. ex.ª possa explorar toda a provincia, e não venham umas 

falsas economias suspender este importante serviço, privando a ciência de 

tão valiosos materiais (…) para cuja realisação terá feito grande 

dispendio de paciencia e de tempo d’estudo n’um ramo de sciencia 

difficilima, e em que entre nós tão poucas vocações têm aparecido.7 

Palavras como estas levaram a passo seguinte: a assinatura de um novo contrato 

com o Governo (a 29 de maio de 1879), com o fim de ser redigida uma obra onde se 

explanaria todo o processo do levantamento da carta e se estudariam algumas das mais 

significativas obras achadas (um complemento ao relatório que deveria ser entregue no 

fim do seu trabalho), intitulada de Antiguidades Monumentaes do Algarve. Esta obra foi 

concretizada em 5 volumes – tendo o último sido publicado, já após a sua morte, por Leite 

Vasconcelos n’O Arqueólogo Português.  

As Antiguidades são o resultado de um trabalho já delineado anteriormente (com 

a publicação das Memórias das Antiguidades de Mértola e das Memórias das 

Antiguidades de Mafra), e com ele «pretendia-se como “peregrinação” pelas sucessivas 

etapas históricas documentadas na província, desde a Pré-História até à época da 

conquista definitiva do reino do Algarve; terminando com elementos posteriores ao 

reinado de D. Diniz, passando em revista os elementos mais relevantes sobre a ocupação 

romana, visigótica, mourisca e portuguesa […] [que] não revela assinalável trabalho de 

campo, por parte de Estácio da Veiga, como aliás é reconhecido pelo próprio;» 

(CARDOSO, 2006, 22). 

Posteriormente, havendo a necessidade de salvaguardar todos os objetos e 

monumentos recolhidos na região algarvia e face à incapacidade das diversas repartições 

do distrito de Faro em providenciar a sua conservação, surge a necessidade de algo mais 

consistente: um museu. Nas primeiras cartas que abordam o tema, e tal como João Luís 

Cardoso atesta (CARDOSO, 2004), Estácio da Veiga pretende criar um museu nacional 

– como, de resto, surgiam por toda a Europa nessa altura, que teria como finalidade expor 

o património arqueológico de todo o país de uma forma criteriosa. No entanto não 

podemos dizer que o arqueólogo descorasse a ideia de museus regionais, muito pelo 

contrário. Ao ver inviabilizada a hipótese de criar um museu na cidade de Faro, e após 

                                                           
7 Gazeta do Algarve nº 230 datada de 23 de maio de 1877 
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conversação com o Governo, direcionou os seus objetivos para a criação do Museu 

Archeologico do Algarve na cidade de Lisboa. 

Esta decisão explica-se não só pela falta de meios existentes em Faro, mas também 

pelo conhecimento prévio de que se iria realizar o IX Congresso Internacional de 

Antropologia e Arqueologia Pré-histórica na capital, em setembro de 1880. Naturalmente 

que, prevendo que nessa ocasião existiria a possibilidade de ver corroborado o seu 

trabalho por nomes sonantes da arqueologia europeia, Estácio da Veiga concorda com a 

deslocação do património algarvio para a metrópole. Abordaremos o processo de 

deslocação e instalação do museu mais detalhadamente no capítulo seguinte, 

exclusivamente dedicado ao Museu do Algarve, e deixamos apenas a afirmação de que 

este constituiu o culminar de décadas de trabalho dedicadas à arqueologia e o início de 

um caminho difícil, de luta, que durou até ao fim dos seus dias. 

A obra do algarvio não se ficou apenas pelo trabalho feito até ao encerramento do 

Museu Archeologico do Algarve. Além disso, em 1881, cria o Instituto Arqueológico do 

Algarve que, apesar dos esforços, não conseguiu cumprir o seu objetivo final: levar o 

museu para o seu local predestinado: Faro. Ainda assim, apesar dos desentendimentos 

com o Governo relativamente ao Museu Archeologico do Algarve, que descreveremos 

em seguida, consegue, em novembro 1881, uma incumbência do Governo para realizar 

uma pequena escavação em Aljezur, face à descoberta de vestígios pré-históricos naquela 

zona. Devido a atrasos, inicia este encargo apenas a 15 de maio do ano seguinte. No 

entanto, o trabalho que deveria ser feito em apenas quarenta dias, acaba por ser 

prolongado por mais noventa. Apesar de ver neste novo encargo uma oportunidade de 

reacender o interesse pelo Museu, de justificar a sua reabertura, o mesmo acaba por não 

acontecer.   

Por esta altura tinha já terminado a redação de dois volumes das Antiguidade 

Monumentaes do Algarve. Contudo, a espera pelas estampas dos objetos que 

acompanhariam o texto levou a retardamentos. Várias são as cartas que refletem a 

necessidade que Estácio da Veiga via em levar ao Governo o seu trabalho, ao ponto de 

pagar do seu próprio bolso uma nova encomenda de estampas para poder iniciar a 

publicação da obra8.  

                                                           
8 Publica o primeiro volume em 1886, o segundo em 1887, o terceiro em 1889 e o quarto em 1891. 
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A falta de interesse que Estácio da Veiga teve de enfrentar revela a importância (ou 

falta dela) dada ao património na época. Numa carta endereçada ao Governador Civil de 

Faro, datada de 26 de fevereiro de 1882, em que refere que monumentos epigráficos 

foram vandalizados e até destruídos, Estácio da Veiga afirma: 

Este procedimento é altamente deshonroso para o paiz inteiro, porque 

com elle se dá manifesto testemunho da mais completa ignorancia, da falta 

de zelo e de patriotismo, com que se olha para os padrões monumentaes 

da nação, padrões da maior significação.9 

Certamente que este foi mais um motivo para, em 1890, propor a «criação do 

ensino elementar e superior da arqueologia, constituição de uma Direcção-Geral de 

Arqueologia e Belas-Artes, e o levantamento da Carta Arqueológica do Reino.» 

(PEREIRA, 1981) Propostas essas que ao defender ações tanto a nível nacional como 

regional, nos revelam, uma vez mais, o espírito de Estácio da Veiga. 

Morre em Lisboa a 7 de dezembro de 1891, deixando atrás de si uma ampla obra 

literária e científica. João Luís Cardoso, que defende afincadamente a determinação, ética 

e mérito de Estácio da Veiga, por alcançar um feito histórico na arqueologia apesar dos 

seus poucos recursos, comenta: «o seu trabalho, alicerçado em sólidos princípios 

metodológicos, e não fruto do acaso ou das circunstâncias, continua a ser inspirador» 

(CARDOSO, 2006, 296). Já Maria Luísa E. da Veiga Pereira, a principiadora dos estudos 

relacionados com o seu bisavô, mostra uma certa amargura por este seu antepassado ser 

muitas vezes esquecido, não deixando, no entanto, de notar que o seu valor foi 

reconhecido nos vários obituários publicados aquando da sua morte (PEREIRA, 1981, 61 

e seg.). 

 

  

                                                           
9 Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 5, Pasta “1882 – 

Correspondência desordenada” 
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II - O Museu Archeologico do Algarve 

 

O Museu Archeologico do Algarve nasce a 26 de setembro de 1880, na Academia 

Real de Belas-Artes de Lisboa. Este importante marco da museologia portuguesa foi alvo 

dos referidos estudos, realizados recentemente, que o vieram resgatar do desprezo que 

sofreu nos finais do século XIX e início do seguinte. É Maria Luísa E. da Veiga Pereira 

que, com o seu trabalho apresentado no âmbito do curso de conservadores de museus do 

Museu Nacional de Arte Antiga, em 1973, O Museu Archeologico do Algarve (1880-

1881): Subsídios para o Estudo da Museologia em Portugal no século XIX, mais tarde 

publicado nas páginas dos Anais do Município de Faro, em 1981 (PEREIRA, 1981), bem 

como noutros artigos posteriores, que apresenta a sua história de forma sublime. 

Como já fizemos alusão no capítulo anterior, o museu surge num contexto 

particular: o levantamento da Carta Arqueológica do Algarve. A necessidade de ver a 

Carta corroborada, de forma a conferir-lhe um valor científico, e de salvaguardar a vasta 

coleção de objetos recolhidos, levam Estácio da Veiga a sugerir a formação de um museu 

arqueológico. A saída do Governador Civil de Faro, que apoiava a iniciativa, tornou 

impossível a fundação do seu desejado museu na capital do distrito algarvio, surgindo, 

consequentemente, a necessidade de procurar outras formas de alcançar o este objetivo 

em prol da ciência. Estácio da Veiga entra então em contacto com o Governo propondo 

que lhe seja dispensado um espaço num edifício do Estado para ali se organizar aquele 

que viria a ser o mais completo museu arqueológico do país. (PEREIRA, 1997). Em 1885, 

escreve: 

Foi a minha proposta admithida pelo Governo, e sendo ao mesmo tempo 

offerecido mui voluntariamente pelo Inspector dessa Academia [de Belas-

Artes de Lisboa] e por V. Exa. [Diretor da Academia] todo o espaço do 

edificio que o Ministro das Obras Publicas tinha mandado restaurar, 

juntamente com o corredor contiguio e um pateo foram expedidos as 

preciosas ordens para o governador civil do Algarve remetter os 

monumentos arrecadados nos logares que indiquei.10 

                                                           
10 Arquivo da Academia Nacional de Belas-Artes, Correspondência recebida – Volume 1, 1822-04-04/ 

1902-02-20, f. 231 
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A realização da IX Sessão do Congresso Internacional de Antropologia e 

Arqueologia Pré-histórica em Lisboa foi o pretexto para a proposta ser aceite, pois 

permitia mostrar os avanços portugueses nesta área. A escolha da Academia Real de 

Belas-Artes resulta, como o arqueólogo nos dá conta, de uma proposta desta instituição, 

divergente da sua ideia de instalar a coleção na Academia Real das Ciências de Lisboa, à 

qual pertencia.  

À Academia das Sciencias competia a iniciativa [de criar museus], que por 

vezes têm manifestado, os academicos do começo deste seculo assim o 

intenderam collijindo e archivando [produtos] […] que servia, ao estudo 

[…] Esta parte da historia é importantissima e entra n’um dos encargos 

da mesma academia.11  

No entanto, a remessa da vasta coleção fica suspensa durante três anos, devido ao 

receio do Governo relativamente às dificuldades de remoção e transporte de todos os 

artefactos, que, no fim, lhe custa um total 200$000 para as despesas iniciais. Neste 

contexto difícil, em que se verificava uma falta de interesse ou compreensão políticos no 

que à cultura diz respeito, Estácio da Veiga começa a organizar (provisoriamente) o 

Museu Archeologico do Algarve (PEREIRA, 1981). 

Não podemos também deixar de questionar se estas dificuldades não seriam 

agravadas pela sua má relação com a Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos 

Portugueses a que nos referimos anteriormente. Pois ao contrário do museu algarvio, o 

Museu do Carmo tinha a proteção régia. 

Todavia, não podemos descurar o contexto social da época. Num país assolado 

por crises políticas e económicas, o atraso relativamente à restante Europa era notório. 

Ao passo que nos restantes países europeus se desenvolvem as ciências, como é o caso 

da arqueologia, Portugal encontrava-se estagnado e necessitou da iniciativa particular até 

ao aparecimento dos primeiros «Institutos». Havendo falta do ensino na arqueologia, 

estas instituições e os seus museus tiveram um papel fulcral na instrução pública 

(GOUVEIA, 1997). 

                                                           
11 Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 4 Museu Archeologico 

do Algarve / Correspondência, Pasta 6, Apontamentos diversos museologia – Correspondência com 

Academia de Belas-Artes. 
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Chegadas as caixas a Lisboa, o arqueólogo principia a ordenação de todas as peças 

no diminuto espaço que lhe foi disponibilizado para uma coleção tão grande: duas salas, 

um pátio e um corredor do antigo Convento de São Francisco, na zona ocupada pela 

Academia Real de Belas Artes. Pelas fotografias existentes do Museu vemos que se 

tratava do piso -1 da atual Faculdade de Belas-Artes, vendo-se os arcos existentes num 

dos atuais pátios da área da escultura12. 

A coleção que viria a ficar exposta era composta, na verdade, por três coleções 

distintas, que se complementavam entre si de modo a cumprirem o seu principal objetivo. 

Falamos da coleção do Estado – coligida durante o levantamento da carta arqueológica 

do Algarve, composta por artefactos encontrados em terrenos públicos, oferecidos e por 

moldes de gesso de outros objetos pertencentes a particulares; a coleção do próprio 

Estácio da Veiga – obtida através de ofertas e de aquisições; e as várias coleções 

particulares cujos proprietários permitiram o depósito no museu – coligidas em terrenos 

particulares –, entre as quais se destaca a de José Júdice dos Santos13. 

A organização metódica utilizada por Estácio da Veiga é deveras distinta da 

praticada à época, como já tivemos ocasião de referir. Disposta em quatro estantes 

envidraçadas (objetos pré-históricos), quatro cantoneiras (peças romanas e visigóticas), 

três armários envidraçados (artefactos antropológicos) e várias mesas, a coleção foi 

organizada segundo um critério cronológico e geográfico, sendo toda catalogada e 

rotulada (PEREIRA, 1981). Acresce ainda o facto de aos artefactos juntar mapas, 

fotografias e desenhos de forma a credenciar cientificamente, num esboço do que seria 

prática comum na museologia do século XX, que, através destes pretendeu tornar os 

primeiros inteligíveis (LAMEIRAS-CAMPAGNOLO, CAMPAGNOLO, 1999).  

Este é um aspeto que distingue o Museu Archeologico do Algarve dos restantes 

museus do país – em particular do Museu do Carmo. Fundado em 1863, este último 

apresentava características muito semelhantes a um antigo gabinete de curiosidades. 

Gabriel Pereira descreve, em 1900, a organização das salas do museu, transparecendo que 

não havia nenhum critério museológico. As peças arqueológicas, provenientes dos locais 

mais díspares, eram misturadas com arte sacra, azulejos, faianças, ou, ainda, com peças 

de ourivesaria (PEREIRA, 1900). Ana Cristina Martins defende que a finalidade 

                                                           
12 Vide Figura 21 no terceiro capítulo desta dissertação 
13 Vide o inventário do Museu Archeologico do Algarve no Arquivo da Academia Nacional de Belas 

Artes, disponível através de: http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4612152 
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primordial do museu da associação, de sensibilizar a população para a salvaguarda do 

património, faz com que este se afaste do estereótipo de wunderkammern, e estabeleça a 

função pedagógica em substituição da simples disposição, algo que faz parte do conceito 

«museológico» (MARTINS in ARNAUD et al., 2005). No entanto, julgamos que ao se 

tomar a opção de não se contextualizarem os objetos expostos, não lhes é conferido o seu 

valor científico. Recordamos que Estácio da Veiga, aquando da sua ligação à RAACAP, 

tentou explicar isso a Possidónio da Silva e aos restantes sócios, mas a sua proposta não 

foi aceite, resultando no seu afastamento da instituição, como referimos anteriormente. 

Concluída a organização do Museu Archeologico da Algarve, onde se denotava 

uma imensa preocupação com o caráter educativo dos elementos expostos, o Museu abre 

ao público ainda durante o Congresso Internacional. A acompanhar o seu fundador estão 

presentes dois funcionários: um escriturário e um servente, que têm um papel importante 

para a segurança e acessibilidade, assegurando a sua abertura uma vez por semana, ao 

domingo, entre as 11h00 e as 15h00, a quem o pretendesse visitar (PEREIRA, 1981). A 

abertura do espaço e visita de alguns dos congressistas estrangeiros ao museu é apenas 

noticiada no n.º 95 da revista O Occidente, publicada a 11 de agosto de 1881: 

Não obstante ter sido conhecido tarde dos congressistas foi por muitos 

d’elles visitado, lamentando todos a curteza do tempo que tiveram para 

isso. Alli foram, e reproduziram alguns dos seus exemplares, Virchow, 

Mortillet, Chantre, Pigorini, Cartailhac, Ceullner, De Laurière, Guimet, 

Villanova, Anderson, Cazalis de Fondouce, Blomme […], que todos 

gabaram a sua ordem e admiraram o trabalho de um só homem na sua 

organização, levando o museu e do seu organizador avantajado conceito. 

(O Occidente, 1881, 182) 

Apesar de esta visita não estar programada no Compte-rendu da reunião do 

congresso, a decorrer na Real Academia das Ciências, os relatos de alguns dos ilustres 

congressistas, constituem testemunhos de como o Museu foi bem recebido pela 

comunidade científica internacional e tomado como um exemplo a seguir. Nas palavras 

de Ceuleuneer:  

…muito raramente me aconteceu encontrar um arqueólogo que tenha feito 

escavações com tantos cuidados e método como o Sr. Estácio da Veiga. 

Nem o mais pequeno objecto foi desprezado […] é inútil dizer que a 
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classificação e o arranjo foram feitos com tantos cuidados metódicos 

como foram as próprias escavações. (cit. por PEREIRA, 1997)  

Jules de Laurière, por seu turno, deixa uma descrição muito detalhada no Bulletin 

Monumental da Sociedade Francesa de Arqueologia: 

Cependant tout le mouvement des études archéologiques, à Lisbonne, ne 

se manifeste pas au Carmo. Nous visitons dans un autre local, à 

l’Académie de Beaux-Arts, une autre collection composée spécialement 

d’objets de l’époque dite préhistorique et de l’époque romaine, tous 

provenant de la province des Algarves. Là nous sommes dans le domaine 

scientifique d’un autre homme dont ce musée est l’œuvre et dont la 

modestie semble encore mettre plus en relief l’étendue de son savoir, M. 

Estacio da Veiga. 

[…] 

Estacio da Veiga est une personne l’infatigable et heureux explorateur des 

Algarves, principalement du littoral de cette riche province. Un 

merveilleux esprit de méthode, guidé par une sage prudence, a présidé à 

l’installation de ses découvertes transportées à Lisbonne. L’âge de la 

pierre avec des armes et des utensiles en silex taillé, d’une finesse 

extraordinaire, y tient une large place. Les Antas et Manoas, c’est-à-dire 

chambres mégalithiques avec ou sans galeries, sous tumulus ou à 

découvert, sont là représentées par leur mobilier funéraire, ainsi que les 

tombeaux à incinération complète de l’âge du bronze. […] Que les 

archéologues spécialistes se félicitent, l’étude des ces séries occupera une 

place toute particulière dans le grand ouvrage que prépare M. Cartailhac 

sur l’ensemble des études préhistoriques en Portugal!  

Les fouilles opérées par M. E. da Veiga sur le sol plus spécialement romain 

se manifestent, non-seulement par l’installation des objets qu’il a 

conservés, fragments de mosaïques, utensiles en bronze, poteries avec ou 

sans inscriptions, débris de sculptures, monnaies et médailles, mais encore 
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par l’exposition des plans relevés par ses soins de tous les monuments, de 

toutes les localités qu’il a explorées. (LAURIÉRE, 1882, 640-641)14  

Contudo, no contexto nacional o Museu não obteve o reconhecimento merecido. 

A Academia, aproveitando o facto de Estácio da Veiga se encontrar em Tavira – para 

onde foi com o objetivo de escrever as Antiguidades, em meados de 1881 -, manda 

encerrar o Museu. Alegando necessitar do espaço, põe ao seu dispor novas salas que o 

algarvio descreve como sendo a «catacumba da chamada Academia de Belas-Artes» (cit. 

por MACHADO, 1970, 335), espaço sem condições para albergar um tão importante 

acervo, que facilmente resultaria na perda de todo o trabalho do arqueólogo. 

O algarvio vê-se então obrigado a empreender um conjunto de obras de modo 

precaver a segurança dos objetos. Com o orçamento de que dispunha – conferido pelo 

Ministério do Reino e entregue pela tesouraria da Academia – tenta impedir o abandono 

completo do museu. 

  A verba por mim então requisitada seria mais que sufficiente para acudir 

a todas as despezas; mas tendo sido obrigado a mudar o museu das salas 

e pateos em que se achava para as casas subterraneas da academia de 

bellas artes, e para um pateo onde foi preciso metter obras urgentes e de 

todo o ponto indispensaveis, foi por isso mister recorrer à verba dos 

                                                           
14 Apesar disso, o movimento dos estudos arqueológicos, em Lisboa, não se manifesta no Carmo. Visitámos 

noutro local, a Academia de Belas-Artes, outra coleção composta especialmente por objetos do tempo dito 

pré-histórico e do período romano, provenientes da província de Algarves. Ali, estávamos sob o domínio 

científico de outro homem, de quem este museu é o trabalho, e cuja modéstia ainda parece enfatizar mais 

a extensão do seu conhecimento, o Sr. Estácio da Veiga. 

 [...] 

Estácio da Veiga é uma pessoa infatigável e um feliz explorador dos Algarves, principalmente do litoral 

desta rica província. Um espírito maravilhoso de método, guiado por uma sábia prudência, presidiu a 

instalação de suas descobertas trazidas para Lisboa. A idade da pedra com armas e utensílios em sílex 

talhado, de uma finesa extraordinária, ali ocupa um lugar de destaque. As Antas e Mamoas, ou seja, as 

câmaras megalíticas com ou sem galerias, sob túmulos ou a descoberto, são representadas pelo mobiliário 

funerário, bem como pelos túmulos com incineração completa da Idade do Bronze.  […] Que os 

arqueólogos especializados se felicitem, o estudo dessas séries ocupará um lugar especial no excelente 

livro que prepara o Sr. Cartailhac sobre os estudos pré-históricos em Portugal! 

As escavações realizadas pelo Sr. E. da Veiga especialmente no solo romano manifestam-se, não apenas 

pela instalação dos objetos que preservou, fragmentos de mosaicos, utensílios em bronze, cerâmicas com 

ou sem inscrições, fragmentos de esculturas, moedas e medalhas, mas também pela exibição dos 

levantamentos gráficos realizados por si de todos os monumentos, de todas as localidades que explorou. 

(LAURIÉRE, 1882, 640-641). Tradução livre do original em francês. 
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vencimentos, porque de outro modo não era possível fazer-se uma tal 

mudança.15 

Esta atitude foi vista como uma afronta pela imprensa. Na revista O Occidente de 

11 de agosto de 1881, já mencionada, pode ler-se:  

Consta-nos que por exigencias da Academia, - e é este o motivo que nos 

obriga a tratar já deste assumpto, - vae este estabelecimento, o unico 

d’aquelle genero scientificamente organisado no paiz, ser transferido 

para uns armazens infectos, sem ar e sem luz, nos baixos da Academia, ao 

nível da cisterna… 

Não commentamos o vandalismo. Dizemos só aos poderes competentes 

que aquelle estabelecimento é hoje já vantajosamente conhecido, que pelo 

fim d’este mez principio de setembro volta a Portugal o illustre Cartailhac, 

o primeiro que o fez conhecer á Europa, e que será muito honroso para o 

paiz, quando elle exposer o confronto do que viu por occasião do 

congresso, com o que verá agora!... Não haverá em Lisboa outro edificio, 

onde possa alojar-se condignamente aquelle museu?  

Ao menos que não concorram para a nossa vergonha, aqueles que devem 

primar na nossa glorificação. (O Occidente, 1881, 182) 

Passavam apenas onze meses desde a abertura deste museu, o primeiro 

verdadeiramente arqueológico, quando a Academia de Belas-Artes começa a exercer a 

sua influência política no sentido de, com as peças do Museu Archeologico do Algarve – 

que declarava terem sido ali depositadas e não transferidas (PEREIRA, 1981) – bem como 

de outras coleções à sua guarda, formar o tão desejado Museu de Belas-Artes e 

Arqueologia. 

Com o reaparecimento de Fontes Pereira de Melo na cena política e a sua 

autorização para se realizar um novo conjunto de trabalhos arqueológicos em Aljezur, 

anteriormente referido, Estácio da Veiga vislumbra uma possibilidade de se reacender o 

interesse pelo Museu Archeologico do Algarve. Contudo, a sua ausência da capital, que 

se prolongou pelo ano de 1882, foi aproveitada pela Academia de Belas-Artes para iniciar 

                                                           
15 Espólio Estácio da Veiga, Cx. 5 – Correspondência / Apontamentos, Pasta 1882, correspondência 

desordenada. 
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a desorganização do Museu, verificando-se, inclusivamente, o furto de monumentos 

epigráficos (PEREIRA, 1981). 

Confrontado com esta situação, Estácio da Veiga toma medidas para reaver o seu 

museu. Primeiro redige um inventário de forma a manter o controlo sobre o acervo do 

Museu. Mais tarde, em outubro de 1882, funda o Instituto Arqueológico do Algarve, com 

o objetivo de encontrar apoio nos seus conterrâneos para a luta que começava pela posse 

do museu arqueológico. 

Este Instituto, formado por quatro categorias de sócios - efetivos, correspondentes, 

provinciais e beneméritos – tinha como objetivo fomentar o estudo da arqueologia através 

do empreendimento de trabalhos arqueológicos, da divulgação dos seus resultados num 

boletim e, sempre que possível, em memórias e monografias, empenhando sempre o seu 

esforço para a conservação do património algarvio.16  

Ainda no mesmo ano, propõe a efetivação da deslocação do museu para o Algarve. 

No final do mês de junho de 1883, Estácio da Veiga recebe um ofício da Academia de 

Belas-Artes onde é requisitado um cálculo das despesas necessárias para a transferência, 

ao qual responde dizendo que bastariam 300$000 a 400$000 réis, excluindo o pagamento 

dos funcionários. Por sua vez a comissão nomeada pelo vice inspetor da Academia, com 

o pretexto de avaliar a situação, torna claro que a intenção desta instituição é apropriar-

se do Museu Archeologico do Algarve: 

 …é seu parecer que ha toda a conveniencia em conserval-a como fazendo 

parte do Museu de bellas artes, que se está organizando. 

Além das dificuldades e despesas que podia causar a transferencia d’esta 

collecção. Acresce a necessidade de fornecer aos estudiosos que 

frequentam os cursos da escola de Bellas Artes indispensaveis elementos 

de instrucção archeologica e artística.17   

O Museu Nacional de Belas Artes é fundado em 1884, nas Janelas Verdes. Tendo 

pretensões de se tornar um museu equiparável aos dos restantes países da Europa, engloba 

em si um vasto conjunto de obras de arte provenientes dos conventos extintos por todo o 

                                                           
16 Vide apresentação do instituto no Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 3 - Exploração do Algarve / 

Desenhos / Antiguidades Monumentaes do Algarve. 
17 Arquivo da Academia Nacional de Belas-Artes, Correspondência Recebida – Volume I, f.106 

Disponível através de: http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=4611774 
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país e da coleção do Conde de Valmor, e, segundo nos conta Manuel de Macedo «Conta 

ainda o Muzeu para o seu enriquecimento com a celebre collecção de archeologia do 

Algarve (Muzeu Estacio da Veiga)» (MACEDO, 1892, 8). A presença da coleção 

algarvia, bem como de outras coleções arqueológicas, explica-se pela forma como a 

arqueologia era encarada na época, pois «prendia-se mais à antiguidade das coisas do que 

a uma área do saber.» (MARTINS, 2017, 85) 

O algarvio não desiste e usa todos os meios ao seu alcance para cumprir a sua 

vontade. Pede a ilustres colecionadores algarvios que, em prol da sua terra, façam 

depósito das suas coleções no museu que pretende organizar com a ajuda do Instituto, no 

Seminário Episcopal de Faro. Um bom exemplo destas pretensões é o pedido feito a 

Júdice dos Santos, que tinha transferido a sua coleção particular do Museu Archeologico 

do Algarve, depois do seu encerramento, para a Escola Politécnica: 

O meu bom amigo tem a maior parte da sua grande collecção na escola 

polytechnica, entregue ao espectavel Dr. Costa.  

[…] 

Que lucra o meu amigo em ter a sua collecção confundida no grande 

museu geologico e mineralogico, onde não há um catalogo impresso que 

a identifique aos visitantes […]  quer parecer-me que poderemos contar 

com os seus elevados sentimentos patrioticos para que prefira reunir ás 

nossas a sua inteira collecção mediante um deposito, de que deve ser-lhe 

fornecido um documento que salvaguarde o seu direito de propriedade.18 

Depois de aceites os seus pedidos, faz uso da imprensa para divulgar os resultados 

do incremento das coleções ligadas ao Instituto através da doação ou depósito de 

colecionadores particulares, sustentando com isso a ideia de que o Museu do Algarve 

teria todas as possibilidades de crescer. 

…nestas terras, onde me lisongeio de ser estimado, poderá ganhar 

grandes proporções o museu do Algarve, embora a maledicencia dos 

                                                           
18 Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 5, Pasta “Minutas I” 
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émulos lhe dêem apenas o nome de collecção, sem contudo nos dizerem 

onde estão os museus archeologicos de Portugal!19 

E assim: 

 …não o deixarmos morrer no proprio momento em que um novo sopro de 

vida hade reavival-o e engrandecel-o, pelo menos perante a sabedoria 

estrangeira, já que dos conterraneos não tem recebido senão um 

systematico silencio, por contarem com a mais desastrosa derrota, se 

ousassem atacal-o.20  

Estas palavras revelam-nos a cobiça e a inveja de que Estácio da Veiga era alvo 

por sozinho, ter sido capaz de alcançar um trabalho inigualável e por não desistir dos seus 

objetivos.  

Depois de lhe ser ordenada a redação de um terceiro inventário e de ser obrigado 

a entregar o museu, entre setembro e de outubro de 1885, o arqueólogo surge novamente 

na luta pelo património algarvio. Como relata o Comércio de Portugal, datado de 2 de 

dezembro de 1885, uma comissão representante do Instituto Arqueológico do Algarve 

reúne-se com o ministro honorário do reino, o Conselheiro Mendonça Cortez, com o 

intuito de reivindicar novamente a transferência do Museu do Algarve. Esta reunião não 

sortiu efeito, acrescendo ainda a resposta negativa da Câmara Municipal de Faro quanto 

à cedência do espaço do Seminário Episcopal de Faro. (PEREIRA, 1997, 40) 

Em 1886, nas suas Antiguidades Monumentaes do Algarve, escreve: 

…se uma força superior me impedir de reorganizar o Museu do Algarve, 

grande perigo correm os percutores de serem considerados como inúteis 

calhaus de ribeira e assim condenados, como outros objectos não melhor 

conhecidos, ao despreso dos sábios que projectam há muitos anos reunir 

e misturar tudo o que é antigo para o fundarem um ‘museu nacional’ que 

absorva, embrulhe e desfigure nos seus enredados labyrinthos o Museu do 

Algarve, para deste modo me o dolosamente usurpar conspurcando-lhe 

toda a feição local e destituindo-o de toda a significação que só o seu 

                                                           
19 Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 5, Pasta “1882 – 

correspondência desordenada” 
20 Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 5, Pasta “1882 – 

correspondência desordenada” 
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conjunto pode manifestar aos que formam alguma ideia do que deve ser 

um museu archeológico (VEIGA, 1886, 160) 

Este protesto de Estácio da Veiga, bem como todos os outros feitos até à sua morte 

foram ignorados.  

O Governo da época, atolado em crises internas e externas tais como o 

Ultimatum, a crescente ameaça do avanço do Partido Republicano, não 

se interessa por estes assuntos científicos, que de resto não entendia, e 

cede terreno aos “lobbies” da cultura da capital protagonizados por 

recentes aristocratas empenhados em “brilhar” por exemplo na criação 

extemporânea de um Museu de Bellas Artes e Archeologia, do género 

bric-à-brac, onde tinham cabimento peças ricas e vistosas ao lado de 

materiais arqueológicos. (PEREIRA, 1997, 29) 

Numa última tentativa, um ano antes da sua morte, Estácio da Veiga propõe no 

seu programa para a instituição dos estudos arqueológicos em Portugal (que teve como 

base as ideias por si expostas na década precedente), a criação de um museu de 

arqueologia nacional, mas também a criação de museus regionais. «O que Estácio da 

Veiga pretende é um patamar, um compromisso aceitando o papel de motor que a capital 

representa para a província, salvaguarda a necessidade de desenvolvimento das regiões, 

estimulando-as através de programas adequados.» (GONÇALVES, 1980, 10). Todavia o 

museu acaba por se manter encarcerado na Academia de Belas-Artes à mercê dos «cultos» 

lisboetas, vindo posteriormente a dar entrada no recém-fundado Museu Etnográfico 

Português, em 1893, confirmando-se o destino que Estácio da Veiga previra anos antes 

da sua morte. 

Lá está no Museu do Algarve esperando que corra a notícia da minha 

morte para lhe lançarem a mão assim como às mui valiosas e preciosas 

collecções oficialmente inventariadas em meu nome. (O Archeologo 

Português, Vol. XI, 1910, 22) 

Na Revista de Portugal, com o número 21, escreveu Rocha Peixoto: 

As investigações pittorescas ou flagrantemente descabidas do infatigavel 

collector, ás quaes não eram estranhas suggestões alheias que já fizeram 

ruido pelo exotismo e pela imprudencia, em que nada prejudicam, todavia, 
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o valor da sua obra culminante, que é a organisação d’um museu 

arqueologico regional, amplo e educativo como nenhum outro do paiz. 

Pois bem: qual foi o seu destino? Cedido espontaneamente, ou mediante 

a pequena remuneração destinada a concorrer para a publicação das 

memorias descriptivas, o Estado possue-o há bastantes annos armazenado 

monstruosamente n’umas lojas da Biblioteca Nacional. Não está aberto 

ao publico em virtude da falta d’uma installação provisoria sequer, e 

ainda por ninguem a ter destacado das repartições onde medram 

ociosidade, um amanuense e um guarda que conservem e abram a porta. 

Se alguem desejar saber apenas o que existe e como esta amontoado, 

nunca o tente: seria uma odisseia para alcançar a permissão e o mais 

imprevisto e amargurado desdi-sabores depois da visita. 

Estácio da Veiga procurou todos os ensejos para alcançar uma 

acommodação que não só tornasse publicas e uteis estas collecções, mas 

ainda lhes aumentasse a estabilidade. (…) 

Nada conseguiu, porem. O museu se não ficou inteiramente perdido, está 

pelo menos vedado aos interessados, ainda mesmo que o facultem às 

visitas, de tal sorte se encontra a installação. E aqui têm os senhores, como 

é reacibarda, no mais odioso de todos os paizes, um trabalho 

desinteressado de trinta annos, com todo um tragico cortejo de dissabores, 

de excesso e de canseira.   (PEIXOTO, 1892)  

O Museu Etnológico Português é fundado por Leite Vasconcelos em 1893, como 

referimos, com o apoio político do então ministro das Obras Públicas, Bernardino 

Machado, que lhe confere enquadramento político num decreto de 20 de dezembro – algo 

que Estácio da Veiga nunca foi capaz de obter por parte do Governo, apesar das suas 

muitas reivindicações. Numa primeira fase funciona como um prolongamento do Museu 

dos Serviços Geológicos. Mais tarde passa para a guarda da Academia Real das Ciências 

de Lisboa e, por fim, passados vários anos, obtém um estabelecimento próprio: o Mosteiro 

dos Jerónimos, para onde são transferidas as coleções em 1903. 

A coleção de Estácio da Veiga chega à mão de Leite de Vasconcelos através do 

supramencionado ministro. A ligação de amizade que existia entre os dois facilitou todo 
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o processo, tanto para a formação do Museu Etnográfico, como na aquisição da coleção 

proveniente do Algarve. 

Antes da criação do museu já Leite de Vasconcelos tomara diligências com a 

finalidade de adquirir o acervo recolhido na Academia. O objetivo era criar um museu 

nacional com qualidade, e, para isso, era necessária uma coleção base com essa 

característica. Deste modo, no despacho do Governo que decreta a formação do Museu 

Etnológico Português, o Museu Archeologico do Algarve é absorvido e é reorganizado 

juntamente com a coleção particular de Leite Vasconcelos. 

De facto, para além do acervo do Museu, também a coleção privada de Estácio é 

adquirida nesta altura pelo Governo para integrar o novo museu. Tendo conhecimento da 

proposta, feita por Amelie Lucotte Estácio da Veiga, a viúva do algarvio, ao Governo 

para a venda da dita coleção, Leite Vasconcelos serve-se, mais uma vez, da proximidade 

do ministro Bernardino Machado para efetuar a compra. Avaliada pelo próprio 

arqueólogo, a coleção é comprada pelo valor de um conto de réis e trazida para a capital 

num processo que se prolonga até 1897 (L.C.C., 2004).  

Deste modo termina um museu e é dissolvida uma coleção de alguém que dedicou 

a sua vida à arqueologia e ao património, forma ingrata que acaba por ocultar todo o papel 

desempenhado por Estácio da Veiga na museologia portuguesa do século XIX.  

O efémero Museu Archeologico do Algarve foi caracterizado por uma 

modernidade espantosa. As ideias defendidas por Estácio da Veiga, e postas em prática 

no museu, são ainda hoje admiradas. «Longe dos espaços fossilificados, onde é evidente 

a «ausência de methodo», um Museu é, para Estácio da Veiga, um lugar vivo 

simultaneamente núcleo de investigação, de ensino e de exposição ordenada e meticulosa 

das diacronias.» (GONÇALVES, 1980, 11).  

Com isto em mente seguimos para o próximo capítulo onde proporemos uma 

exposição cujo objetivo é dar a conhecer ao público a figura de Estácio da Veiga e do seu 

trabalho na arqueologia, bem como o Museu Archeologico do Algarve, comprovando, 

desta forma, a relevância que acabámos de descrever. 
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III - (Re)Descobrir o Museu Archeologico Algarve 

Proposta Expositiva 

 

Para a conceção de uma exposição é necessário definir previamente um conjunto 

de pontos sem os quais o seu resultado final não fará sentido. Cabe aos museólogos a 

formação de um projeto que englobe tanto os aspetos teóricos como os práticos, ou seja, 

uma programação científica e museológica. Neste sentido, seguimos como linha 

condutora o manual compilado por Barry e Gail Lord, The Manual of Museum 

Exhibitions, como base científica para a justificação das nossas escolhas. Esta opção 

deve-se ao carácter educativo desta obra, dirigida a profissionais da museologia, e por 

apresentar ideias com as quais concordamos, sustentando aquilo que achamos oportuno 

definir aqui para a nossa proposta expositiva. 

Em primeiro lugar, temos em conta que a finalidade das exposições no geral é 

comunicar com o visitante através dos objetos expostos, usando-os para passar uma 

mensagem que, de algum modo, seja por eles apreendida. Com este aspeto presente, o 

museólogo passa a definir as questões essenciais na programação:  

- Que mensagem se pretende transmitir? 

- Para quem é transmitida a mensagem? 

- Como transmitir a mensagem? 

Estas questões são fundamentais e devem constituir a base de todo o planeamento 

(LORD, 2002). Neste sentido, começamos esta parte do nosso trabalho por fundamentar 

a exposição proposta através da sua resposta. 

Sendo o tema da exposição o Museu Archeologico do Algarve, para alcançar o 

objetivo final, a divulgação do mesmo, julgamos necessário dar a conhecer ao público a 

história de um homem, de uma instituição, e da arqueologia portuguesa, existindo, 

portanto, mais do que uma mensagem inerente.  

Consoante o seu interesse particular, o público irá apreender estas mensagens, seja 

a história pessoal de Estácio da Veiga – que representa o perfil de um homem do século 

XIX, como já o caracterizámos -, a história do Museu Archeologico do Algarve – que 

representa um marco na história da museologia e da ciência em Portugal – ou a da 
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arqueologia nacional. Todos estes aspetos são desconhecidos pela maioria do público que 

frequenta o Museu Nacional de Arqueologia. De facto, a última exposição ligada ao 

Museu Archeologico do Algarve (apesar de não lhe ter sido exclusivamente dedicada), 

realizou-se há 38 anos, aquando do centenário da Carta Arqueológica do Algarve21. 

Um museu e as suas exposições são visitados por diversos tipos de público, de 

várias faixas etárias e origens, cuja reação a uma exposição é diferente consoante o seu 

interesse, a sua capacidade de compreensão ou o seu conhecimento prévio sobre o que 

lhe é apresentado; podendo este ter um entendimento mais empírico ou científico. Neste 

sentido, optámos por dirigir esta exposição a um público mais generalista, por 

considerarmos que seria um erro tentar fracionar grupos com diferentes expectativas 

acerca da exposição que, por ventura, poderiam não vir a ser correspondidas (JOHNSON 

in LORD, 2002). Deste modo, e nunca afastando o rigor científico que deve ser empregue, 

para facilitar a assimilação das mensagens, vários foram os métodos pensados para se 

transmitirem as mensagens pretendidas. 

Em primeiro lugar, escolheu-se como nome para esta exposição (Re)Descobrir o 

Museu Archeologico do Algarve. Este título está inteiramente ligado ao tema tratado e, 

por isso mesmo, possibilita que se alcance um vasto leque de público, declarando, de 

forma clara, aquilo que será exposto. Considerou-se que a menção do nome de Estácio da 

Veiga no título, apesar de se tratar do fundador do museu e de ser o alvo da nossa atenção 

na exposição, não alcançaria todos os visitantes do Museu. Por outro lado, o nome da 

instituição por ele fundada indica a proveniência do material exposto. 

Tendo como base a nossa investigação, onde recolhemos a informação que 

pretendemos transmitir, foram selecionados os objetos a figurar na exposição, aqui 

mencionados à medida que descrevemos o percurso museológico. Esta escolha seguiu um 

critério: a relevância da peça para ilustrar a mensagem pretendida, o seu valor histórico-

artístico e a sua tutela. Todos os objetos escolhidos fazem parte de duas coleções: a do 

Museu Nacional de Arqueologia e a coleção privada de Maria Luísa E. da Veiga Pereira. 

A este conjunto de objetos juntamos uma museografia apelativa, composta por elementos 

auxiliares e interativos, com a finalidade de tornar a exposição uma experiência apelativa 

para quem a visita, tendo em conta que uma mostra não se deve reduzir a algo vazio de 

                                                           
21 O Centenário da Carta Arqueológica do Algarve – o homem e a obra - Exposição organizada pelo Museu 

Nacional de Arqueologia e com curadoria de Maria Luísa E. da Veiga Pereira, em 1978. 
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ensinamentos, mesmo quando apreendidos livremente de uma forma afetiva e não tanto 

cognitiva (LORD, 2002).  

Depois de selecionados os objetos, foi a vez de escolher o local onde figuraria a 

exposição, para o que se selecionou a sala de exposições temporárias do Museu Nacional 

de Arqueologia.  Esta escolha está relacionada com o facto de a instituição ser a detentora 

da maioria do acervo exposto. Seguidamente, organizou-se tudo isto num guião composto 

por dois núcleos e dois subnúcleos: 

1 – O Fundador    

1.1 – A Carta Arqueológica 

2 – O Museu Archeologico do Algarve 

 2.1 – A Passagem para o Museu Etnológico Português 

Por se tratar de um espaço amplo e sem obstáculos, como pilares ou janelas, a sala 

escolhida colocou uma condicionante na organização espacial. Para resolver este 

problema, propomos a criação de divisórias que permitem uma melhor disposição das 

peças e uma visita pausada, marcada por momentos de maior destaque, auxiliados por 

uma museografia apelativa que complete a coleção exposta e os elementos adicionais que 

passamos a descrever. Não propomos, no entanto, a imagem gráfica por entendermos 

deixar este aspeto para os designers, tendo em conta que uma exposição é sempre um 

trabalho multidisciplinar em que cada profissional do museu tem o seu papel.   

O primeiro contacto do visitante com a exposição é realizado através de um texto 

introdutório, onde se apresenta uma explicação geral dos seus objetivos, juntamente com 

uma silhueta do distrito de Faro, assinalando os locais por onde o arqueólogo algarvio 

passou. Este texto, tal como os restantes, teve em conta a legibilidade e o tipo de público 

variado que poderá visitar a exposição, recorrendo-se a uma linguagem acessível, sem 

termos muito específicos ou palavras complexas.   
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(Re)Descobrir o Museu Archeologico do Algarve 

 

O Museu Nacional de Arqueologia reúne coleções vindas de todos os 

cantos do país. Do Algarve, tem um vasto conjunto de artefactos que 

são o resultado de um trabalho realizado no final do século XIX – o 

levantamento da Carta Arqueológica do Algarve – e de um museu que 

viria a encerrar portas em 1881: o Museu Archeologico do Algarve. 

Esta exposição tem o objetivo de dar a (re)conhecer esta instituição 

pioneira do nosso país, bem como o seu mentor. 

Texto de sala 1 – (Re)Descobrir o Museu Archeologico do Algarve. 

 

Em seguida, entra-se no primeiro núcleo. Aqui, o visitante encontra um retrato de 

Estácio da Veiga, pertencente à coleção da sua bisneta Maria Luísa E. V. Pereira. 

Consideramos que faz todo o sentido começar a exposição pelo homem por detrás do 

Museu Archeologico do Algarve. A escolha desta peça recaiu sobre a necessidade de dar 

um rosto à figura.  

 

Fig. 1 – Retrato de Estácio da 

Veiga com farda de Moço Fidalgo 

da Casa Real. 

Coleção Maria Luísa E. V. Pereira 

(Fotografia de Leonor Pereira) 
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Estácio da Veiga 

 

Por detrás de uma obra está sempre o seu criador, e o Museu 

Archeologico do Algarve não é exceção disso. 

Sebastião Philippes Martins Estácio da Veiga nasceu no dia 6 de maio 

de 1828, em Tavira. A sua vida foi inteiramente dedicada à Ciência, 

sendo na arqueologia que mais se destacou. Oriundo de uma família 

nobre do Algarve, o orgulho pelas origens e pela sua terra são visíveis 

ao longo de toda a sua obra.  

Texto de sala 2 – Estácio da Veiga. 

 

Para dar materialidade ao texto introdutório desta sala, o visitante verá outros 

elementos que contribuem para a caracterização da vida e obra de Estácio da Veiga. A 

exposição de um trabalho publicado pelo autor, bem como de outros objetos de cariz 

científico, permite ao visitante ficar a conhecer o trabalho anterior à fundação do Museu 

Archeologico do Algarve. 

Fig. 2 - Romanceiro do Algarve22. 

1870 

S. P. M. Estácio da Veiga 

Coleção Maria Luísa E.V. Pereira 

(Google Books)  

 

Este livro será exposto fisicamente (aberto nas páginas onde se pode ler a 

dedicatória aos familiares), mas também num ecrã táctil que permita folheá-lo. Esta 

interactividade facilita o envolvimento do público com a exposição e o material exposto, 

podendo despontar algum interesse do visitante (LORD, 2002) e levar ao 

                                                           
22 Apesar de datado de 1870, o Romanceiro do Algarve foi escrito no início da década de 60, como referimos 

anteriormente. Consequentemente, decidimos colocá-lo no contexto em que surge originalmente. 
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desenvolvimento do assunto futuramente. Existem estudos que defendem a presença de 

elementos interactivos, por ser mais agradável ao visitante do que o afastamento físico de 

uma exposição dita “tradicional”. Se pensarmos na atualidade, e na necessidade que os 

jovens têm de contactar com tecnologias, a interactividade é um meio mais fácil de 

comunicar com eles e de os estimular (WITCOMB in MACDONALD, 2011). 

Continuando o percurso, o visitante veria a evolução do interesse de Estácio pela 

arqueologia. 

 

Estácio da Veiga e a Arqueologia 

 

O interesse de Estácio da Veiga pela arqueologia surge em meados 

da década de 60 do século XIX. A partir desta altura, realiza vários 

trabalhos e estudos neste campo que lhe valem a nomeação como 

sócio de algumas das mais prestigiadas instituições científicas 

europeias. 

Em Portugal ingressa na Real Associação dos Arquitectos Civis e 

Arqueólogos Portugueses e, posteriormente, na Academia das 

Ciências de Lisboa. 

Texto de sala 3 – Estácio da Veiga e a Arqueologia. 

 

 

Fig. 3 - Retrato de Estácio da Veiga à 

porta da Sé de Faro. 

Datação: 1860’s (?). 

Museu Nacional de Arqueologia. 

(CARDOSO, 2004) 

 

 

 

 



44 
 

De acordo com João Luís Cardoso, a fotografia da figura 3 foi tirada na altura em 

que o algarvio se começou a interessar pela arqueologia, o que, juntamente com os 

artefactos atualmente pertencentes a Maria Luísa E. V. Pereira, e o primeiro trabalho 

publicado relacionado com esta ciência e a proposta que fez à RAACAP em 1874, 

compõem  um conjunto de elementos que funcionam como introdução ao subnúcleo 

apresentado, relacionado com a Carta Arqueológica do Algarve. 

 

Fig. 4- Povos Balsenses. 

S. P. M. Estácio da Veiga 

1866 

Coleção Maria Luísa E.V. Pereira 

(CARDOSO, 2006) 

  

 

Considerando que o projeto de design desempenha um papel importante na 

conceção de uma exposição, pois no período em que vivemos a informação quer-se 

imediata e visual, propomos a utilização do design museográfico para se diferenciar e 

marcar a passagem para o subnúcleo. 

 

Este subnúcleo, dedicado à Carta Arqueológica do Algarve, apresenta um dos 

motivos do aparecimento do Museu Archeologico do Algarve, oferecendo uma 

contextualização de como surge, é desenvolvido e concluído o encargo que Estácio da 

Veiga recebeu. Assim sendo, o visitante observará elementos como desenhos e 

fotografias – tal como apresentados no museu original. A escolha destes materiais recai 

apenas na circunstância de se querer mostrar a metodologia de trabalho do arqueólogo, 

sendo os restantes materiais dispostos no núcleo seguinte, como complemento aos 

artefactos. 

 

Primeiro, consideramos essencial revelar ao visitante em que contexto surge a 

carta arqueológica. Por conseguinte, optou-se por apresentar um documento existente no 
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Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia – um recorte do jornal Diário de Notícias, 

de 25 de dezembro de 1876, que transcrevemos no primeiro capítulo, dando conta das 

cheias que ocorreram no Algarve nesse ano. Devido às suas pequenas dimensões, este 

elemento deveria ser apresentado em formato digital, de modo a poder ser ampliado e 

lido. 

Sem esquecer o público estrangeiro, que representa grande parte dos visitantes do 

Museu, nesse mesmo ecrã estaria também uma tradução em inglês das passagens mais 

importantes da notícia.  

Seguir-se-ia então um busto Cabeça de Tyche/Fortuna, proveniente de Mértola, para se 

comprovar o aparecimento das ruínas romanas descritas na notícia e se representar o 

ponto de partida para o caminho percorrido por Estácio da Veiga, por ter sido em Mértola 

que tudo começou. 

 

 

Fig. 6 - Cabeça de Tyche /Cibele. 

Mármore 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt 40,3; larg 36,7; esp 32 

Mértola 

Inv.: 994.9.3 

(Imagem retirada da plataforma 

MatrizNet) 

 

 

 

Fig.5 - Recorte do Diário de Notícias de 25 de 

dezembro de 1876 descrevendo as cheias do rio 

Guadiana. 

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 3 - Antiguidades 

Monumentais do Algarve / Exploração do Algarve / 

Desenhos, Pasta 1 – «Apontamentos 

Arqueológicos». 

(CARDOSO, 2007) 

 

 

Posteriormente, surgem os elementos que mostram o método científico empregue 

por Estácio da Veiga ao longo do seu percurso pelo Algarve, acompanhados por algumas 

peças ilustrativas. 
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Os trabalhos de campo 

 

Em 1876, as cheias ocorridas na região de Mértola e em todo o 

Algarve deixaram a descoberto várias ruínas romanas. Estácio da 

Veiga, já com cartas dadas no campo da arqueologia, é então 

encarregado pelo Governo de realizar uma escavação no concelho 

alentejano e no distrito de Faro. Este foi um trabalho árduo, cheio de 

obstáculos de todo o género, mas do qual resultou a primeira carta 

arqueológica do país. 

Após uma recolha de informações, através de livros, mapas e 

testemunhos, o arqueólogo percorreu toda a região algarvia, assistido 

pelas autoridades locais, recolhendo uma coleção única, datada entre 

a época pré-histórica e o século XVII. 

Texto de sala 4 – Os trabalhos de campo. 

 

 

Fig. 7 - Mapa topográfico da Freguesia da Mexilhoeira 

Grande, com indicação ao seu amigo o Illmo.º e Exm.º 

Sr. Sebastião Philippes Miz. Estácio da Veiga offe. o 

P.e A. Gloria.   

Tela de linho. 

Dim. (cm): 58,8 x 39,3  

EV Cx. 1 / Capa 21 / nº 60. 

(Museu Nacional de Arqueologia) 
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O Mapa topográfico da figura 7 representa a investigação prévia realizada pelo 

arqueólogo, à qual se junta o inquérito enviado para cada conselho, destinado aos 

presidentes de câmaras e às figuras idóneas de cada um desses mesmos locais. 

 

Fig. 8 - Projeto de inquérito enviado por Estácio da Veiga.  

Espólio de Estácio da Veiga, Cx. 4 – Museu Archeologico 

do Algarve / Correspondência, Pasta 9 – Carta Archeologica 

Arquivo do Museu Nacional de Arqueologia 

(CARDOSO, 2006) 

  

 

As fotografias, os desenhos e as plantas – acompanhados por alguns artefactos 

representados nesses mesmos documentos – mostram o método utilizado: a escavação, o 

registo e a recolha. 

 
  

Fig. 9 - Fotografia de 

escavação em Milreu. 

Espólio Estácio da Veiga, 

Cx. 8 – Fotografias, Pasta 

«Fotografias  escavação 

Milreu»  

Museu Nacional de 

Arqueologia 

(CARDOSO, 2007) 

Fig. 10 - «Planta dos logares da 

quinta da Torre d’Ares,                                                             

pertencente ao Sr. Sebastião 

Fernandes Estácio da Veiga, 

onde foram parcialmente 

exploradas em 1877, alguns 

edificios com monumentos 

epigraphicos romanos e um 

cemitério da mesma época, sob 

a direcção de S. P. M. Estácio 

da Veiga.» - Nº 50.                                             

Tela de linho  

Dim. (cm): 64 x 38,4                           

EV Cx.1 / Capa 20 / nº 49 

(Museu Nacional de Arqueologia) 

Fig. 11 - Oscillum, cópia 

em gesso. 

Séc. I a.C. - III d.C.  

Dim. (cm): larg: 21; esp: 

0,50; comp: 25; 

Torre d’Ares - Tavira  

Inv.: 155497 

(Imagem retirada da 

plataforma MatrizNet) 
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Fig. 12 - Fotografia legendada 

«Concelho de Faro – Freguezia 

de Estoy  MILREU (Pavimento 

de mosaico)».                                                       

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 8 

– Fotografias, Pasta 

«Fotografias escavação Milreu» 

(Museu Nacional de 

Arqueologia)  

Fig. 13 - «Desenho de 

pavimento de mosaico da casa 

marcada com o nº16 na planta 

nº 25 sob a direcção de S.P.M. 

Estácio da Veiga» - Nº25G. 

Aguarela sobre cartão  

Dim. (cm): 38,6 x 27,4 

EV Cx.1 / Capa 8 / nº 25 

(Fotografia da autora) 

 

 Fig. 14 - Esboço de desenho 

de pavimento - Nº 43. 

Aguarela em cartão 

Dim. (cm): 26,2 x 27,7 

EV Cx. 1 / Capa 16 / nº 43 

(Museu Nacional de 

Arqueologia) 

 

 

   
Fig. 15 – «Figura symbolica 

do centro do pavimento de 

mosaico descoberto no 

castello perto da porta do 

cemiterio» - Nº44.               

Aguarela em cartão      

Dim. (cm): 40,5 x 51 

EV Cx. 1 / Capa 16 / nº44 

(Museu Nacional de 

Arqueologia) 

Fig. 16 - Colar de contas 

diversas. 

Datação Indeterminada 

Dim. do pingente (cm): 

larg: 3,5; esp: 2,9; comp: 

5,5 

Estombar e Silves 

Inv.: 2011.31.1 

(Imagem retirada da 

plataforma MatrizNet) 

Fig. 17 - Desenho do 

colar de contas. 

Espólio Estácio da Veiga. 

Cx.3 – Exploração do 

Algarve / Desenhos 

Antiguidades Monumentaes 

do Algarve, Pasta 8 – 

«Antiguidades 

Monumentaes do Algarve – 

estampas desenhos e 

gravuras» 

(Fotografia da autora) 
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No caso dos desenhos, é dado um maior destaque aos que foram feitos por Amelie 

Lucotte, a esposa de Estácio da Veiga, cujo trabalho como aguarelista é admirável. Assim 

sendo, entendemos que a museografia deve mais uma vez auxiliar o visitante, 

engrandecendo os desenhos que se expõem. 

 

 

Fig. 18 - «Concelho de Villa do Bispo Freg. Budens Desenho de 

mosaico que reveste um pavimento do edificio romano, 

parcialmente explorado em 1878, no flanco direito da praia 

denominada bocca do Rui por S. P. M. Estácio da Veiga.». 

Des. por A. L. Estácio da Veiga Obs. Corresponde na planta nº3 à 

casa de letra J [E. 65] - Nº 3B  
Aguarela em cartão  

Dim. (cm): 34,2 x 39 

EV Cx. 1 / Capa 2 / nº9 

(Fotografia da autora) 

 

Fig. 19 - Nº 3ª (E. 58) – «Concelho de Villa do Bispo Freg. Budens. 

Desenho de mosaico [geométrico] que reveste o pavimento do corredor 

com a letra D na planta nº 3 do edifício parcialmente explorado em 

1878, no flanco direito da praia denominada – Bocca do Rio – por S. P. 

M. Estácio da Veiga. Des. por D. A. L. Estácio da Veiga». 

Aguarela em cartão  

Dim. (cm): 27,5 x 17,5  

EV Cx. 1 / Capa 2 / nº 8 

(Fotografia da autora) 

  

 

Amelie Lucotte 

 

O apoio de Amelie Lucotte, esposa de Estácio da Veiga, uma excelente 

aguarelista francesa, está bem patente nos seus desenhos dos mosaicos 

encontrados no Algarve. De facto, a presença de Amelie nas escavações 

– algo impensável à época – foi uma importante ajuda e uma prova de 

como a família esteve junto do arqueólogo em todos os momentos do 

seu trabalho. 

Texto de sala 5 – Amelie Lucotte. 
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Este subnúcleo termina com o resultado do trabalho feito entre 1877 e 1878: a 

Carta Arqueológica do Algarve, um dos elementos mais importantes da exposição, e o 

mais proeminente deste subnúcleo pelos motivos explicados acima. Tratando-se de um 

desenho de grandes dimensões, muito sensível às condições atmosféricas exteriores, a sua 

exposição precisará de um ambiente controlado, de preferência numa vitrina com 

climatização e luz próprias. 

 

A Carta Arqueológica do Algarve 

 

A Carta Arqueológica do Algarve é o resultado de meses de trabalho 

rigoroso e metódico que não se viam no resto do país naquela época. 

Depois da investigação feita e da recolha de material, Estácio da Veiga 

elaborou a primeira carta arqueológica de uma província portuguesa. 

Nela assinala todos os locais que percorreu e o género de sítios 

arqueológicos que ali foi encontrando. 

Texto de sala 6 – A Carta Arqueológica do Algarve. 

 

 
Fig. 20 - «Carta Archeologica do Algarve com designação de epocas anteriores á 

instituição da monarchia portugueza, em que os vários povos deixaram comprovados 

vestigios monumentaes da sua existencia por S. P. M. Estácio da Veiga, 1878». 

Cópia de J. F. Tavares Bello, 1878 (E.38) 

Escala 1/2000, Tela de linho, Dim. (cm): 50 x 84,2. 

EV Cx.2 / Capa 24 / Nº 64, Museu Nacional de Arqueologia. 

(Museu Nacional de Arqueologia) 
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Feita esta breve introdução sobre os antecedentes do Museu Archeologico do 

Algarve, o visitante entrará numa nova área expositiva. Este segundo núcleo é o mais 

importante da exposição e, por isso mesmo, será mais extenso e ganhará maior destaque. 

Neste espaço, necessariamente mais amplo, o visitante pode apreciar um vasto leque de 

artefactos organizados tal como Estácio da Veiga o fez no seu Museu Archeologico do 

Algarve: por ordem geográfica e cronológica. O facto de se optar por esta disposição 

procura demostrar como o museu do arqueólogo estava à frente do seu tempo, pois era o 

único a conferir um carácter científico às suas peças.  

Para a escolha dos materiais a figurar neste núcleo, tentámos ser o mais concisas 

possível. Não nos pretendemos alongar na caracterização de cada período histórico 

através dos objetos, por não ser esse o objetivo da exposição. Consequentemente, são 

representados todos os períodos através dos artefactos que considerámos mais 

significativos em termos de datação e tipologia, e até em termos estéticos, destacando em 

cada um deles o sítio arqueológico que mais exemplares ofereceu. 

Todavia, antes de apresentar os objetos recolhidos por Estácio da Veiga, mostra-se uma 

fotografia do Museu Archeologico do Algarve – pertencente à coleção de Maria Luísa E. 

V. Pereira – que servirá para a sua materialização visual.  

 

 

Fig. 21 - Vista do Museu Archeologico do Algarve. 
Fotografia sobre contraplacado 

1880 

Coleção Maria Luísa E.V. Pereira 

(PEREIRA, 2007) 23 

                                                           
23 As arcadas que se podem observar na fotografia, correspondem a um dos atuais pátios da área da 

Escultura, no piso -1 da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, como já tivemos ocasião de referir 

anteriormente. 
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O Museu Archeologico do Algarve 

 

A Carta Arqueológica foi o ponto de partida para a criação do Museu 

Archeologico do Algarve. Ao reconhecer que tinha perante si artefactos 

de grande valor, Estácio da Veiga viu uma oportunidade de criar um 

museu científico – diferente dos que existiam nesta altura em Portugal. 

Mais uma vez, o algarvio enfrentou adversidades, mas a sua devoção à 

ciência ultrapassou-as.  

Na impossibilidade de fundar o seu museu na cidade de Faro, desloca-se 

para Lisboa de forma a organizar o seu trabalho a tempo do IX Congresso 

Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica. 

Após receber os pedidos de Estácio da Veiga, o Governo acaba por 

disponibilizar algumas salas no edifício da Academia Real de Belas-

Artes, e aí é fundado o Museu Archeologico do Algarve, e aberto o 

Museu ao público no dia 20 de setembro de 1880. 

Para a organização do espólio, dispôs apenas de duas salas no interior da 

Academia e um pátio. Um espaço diminuto, mas que não impediu Estácio 

da Veiga de ordenar os materiais arqueológicos de forma rigorosa. 

Identificou e catalogou cada um dos artefactos individualmente, 

organizando a coleção segundo o percurso que fez por todo o Algarve – 

de norte para sul e este para oeste – juntou-lhe também os desenhos e 

plantas feitos na mesma época. 

Texto de sala 7 – O Museu Archeologico do Algarve. 

 

Em seguida, tal como Estácio da Veiga, percorremos os concelhos, as freguesias 

e os lugares do distrito de Faro, de modo a materializar o conceito museológico do 

algarvio. A anteceder esta parte da exposição, tendo em conta que o museu foi fundado 

no contexto do IX Congresso de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica, colocámos 
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uma outra fotografia (também pertencente a Maria Luísa E.V. Pereira) onde se observam 

todos os congressistas (incluindo Estácio da Veiga), que deverá ser acompanhada por um 

esquema de identificação das figuras. A coincidência entre a temática do Congresso, 

sobre a arqueologia pré-histórica, e o teor do Museu, é enquadrada no primeiro conjunto 

de artefactos expostos neste núcleo. 

 

 

Fig. 22 - Fotografia dos participantes do 

Congresso Internacional de Antropologia e 

Arqueologia Pré-histórica. 

Coleção de Maria Luísa E.V. Pereira 

(PEREIRA, 2007) 

 

 

Os objetos datados da pré-história (em particular do Neolítico e do Calcolítico) 

são maioritariamente provenientes de Vila Real de Santo António, de Portimão e de 

Aljezur. Todavia, de maneira a representar a maioria dos locais, optou-se por escolher 

entre um ou dois dos objetos mais significativos de cada concelho, excetuando o caso das 

pontas de seta de Vila Real de Santo António, por serem distintas da restante coleção. Em 

seguida mostramos alguns exemplos do material a ser exposto e os respetivos números 

de inventário, juntamente com uma indicação da tipologia a que pertencem. 
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Enxó de pedra 

polida24 

Neolítico Final 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 

4,4; esp: 1,7; comp: 

7,9; 

Cacela – Vila Real 

de Santo António  

Inv.: 8499 

Enxó de pedra polida 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 6,6; 

esp: 1,55; comp: 22,5; 

Manta Rota – Vila 

Real de Santo António 

Inv.: 985.47.108 

Machado de pedra polida 

Neolítico Final/ Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 4,76; esp: 

3,21; comp: 12,9; 

Muro – Vila Real de Santo 

António 

 Inv.: 2004.13.22 

Ponta de seta de 

sílex 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 

1,9; esp: 0,4; comp: 

3,9; 

Nora – Vila Real de 

Santo António  

Inv.: 985.42.23 

    
Ponta de seta de 

sílex 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 

1,48; esp: 0,21; 

comp: 2,89; 

Nora – Vila Real de 

Santo António  

Inv.: 985.42.33 

 

Ponta de seta de xisto 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 1,63; 

esp: 0,22; comp: 3,78; 

Marcela – Vila Real de 

Santo António 

Inv.:985.47.1 

 

Alabarda de sílex  

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 5,3; esp: 

0,41; comp: 7,84; 

Marcela – Vila Real de 

Santo António  

Inv.: 985.47.11 

 

Ponta de seta de 

sílex 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 17; 

esp: 0,16; comp: 

1,9; 

 Marcela – Vila 

Real     de Santo 

António 

Inv.: 985.47.7 

 

Fig. 23 – Enxós e pontas de seta.  

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Nesta enxó é possível ver o sítio onde se encontrava o rótulo que identificava cada peça do museu, que 

deverá também ser apresentado junto à peça. 
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Machado de pedra 

polida 

Neolítico / Calcolítico 

Dimensões (cm):larg: 

5,32 cm; esp: 3,6 cm; 

comp: 11,84 cm; 

Moncarapacho – 

Olhão  

Inv.: 8593 

Alabarda de sílex  

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 5,3; 

esp: 0,41; comp: 7,84; 

Marcela – Vila Real 

de Santo António  

Inv.: 985.47.11 

 

Machado de pedra 

polida 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm):larg: 

4,3; esp: 3; comp: 

6,4; 

Silves 

 Inv.:8854 

Machado de pedra 

polida 

Neolítico / Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 3,4; 

esp: 2,9; comp: 21; 

Lagoa  

Inv.: 8539 

 

    
Machado de pedra 

polida 

Neolítico / Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 7,6; 

esp: 5; comp: 31,5; 

Alvor - Portimão Inv.: 

8420 

Machado de pedra 

polida 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 5,05; 

esp: 3,21; comp: 9,43; 

Lagos  

Inv.: 8403 

Enxó de pedra 

polida 

Neolítico Final  

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 

3,28; esp: 1,1; comp: 

5,28; 

Serro Grande - 

Lagos Inv.: 8489 

 

Enxó de pedra polida 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 5,5; 

esp: 1,8; comp: 11,5; 

Aljezur 

  Inv.: 985.39.166 

    
Lâmina retocada 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm):larg: 2,3; 

esp: 3 mm; comp: 15; 

Aljezur  

Inv.: 985.39.15 

Lâmina de sílex 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 

2,1; esp: 0,4; 

comp: 16,2; 

Aljezur  

Inv.: 985.39.90 

Machado plano de 

bronze 

Idade do Bronze 

Dim. (cm):larg: 2,93 

cm; esp: 0,49 cm; 

comp: 5,83 cm; 

Milreu – Estói – 

Faro  

Inv.: 983.1002.105 

Machado plano de 

bronze 

Idade do Bronze  

Dim. (cm): larg: 6,72; 

esp: 1,04; comp: 21,5; 

Paderne – Albufeira 

Inv.: 983.1207.6 

 

Fig. 24 – Machados e lâminas. (Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Relativamente ao campo do design de equipamento, visionaram-se dois tipos de 

vitrina: uma horizontal e outra vertical - ambas embutidas na parede. A escolha deste tipo 

de expositor deve-se ao facto de as peças selecionadas serem de pequena dimensão. Cada 

vitrina terá uma tipologia de artefacto:  

 na primeira, horizontal seriam apresentados utensílios líticos datados do 

Neolítico/Calcolítico e armas da Idade do Bronze.  As pontas de seta seriam 

suspensas e os machados e enxós colocados na base;  

 na segunda, instrumentos e utensílios romanos; 

 na terceira estariam os artefactos ideotécnicos, os adereços e os objetos de adorno, 

datados dos mesmos períodos; 

 

 

Instrumento 

cirúrgico - 

Estilete-

sonda 

Séc- I - III 

d.C. 

Dim. (cm): 

esp: 0,48; 

comp: 10,7; 

Torre d’Ares 

- Tavira 

Inv.: 

983.288.18 

 

Instrumento 

cirúrgico - 

Colher-sonda 

Séc. I - III d.C.  

Dim. (cm): esp: 

0,33; diâm: 

0,44; comp: 

10,2; 

Torre d’Ares - 

Tavira 

Inv.:  

983.288.19 

 

Instrumento 

cirúrgico - 

Gancho duplo 

Séc. I - III d.C.  

Dim. (cm): 

larg: 1,2; diâm: 

0,47; comp: 

11,3; 

Torre d’Ares - 

Tavira 

Inv.: 

983.288.20 

 

Instrumento 

cirúrgico – 

Pinça 

Séc. I - III d.C.  

Dim. (cm): 

larg: 0,61; esp: 

0,33; comp: 

10,9; 

Torre d’Ares - 

Tavira 

Inv.: 

983.288.27 

 

 

 

 

 

  

Paleta de cirurgião 

Séc. I  - III d.C.  

Dim. (cm): larg: 7,03; 

esp: 1,6; comp: 12,4; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 983.288.421 

Balança 

Séc. I - III d.C. 

Dim. (cm): alt: 10; 

larg: 0,72; esp: 0,52; 

comp: 19,5; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 983.288.9 

Anzol 

Séc. I - III d.C.  

Dim. (cm): larg: 

1,48; esp: 0,22; 

comp: 4,11;  

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 983.288.13 

Anzol 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 1,5; 

esp: 0,2; comp: 2,2; 

Praia da Luz – Lagos 

Inv.: 983.1040.2 

 

Fig. 25.1 – Instrumentos e utensílios romanos.  

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Anzol 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 25;  

Murtinhal – Vila do 

Bispo 

Inv.: 983.1031.3 

 

Chave 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 2,95; 

esp: 0,62; comp: 4,83;  

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 15109 

 

Chave 

Séc. I - III d.C. 

Dim. (cm): larg: 1,7; 

esp: 0,6; comp: 4,84; 

Torre d’Ares – 

Tavira 

Inv.: 983.288.369 

 

Espelho de fechadura 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 0,7; 

diâm: 5,3; 

Praia da Luz - Lagos 

Inv.: 983.1245.1 

 

    
Alvião 

Séc. I - II d.C. 

alt: 3,3; larg: 3,78; 

comp: 20,7; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 983.288.173 

Alvião 

Séc.: VI - VII d.C.  

Dim. (cm): larg: 5,75; 

diâm: 3,09; comp: 23; 

Retorta - Loulé 

2011.20.1 

Cossoiro 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 2,5; 

diâm: 2,8;  

Vila Velha – 

Portimão 

Inv.: 15210 B 

Cossoiro 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 2,8; 

diâm: 3,63;  

Ilhéu do Rosário - 

Silves 

Inv.: 15302 A 

 

Fig. 25.2 – Instrumentos e utensílios romanos.  

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

 

    
Placa de xisto gravada 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 8,81; 

esp: 0,076; comp: 

15,2; 

Aljezur  

Inv.: 985.39.41 

Placa de xisto  

gravada 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm):larg: 11,1; 

esp: 8 mm; comp: 17,8; 

Aljezur  

Inv.: 985.39.139 

Concha de vieira 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 3,5; 

larg: 15; comp: 13,1; 

Paul – Tavira 

 Inv.: 14975 

 

Concha com moeda 

Época Romana  

Dim. (cm): larg: 11,7; 

esp: 0,1; comp: 11,4; 

Paul – Tavira 

Inv.: 983.1038.1 

 

 

Fig. 26.1 – Artefactos ideotécnicos, adereços e objetos de adorno.  

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Amuleto de pasta 

vítrea 

Séc. III – IV d.C.  

Dim. (cm): larg: 1,4; 

esp: 0,9; comp: 3,7; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.2 

 

Amuleto de pasta vítrea 

Séc. III – IV d.C.  

Dim.: alt: 3; larg: 1,6; 

esp: 1,3; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.3 

 

Amuleto de pasta vítrea 

Séc. III – IV d.C. 

Dim. (cm): alt: 2,1; 

larg: 1,6; esp: 1,2; 

Torre d’Ares – Tavira 

 Inv.: 999.102.4 

 

Amuleto 

Séc. III – IV d.C. 

Dim. (cm): alt: 2,95; 

larg: 1,8; esp: 1,6; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.8 

 

   

 

 

 
Conta de osso 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg: 2,5/ 

2,1; esp: 1,15/ 1,3; 

comp: 3,8; 

Nora – Vila Real de 

Santo António  

Inv.: 985.42.15 

Cabeça canelada de 

alfinete 

Calcolítico 

Dim. (cm): diâm: 1,2; 

comp: 3,9; 

Nora – Vila Real de 

Santo António  

Inv.: 985.42.38 

 

Conjunto contas 

Idade do Ferro / Época 

Romana 

Dim. (cm): esp: 0,5; 

comp: 2,5; 

Marim – Olhão  

Inv.: 2008.119.2 

 

Colar de contas de 

pasta vítrea 

1ª Idade do Ferro 

Dim. (cm): comp: 16,6; 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 983.1180.4 

 

    
Conjunto de contas de 

pasta vítrea 

Inv.: 983.1184.14 

1ª Idade do Ferro 

Dim. (cm): comp: 15; 

Bensafrim – Lagos 

Colar de contas de 

pasta vítrea 

Inv.: 983.1181.1 

1ª Idade do Ferro 

Dim. (cm): comp: 24; 

Bensafrim – Lagos 

Colar de contas de 

pasta vítrea 

1ª Idade do Ferro 

Dim. (cm): esp: 0,7 (da 

conta maior); diâmo: 

0,12(da conta maior); 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 983.1184.3 

Conta de pasta vítrea 

1ª Idade do Ferro 

Dim. (cm): diâm: 1,3; 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 983.1183.5 

 

Fig. 26.2 – Artefactos ideotécnicos, adereços e objetos de adorno. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Colar de contas de 

azeviche 

Época Romana 

Dim. (cm): comp: 

10,3; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv: 14911 

Pendente em bronze 

Época Romana  

Dim. (cm): larg: 1,74; 

esp: 0,15; comp: 3,25;  

Milreu – Estói – Faro 

Inv.: 983.1002.65 

 

Anel 

Séc. III - IV d.C 

Dim. (cm): larg: 1,6; 

esp: 0,2; comp: 1,4; 

Torre d’Ares -  Tavira 

Inv.: 999.102.6 

Anel de mesa com 

inscrição 

Séc. VI - VII d.C 

Dim. (cm): larg: 0,9; 

esp: 0,2; diâm: 1,8; 

Aprá – S. Clemente – 

Loulé 

Inv: 983.1048.3 

 

    
Bracelete de nó de 

correr 

Séc. II - IV d.C. 

Dim. (cm): e: 0,4; 

diâm: 6,2;  

Guelhim – Faro 

Inv.: 983.1227.1 

Alfinete de cabelo 

Época Romana 

Dim. (cm): esp: 0,3; 

comp: 5,95; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.52 

Alfinete de toucado 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 0,6; 

diâm: 0,4; comp: 6,6; 

Torre d’Ares – Tavira 

14719 B 

 

Fivela de bronze  

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 3,52; 

esp: 0,46; comp: 4,79; 

Milreu - Faro 

Inv.: 983.1002.1 

 

Fig. 26.3 – Artefactos ideotécnicos, adereços e objetos de adorno.  

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

A ordem pela qual dispomos as peças seguiu o exemplo dado pelo arqueólogo nas 

suas Memórias das Antiguidades de Mértola: «apreciados por epochas e por generos os 

monumentos architectonicos, epigraphicos, numismaticos, ceramográficos, e todos 

quantos possam illustrar e documentar os primórdios da nossa historia» (VEIGA, 1880, 

14). 

O material romano, sendo o de maior expressão, tanto quantitativa como 

qualitativamente, e tendo, por isso mesmo, sido mais estudado pelos investigadores, é o 

mais visível. Deste vasto conjunto, abarcando desde a numismática à escultura, passando 

pela epigrafia e pelos mosaicos, destacam-se sobretudo duas proveniências: Torre d’Ares 

e Milreu. Este facto justifica-se, no primeiro caso, por ser neste sítio arqueológico que se 

encontrou a cidade romana de Balsa, tal como Estácio da Veiga assinalou na sua obra 
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Povos Balsenses; no caso de Milreu, por ser a cidade romana, situada em Estói, com maior 

relevo artístico na região. 

 

  

 

 

 

 

  

 

  
Mosaico figurativo 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 40; 

larg: 27; 

Montinho das 

Laranjeiras – 

Alcoutim  

Inv.: 18697 

Fragmento de 

mosaico figurativo 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 44,5; 

comp: 74,5; 

Montinho das 

Laranjeiras - 

Alcoutim Inv.: 18754 

Fragmento de 

mosaico geométrico 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 

32,5; comp: 49; 

Cacela – Vila Real 

de Santo António  

Inv.: 18751 

 

Mosaico figurativo  

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 62,5; 

comp: 57;  

Torre d’Ares – Luz – 

Tavira 

Inv.: 18706 

    
Mosaico 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 43; 

comp: 66,5;  

Torre d’Ares – Luz - 

Tavira Inv.: 18753  

Mosaico figurativo 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 49; 

comp: 85,5; 

Tavira 

Inv.: 18749 

Mosaico geométrico 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 49; 

comp: 52; 

Marim - Olhão 

Inv.:18702 

 

Mosaico geométrico 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 55,5; 

larg: 42; 

Marim - Olhão Inv.: 

Inv.: 18698 

 

Fig. 27.1 – Mosaicos romanos. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

 

 

 

 



61 
 

    
Mosaico figurativo 

Séc. IV d.C. - Época 

Romana 

Dim. (cm): alt: 49; 

larg: 30,5; 

Milreu – Estói - Faro  

Inv.: 18699 

Mosaico figurativo 

Séc. IV d.C.  

Dim. (cm):alt: 60; 

comp: 102; 

Milreu – Estói – Faro  

Inv.: 18671 

 Mosaico figurativo  

Séc. IV d.C.  

Dim. (cm):alt: 30; 

comp: 48; 

Milreu – Estói - 

Faro  

Inv.: 18693 

Mosaico com decoração 

geométrica 

Séc. IV d.C. 

Dim. (cm):larg: 39; 

comp: 42 cm;  

Amendoal - Faro  

Inv.: 18696 

 

 

Mosaico 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 30; 

comp: 46; 

S. Francisco – Paderne 

–  Albufeira  

Inv: 18752 

 

Mosaico com decoração 

geométrica 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 28; 

comp: 36,5; 

Praia da Luz – Luz - 

Lagos  

Inv.: 18695 

 

Fig. 27.2 – Mosaicos romanos. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

Juntamente com os mosaicos, uma parte importante do material recolhido por 

Estácio da Veiga, serão dispostos os seus desenhos, como o exemplo da figura 28, por 

constituírem um elemento auxiliar para a compreensão do que está exposto.  

 

 

Fig. 28 - Desenho de mosaico romano. (Inv.: 18671) 
Nº22 «Desenho de três peixes do revestimento de 

mosaico do muro G e G’’’ do edificio 11 da planta nº25 

representado na estampa nº25 A sob a direcção de S.P.M. 

Estácio da Veiga»  

EV Cx.1 / Capa 8 / nº22 

(Fotografia da autora) 
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Além disso, serão também apresentadas outras fotografias existentes no arquivo 

do Museu Nacional de Arqueologia, por comprovarem o empenho de Estácio da Veiga 

em registar o seu trabalho de campo minuciosamente. 

Fig. 29 - Fotografia de mosaico de Milreu 

Espólio Estácio da Veiga / Cx. 8 – Fotografias / Pasta 

«Fotos Mosaicos Milreu» 

(Fotografia da autora) 

  

 

 

 

 

Fig. 30 -   Fotografia do pátio da 

Academia de Belas-Artes com 

monumentos epigráficos e fragmentos 

de mosaicos emoldurados. 

Espólio Estácio da Veiga / Cx. 4 – 

Museu Archeologico do Algarve / 

Correspondência / Pasta 

«Apontamentos Arqueológicos» 

(CARDOSO, 2006) 

 

 

Por último, apresenta-se uma fotografia do pátio que o Museu ocupava, com os 

monumentos epigráficos e os mosaicos, para se comprovar que o arqueólogo organizou 

o Museu Archeologico do Algarve tal como o descreveu nas Memórias das Antiguidades 

de Mértola. Neste seguimento, serão dispostos os restantes elementos arquitetónicos 

(como os tijolos, todos eles provenientes de Milreu), os elementos epigráficos e 

escultóricos: 
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Tijoleira com 

inscrição 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 

12,5; comp: 

16,5; 

Milreu – Faro  

Inv.: 2006.372.2 

Tijolo com representação 

de golfinho 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 8,8; 

comp: 21; 

Milreu – Faro  

Inv.: 15262 

Tijolo com  

representação de dois 

pavões 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 8,5; 

larg: 5,3; comp: 20; 

Milreu – Faro 

Inv.: 2001.15.12 

Tijoleira com 

inscrição 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 

15,5; comp: 18; 

Milreu - Faro  

Inv.: 997.17.3 

   

Tijolo com decoração 

Época Romana 

Dim. (cm): larg: 9,1; esp: 

5,5; comp: 16,9; 

Milreu – Faro 

Inv.: 2001.15.14 

Tijolo com decoração floral 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 8,8; larg: 9,5; 

Milreu – Faro  

Inv.: 2006.372.14 

Tijolo 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 8,7; comp: 

10,5; 

Milreu – Faro 

In.: 997.17.1 

Fig. 31 - Material arquitetónico. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

No caso dos tijolos acima apresentadas, estas serão dispostas pela mesma ordem 

que Estácio da Veiga idealizou para o seu museu e que pode ser comprovado pela 

fotografia da época. 

Fig. 32 - Fotografia da exposição dos tijolos. 

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 8 – Fotografias, Pasta 

«Milreu Espólio vário» 

(Fotografia da autora) 
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Tabela de Quintia 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm):alt: 30; 

larg: 46; esp: 7; 

Castro Marim Inv.: E 

6372 

Inv.: E 6549 

 

Bloco com inscrição 

honorífica de Tito 

Rutilio  

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 122,5; 

larg: 51; esp: 28,5; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: E 6372 

Ara aos deuses 

Manes de Aemilia 

Chaeris 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 80; 

larg: 50; esp: 47; 

Torre d’Ares - 

Tavira  

Inv.: E 6391 

 

Ara de Montanus  

Séc. II - III d.C.  

Dim. (cm): alt: 56; 

larg: 34; esp: 33; 

Marim - Olhão  

Inv.: 994.43.3 

    
Árula aos Deuses 

Manes 

Séc. II - III d.C. 

Dim. (cm): alt: 39,5; 

larg: 21; esp: 24; 

Marim - Olhão  

Inv.: E 6410  

 

Cupa de Patricia 

Séc. - III d.C.  

Dim. (cm):alt: 44; 

larg: 40; comp: 86; 

Marim – Olhão  

Inv.: 994.40.2 

Edícula votiva  

Séc. III d.C. 

Dim. (cm): alt: 74; 

larg: 34; comp: 60; 

Marim - Olhão  

Inv.: 994.40.1 

Fragmento de edícula 

votiva 

Séc. III d.C. 

Dim. (cm): alt: 40; 

esp: 13; comp: 49;  

Marim – Olhão  

Inv.: 2008.120.1 

    
Ara votiva de Fonteio 

Filosumo 

Séc. II - III d.C.  

Dim. (cm): alt: 64; larg: 

20; esp: 13,5; 

Retorta - Loulé  

Inv.: E 6406 

Ara a Diana 

Séc. II - III d.C 

Dim. (cm): alt: 78; 

larg: 23; esp: 25; 

São Clemente - Loulé  

Inv.: 994.46.1 

 

Lápide funerária 

1202 d.C. - Contexto 

Islâmico 

Dim. (cm): alt: 43,7; 

larg: 20,5 - 25; esp: 

6,5 - 7,5; 

Mértola  

Inv.: E 6562 

Brasão de Armas 

Portuguesas 

Idade Média 

Dim. (cm): alt: 6; larg: 

51; esp: 14; 

Milreu – Estói - Faro 

Inv.: 2008.129.1 

 

Fig. 33 – Monumentos Epigráficos.(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Fig. 34 –  Desenho de tipos jazigos onde está 

representado Ara aos deuses Manes de Aemilia 

Chaeris (Inv.: E 6391). 

«Concelho de Tavira – Torre d’Ares 

Typos de construcção dos jazigos mais notorios 

do cemiterio romano, descoberto em 1877 na 

quinta da Torre d’Ares, pertencente ao Senhor 

Sebastião Fernando Estácio da Veiga» 

EV Cx.1 / Capa 20 / nº 55. 

(Museu Nacional de Arqueologia) 

 

Fig. 35 – Desenhos de monumento epigráfico, 

Alcoutim Cortes Pereiras «Monumento 

encontrado na ermida velha de S. Martinho em 

Cortes Pereiras, onde occupa o angulo leste, 

invertido, meio enterrado e com letreiro voltado 

para o muro. Parece ter sido assim collocado para 

que a base servisse de mesa (…) Cópia de J. F. 

Tavares Bello em 21 de maio de 1878” Nº 50» (E. 

29) 

Tela de linho 

Dim. (cm): 29 x 34,5 

EV Cx. 1 / Capa 4 / nº12 

(Museu Nacional de Arqueologia)  
 

 

Fig. 36 - Fotografia da Cupa de Patricia   

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 7 Fotografias, 

Pasta «Estácio da Veiga”» 

(Fotografia da autora) 

 

Fig. 37 - Fotografia da Edícula de Marim que 

mostra como devem ser colocados os dois 

fragmentos. 

Espólio Estácio a Veiga, Cx. 7 -Fotografias, Pasta 

«Fotos JLV» 

(Museu Nacional de Arqueologia) 
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Passar-se-á então a duas novas vitrinas, desta vez, dedicadas à numismática e à 

cerâmica. Neste caso, optou-se por esta solução, pelas pequenas dimensões dos objetos 

em questão. São embutidas da parede para se economizar espaço. No que toca à escolha 

do material, selecionaram-se moedas representativas desde o século I a.C. ao IV d.C., 

continuando, no entanto, a destacar-se a proveniência de elementos de Torre d’Ares, tal 

como acontece na cerâmica. 

    
Sestércio de Augusto 

com representação de 

coroa de carvalho 

23 a.C.  

Dim. (cm): diâm: 3,3; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 999.102.22 

 

Asse cunhado em 

Cilpe 

Séc. II - I a.C. 

Dim. (cm): esp: 0,5; 

diâm: 3,01; 

Monte Molião – 

Lagos  

Inv.: 2006.61.1 

Asse de Salacia c/ 

representação de 

Neptuno 

Séc. I a.C.  

Dim. (cm): esp: 

0,25; diâm: 2,6; 

Lagos 

Inv.: 2005.101.2 

 

Moeda de Cláudio 

41 d.C.  

Dim. (cm): esp: 0,26; 

diâm: 1,7; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 2014.4.6 

 

    
Moeda de Cláudio 

com representação de 

Minerva 

41 - 54 d.C.  

Dim. (cm):esp: 0,28; 

diâm: 2,81; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 2014.4.1 

Moeda de Trajano 

103 - 111 d.C. 

Dim. (cm): esp: 0,37; 

diâm: 2,56; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 2014.4.8 

 

Moeda de Severus 

Alexander com 

representação de Pax 

227 d.C. 

 Dim. (cm): esp: 

0,39; diâm: 2,54; 

Castro Marim 

Inv.: 2011.44.7 

Sestércio de Pilipe I 

246 d.C.  

Dim. (cm): esp: 0,36; 

diâm: 3,09; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 2014.4.358 

 

Fig. 38.1 – Numismática. (Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Moeda de Herennius 

Etruscus com 

representação de 

Mercúrio  

250 - 251 d.C. 

Dim. (cm):esp: 0,36; 

diâm: 2,85; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 2014.4.14 

 

Moeda de Probus 

276  - 282 d.C.  

Dim. (cm): esp: 0,2; 

diâm: 2,21; 

Mexilhoeira Grande 

- Portimão 

Inv.: 2011.3.5 

Folis de Crispo 

317 - 326 d.C.  

Dim. (cm): esp: 

0,16; diâm: 1,88; 

Torre d’Ares – 

Tavira 

Inv.: 999.102.30 

Moeda de Magnêncio 

350 - 353 d.C. 

Dim. (cm): esp: 0,2; 

diâm: 2,57; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 2014.4.63 

 

 

 

Moeda de Graciano com 

representação de Vitória 

378 - 383 d.C.  

Dim. (cm): esp: 0,15; diâm: 

2,4; 

Marim – Olhão  

Inv.: 997.24.27 
 

Dirham Emiral 

846 d.C. –Contexto 

Islâmico 

Dim. (cm): esp: 0,1; 

diâm: 2,55; 

Alvor - Portimão  

Inv.: 2008.94.1 

 

Fig. 38.2 – Numismática. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

No que diz respeito às esculturas, as que são provenientes de Milreu deverão ter 

mais destaque, tal como o Apolo (de Álamo – Alcoutim). Devem ainda ser acompanhadas 

pelos elementos gráficos concebidos por Estácio da Veiga para a sua contextualização. 

Caso contrário, tratar-se-ia de um conjunto de obras de arte e não de vestígios 

arqueológicos, perdendo-se o seu valor científico, tão defendido pelo arqueólogo, e que 

pretendemos enaltecer nesta exposição. 

 

 



68 
 

   

 

 

 
Estátua de Apolo 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 163; 

larg: 77; esp: 45; 

Álamo – Alcoutim 

Inv.: 994.34.1 

 

Hermes bifronte 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 

19; larg: 15,5; 

esp: 22,3; 

Cacela – Vila 

Real de Santo 

António  

Inv.: 994.42.1 

Estatueta de Vénus 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 9,9; 

larg: 7,4; esp: 4,1; 

Torre d’Ares – 

Tavira 

 Inv.: 14709 

Cabeça de Ninfa 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 18,5; 

larg: 16,3; esp: 17,6; 

Marim - Olhão  

Inv.: 994.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busto de Diónisos 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 24,8; 

larg: 18,5; esp: 10,5; 

Milreu - Faro 

Inv.: 994.6.1 

Cabeça de Diónisos 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 22; 

larg: 20; esp: 22; 

Milreu - Faro  

Inv.: 994.4.1 

Busto 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 30,5; 

larg: 35; esp: 13,8; 

Milreu - Faro  

Inv.: 994.55.2 

Busto feminino 

Séc. I d.C. 

Dim. (cm): alt: 19,5; 

larg: 29; espe: 18,3; 

Milreu - Faro  

Inv: 994.6.2 

 

 

Busto de 

militar 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): 

larg: 6,5;  

esp: 6,7; 

comp: 16; 

Milreu - 

Faro  

Inv.: 994.56.2 

 

Cabeça 

feminina 

Séc. I - II 

d.C.  

Dim. (cm): 

alt: 29; 

larg: 19,1; 

esp: 22,7; 

Milreu -      

Faro 

Inv.: 994.6.3 

 

Estatueta de 

Eros sobre 

golfinho 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): 

alt: 21,8; 

larg: 20,7; 

espe: 13; 

Milreu - 

Faro  

Inv.: 994.6.4 

 

 

Fig. 39 – Peças de escultura. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Fig. 40 – Planta do Montinho das Laranjeiras – 

Alcoutim com a representação da escultura de 

Apolo. 
EV Cx. 1  

Arquivo Museu Nacional de Arqueologia 

(Museu Nacional de Arqueologia) 

 

 

Estas esculturas, de maior ou menor volume, devem ser apresentadas ao público 

sobre plintos, cuja altura variará consoante a peça. O objetivo é que as esculturas fiquem 

posicionadas de forma a que todos os visitantes tenham uma visão privilegiada. No caso 

particular de Estatueta de Eros sobre golfinho, um desenho deverá acompanhar a peça, 

mostrando uma reconstituição hipotética de como seria a escultura se estivesse completa. 

Também para a escultura, neste caso a de bronze, haverá a necessidade de se criar uma 

vitrina que comporte as peças que datam da época romana. 

 

Fig. 41 – Fotografia de duas estatuetas 

de bronze. 

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 6 – 

Fotografias, Pasta «Época Romana – 

vários sítios do Algarve». 

(Fotografia da autora) 
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Estatueta de Fortuna 

Alada 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 8,7; 

larg: 3,4; esp: 2,0; 

Boca do Rio – Budens 

– Vila do Bispo  

Inv.: 17886 

Estatueta de Mercúrio 

Séc. II d.C. 

Dim. (cm): alt: 8; 

larg: 4,7; esp: 1,4; 

Monte Molião - 

Portimão  

Inv.: 17906 

Aplique decorativo 

com figura humana 

Época Romana 

Dim.: alt: 4,8; larg: 

2,5; esp: 0,1; 

Torre d’Ares - 

Tavira  

Inv.: 983.288.417 

 

Cabeça de Ísis 

Séc.  II - III d.C. - 

Época Romana 

Dime. (cm):  alt: 7,3; 

larg: 6,2; esp: 4,3; 

Milreu 

Inv.: 15001 

Fig. 42 – Estatuetas de bronze. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

Seguem-se a cerâmica e os vidros. No caso da primeira dividimos, como em toda a nossa 

proposta, a cerâmica datada do período do Neolítico e Calcolítico da representante da 

Época Romana – sempre mais proeminente. 

     
Vaso zoomórfico 

Calcolítico 

Dim. (cm): alt: 12; 

larg: 8,4; comp: 14,59 

Marcela – Cacela – 

Vila Real de Santo 

António 

Inv.: 985.47.40 

Vaso de cerâmica com 

sedimento e restos 

ósseos 

Calcolítico 

Dim.(cm): alt: 8; esp: 

0,7; diâm: 11,56; 

Marcela – Cacela – 

Vila Real de Santo 

António  

Inv: 985.47.43 

Taça Taça carenada 

Calcolítico 

Dim. (cm): alt: 3,9; 

esp: 0,3; diâm: 8,4; 

Marcela – Cacela – 

Vila Real de Santo 

António  

Inv.: 985.47.44 

Taça de «tipo Atalaia» 

Idade do Bronze 

Dim. (cm): alt: 8; esp: 

3 mm; diâm: 21,2; 

Alcaria do Pocinho – 

Vila do Bispo  

Inv.: 2002.208.4 

 

Vaso de cerâmica lisa 

Neolítico Final / Calcolítico 

Dim. (cm): alt: 8,5; larg: 8,5; 

Aljezur  

Inv.: 985.39.64  

Urna de tipo Cruz del Negro 

Séc. VIII - VI a.C. 

Dim. (cm): alt: 28,5; diâm: 

25; 

Mértola  

Inv.: 983.281.2 

 

Fig. 43 – Cerâmica do neolítico, calcolítico e idade do ferro. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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A quantidade de artefactos romanos provenientes de Torre d’Ares é evidente mais 

uma vez, e assim, é necessário dar-lhes mais destaque que os restantes locais. Com esta 

condicionante optámos por organizar as pequenas taças pela mesma ordem que Estácio 

da Veiga as expôs no Museu do Algarve. Isto só é possível graças à existência de 

fotografias da época que mostram a forma então criada e a sua narrativa. Deste modo, 

juntamente com a reprodução da fotografia, o visitante pode constatar o método do 

arqueólogo e o rigor perante as atitudes da época em relação à arqueologia. 

 

 

Fig. 44 - Fotografia de peças de cerâmica 

Espólio de Estácio da Veiga 

 Cx. 6 – Fotografias Algarve  

 Pasta «Cerâmica (+/-)» 

(Fotografia da autora) 
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Taça de cerâmica de 

paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 5,7; 

diâm: 11; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.16 

Copo de paredes finas 

Séc. I d.C. 

Dim. (cm): alt: 7,14; 

diâm: 8,69; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14563 

Copo de paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 7,5; 

esp: 2 mm (lábio); 

diâm: 7,7 (bordo)\8,4; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14659 

Copo de paredes finas 

Séc. I d.C. 

Dim. (cm): alt: 7,9; 

diâm: 8,4(bordo)\8,8; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 14535 

 

     

 

 
Taça de paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 5,5; 

diâm: 10,3; 

Torre d’ Ares – Tavira  

Inv.: 14540 

Púcaro de cerâmica 

comum 

I - II d.C.  

Dim. (cm) alt: 6,9; 

diâm: 5.7; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14560 

Potinho de cerâmica 

comum 

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): alt: 6,6; 

diâm: 7,1; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.:14505 

Copo de paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 7,4; 

diâm: 7,6; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 14548 

    
Púcaro de cerâmica 

comum 

Séc. I a.C. - III d.C.  

Dim. (cm): alt: 9,2; 

diâm: 9,9; 

Inv.: 14607 

 

Potinho de cerâmica 

comum  

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): alt: 6,6; 

diâm: 6,6;  

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 14559 

Púcaro 

Séc. II - V d.C.  

Dim. (cm): alt: 8,2; 

diâm: 9,4;  

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 14515 

Tigela de cerâmica 

comum 

Séc. I a.C.  

Dim. (cm): alt: 6,7; 

esp: 0,5; diâm: 10,6; 

Torre d’Ares 

Inv.: 14514 

 

    
Taça de Paredes Finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 6,7; 

diâm: 8,9; 

Torre d’ Ares – Tavira  

Inv.: 15584 

Pote de cerâmica 

comum 

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): alt: 6,7; 

diâm: 6;  

Inv.: 14564 

 

Púcaro de cerâmica 

comum 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 9,6; 

diâm: 8,1 

Paul - Tavira 

Inv.: 14606 

Taça de cerâmica de 

Paredes Finas 

Séc. I d.C.  

altura: 5,79 cm; 

diâmetro: 10,1 cm; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 15474 

Fig. 45 – Peças de cerâmica representadas nas figura anterior  

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Para além das peças apresentadas acima, que representam apenas uma das 

fotografias existentes no arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, apresentamos 

outras da mesma tipologia e/ou do mesmo material. 

    
Taça de paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 5,7; 

diâm: 8,35 (máx.); 

Mértola  

Inv.: 14027 

 

Taça de cerâmica de 

paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 7,8; 

esp: 3 mm\7 mm 

(asa); diâm: 8,3 

(bordo)\8,8; 

 Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 14526 

 

Copo de paredes finas 

41 - 96 d.C.  

Dim. (cm): alt: 8,2; 

diâm: 9,3; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14596 

Taça de paredes finas 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 4,9; 

diâm: 8,1; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14591 

 

     
Potinho de cerâmica 

de paredes finas 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 7,8; 

diâm: 7,9 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14577 

Pote de cerâmica 

comum 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 10,8; 

diâm: 10,5; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 4598 

Tigela de cerâmica  

comum 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 7,2; 

diâm: 10,7; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14594 

Púcaro de cerâmica 

comum 

Séc. I a.C. - III d.C, 

Dim. (cm): alt: 8,1; 

diâm: 8,2; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14508 

 

    
Púcaro de cerâmica 

comum 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 11,5; 

diâm: 8,1; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14603 

Panela de duas asas 

Séc. I d.C. - II d.C.  

altura: 19,5; diâmetro: 

20,3; 

 Torre d’ Ares – 

Tavira 

Inv.: 14532 

Púcaro de duas asas 

Séc. II - IV d.C.  

Dim. (cm): alt: 11,5; 

diâm: 10; 

Guelhim – Faro 

Inv.: 15401 

Taça 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 18; larg: 

20 

Milreu – Faro 

Inv.: 15576 

 

Fig. 46 – Taças  e púcaros de cerâmica. (Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Púcaro 

Idade Média - 

Contexto Islâmico 

Dim (cm): alt: 8,83; 

diâm: 8,27; 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 16982 

Fragmento de ânfora 

Séc. II - V d.C. - 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 17,1; 

larg: 23,5; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 14977 A e B 

 

Fragmento de ânfora 

com marca 

Séc. III d.C.  

Dim. (cm): alt: 7,2; 

larg: 9,3; esp: 2; 

Vila Velha – Portimão 

Inv.: 15223 

Fragmento de miniatura 

de ânfora 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 9,6; 

larg: 8,1; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.12 

 

    
Anforeta de cerâmica 

comum 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 21; 

esp: 0,7; diâm: 9,8; 

Tavira 

Inv.: 14971 

Anforeta de cerâmica 

comum 

Antiguidade Tardia 

Dim. (cm): alt: 29,7; 

esp: 0,7; diâm: 10; 

Álamo – Alcoutim 

Inv.: 2005.203.4 

 

Anforeta de cerâmica 

comum 

Séc. IV - VII d.C.  

Dim. (cm): alt: 26,8; 

diâm: 10,6; 

Guelhim - Faro 

In.: 15404 

 

Jarro 

Antiguidade Tardia 

Dim. (cm) alt: 22,5; 

esp: 0,7; diâm: 6,7; 

Montinho das 

Laranjeiras – Alcoutim 

Inv.: 13783 

     
Jarro de boca 

trilobada 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 17; 

diâm: 12,2; 

Manjovos – Sto. 

Estêvão – Tavira 

Inv.: 16971 

Bilha 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 20; 

diâm: 14,1; 

Milreu – Estói – Faro 

Inv.: 15414 

Bilha 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 22; 

larg: 17,5; 

Milreu – Estói – Faro 

Inv.: 2006.372.218 

Garrafa de duas asas 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 14,9; 

diâm: 9,5; 

Paderne – Albufeira 

Inv.: 15495 

Fig. 47 – Ânforas e bilhas de cerâmica. (Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Cantil de terra 

sigillata clara 

Séc.: II - III d.C. 

Dim. (cm): esp: 4,7; 

diâm: 14,6; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14651 

 

Cantil 

Antiguidade Tardia 

Dim. (cm): alt: 19,5; 

larg: 14,5; esp: 6,5; 

Milreu – Faro 

Inv.: 16819 

Bilha 

Séc. XII d.C.  

Dim. (cm): alt: 10,6; 

diâm: 9; 

Torre d’Ares – Tavira 

Inv.: 17051 

Anforeta 

Séc. XII - XIII d.C. - 

Contexto Islâmico 

Dim. (cm): alt: 18,5; 

diâm: base: 5,5; 

Silves 

Inv.: 16974 

    
Anforeta 

Séc.: XIII - XVI d.C. - 

Contexto Islâmico 

Dim. (cm): alt: 29; 

diâm: bojo: 23; bordo: 

6,8-7; 

Silves 

Inv.: 17021 

Alcatruz 

XII - XIII d.C. - 

Contexto Islâmico 

Dim. (cm): alt: 21,4; 

diâm: 9,5; 

Silves 

Inv.: 17052 

Anforeta 

Séc.: XIX d.C. 

Dim.(cm): diâm: 20 

cm; comp: 39,5 cm; 

Lagos 

Inv.: 15484 

Askos de terra 

sigillata clara 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 8,6; 

larg: 6; comp: 14,77; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14976 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pote de terra sigillata 

sudgálica decorada 

Séc. I d. C.  

Dim. (cm): alt: 8,5; 

diâm: 9,3; 

Montinho das 

Laranjeiras - Alcoutim  

Inv.: 15589 

Fragmento de taça de 

terra sigillata 

sudgálica 

Séc. I - II d.C 

Dim. (cm): alt: 7,84; 

larg: 9,26; esp: 0,58; 

Manta Rota – Vila 

Real de Santo António 

Inv.: 2004.13.1 

Pote de terra sigillata 

hispânica 

100 - 160 d.C.  

Dim. (cm): alt: 9,18; 

diâm: 8,7; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14558 

Pote de terra sigillata 

hispânica 

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): alt: 11,1; 

diâm: 10,8; 

Torre D’ Ares – Tavira 

Inv.: 14589 

 

Fig. 48 – Ânforas e potes de terra sigillata. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Fragmento de prato 

vidrado 

Séc. XIV - XV d.C. - 

Contexto islâmico 

Dim. (cm): esp: 0,7; 

Amado – Aljezur 

Inv.: 2008.113.1 

 

Fragmento de taça 

vidrada 

Séc. XVII - XVIII 

d.C. 

Dim. (cm): esp: 1,2; 

comp: máx. 9,1; 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 2008.108.2 

 

Fig. 49 – Terra sigillata e peças de cerâmica árabe. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

A acompanhar o conjunto serão ainda apresentadas algumas fotografias que, não 

tendo sido possível identificar todas as peças representadas não possibilitaram a 

disposição pela mesma ordem, mas que mostram as opções expositivas de Estácio da 

Veiga.  

    
tinteiro em terra 

sigillata sudgálica 

Séc. I d.C. 

Dim. (cm): alt: 6,58; 

diâm: 9,57; 

Fornalha – Castro 

Marim 

Inv.: 14957 

 

Taça de terra sigillata 

hispânica 

69 - 96 d.C.  

Dim. (cm): alt: 6,4; 

diâm: 13,2; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14656 

Tigela de terra 

sigillata sudgálica 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 11,8; 

diâm: 9 (pé); 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 999.102.15 

Taça de terra sigillata 

hispânica 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 6,7; 

esp: 0,4; diâm: 13,3; 

Torre d’ Ares – 

Tavira 

Inv.: 4600 

    
Prato de terra sigillata 

clara 

Séc. II - III d.C.  

Dim. (cm): alt: 3,53; 

esp: 0,45; diâm: 12,26; 

Torre d’ Ares – Tavira  

Inv.: 14650 

 

Taça vidrada 

Séc. XII d.C. - 

Contexto Islâmico 

Dim. (cm): alt: 6,3; 

esp: 0,5; diâm: base: 

6,5; 

Silves 

2008.110.6 

Taça de cerâmica 

vidrada 

Séc. XII d.C. - 

Contexto Islâmico 

Dim. (cm): alt: 6,4; esp: 

0,5; diâm: base: 5; 

bordo: 13; 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 17019 

 

Fragmento de prato 

decorado com reflexo 

metálico 

Séc. XV d.C. - 

Contexto Islâmico 

Dim. (cm): esp: 0,4; 

diâm: base: 5; 

Bensafrim – Lagos 

Inv.: 2008.108.3 
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Fig. 50 – Fotografia da exposição de potes. 

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 6 – Fotografias 

Algarve, Pasta «Cerâmica (+/-)». 

(Fotografia da autora) 

 

                    

 

Fig. 51 – Fotografia da exposição  

Espólio Estácio da Veiga, Cx. 6 – Fotografias 

Algarve, Pasta «Cerâmica (+/-)». 

(Fotografia da autora) 
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Candil 

Séc. X d.C. - Contexto Islâmico 

Dim. (cm): alt: 4,2 - 5,4; diâm: base:2,7; comp: 13,5; 

Luz - Tavira  

Inv.: 998.40.1 

 

Fig. 52 – Lucernas. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

     

Lucerna com 

representação de busto  

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): esp: 1,3; 

diâm: 8; 

Rocio do Carmo - 

Mértola  

Inv.: 2006.328.6 

 

Lucerna 

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): alt: 3,4; 

larg: 6,8; comp: 10,3; 

Cacela – Vila Real de 

Santo António 

Inv.: 15598 

Lucerna 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 2,8; 

comp: 7,63; 

Torre d’ Ares – 

Tavira 

Inv.: 14622 

Lucerna de volutas 

com representação de 

galo 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 4,6; 

diâm: 6,2; comp: 10; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14647 

    
Lucerna com 

decoração dionisíaca 

30 - 100 d.C.  

Dim. (cm): alt: 2,6; 

diâm: 8,1; comp: 11,5; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14638 

Lucerna com 

representação de 

Apolo com lira 

Séc. I d.C. 

Dim. (cm): alt: 1,5; 

diâm: 7,3; comp: 8,1; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14661 

Lucerna com 

representação dos 

deuses Lares 

Séc. I - II d.C 

Dim. (cm): alt: 2,2; 

diâm: 5,8; comp: 6,5; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 14662 

 

Lucerna do «tipo rã» 

Séc. III - IV d.C. - 

Época Romana 

Dim. (cm): diâm: 5,8; 

comp: 7,1; 

Torre d’ Ares – Tavira 

Inv.: 15479 

    
Fragmento de disco de 

lucerna com Eros 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 4,3; 

esp: 6 mm\1 mm; 

Milreu – Estói – Faro 

Inv.: 14677 

Lucerna com 

representação de 

Serápis 

Séc. III d.C.  

Dim. (cm): alt: 4,9; 

larg: 7; comp: 10,5; 

Vila do Bispo 

Inv.: 15273 

Fragmento de lucerna 

de terra sigillata clara 

paleocristã 

Séc. IV - VI d.C.  

Dim. (cm): alt: 2,8; 

diâm: 6,5; comp: 

9,97; 

Torre d’ Ares – 

Tavira 

Inv.: 997.21.12 

Lucerna de terra 

sigillata clara com 

representação de 

raposa 

Séc. IV - VI d.C. 

Dim. (cm): alt: 3,1; 

larg: 8,2; comp: 12,6; 

Torre d’ Ares – 

Tavira 

Inv.: 16823 
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Taça canelada 

Séc. I a.C. - I d.C. 

Dim. (cm): alt: 6,4; esp: 

0,1; diâm: 10,5; 

Mértola 

Inv.: 16050 

Fragmento de taça de 

vidro decorada 

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): alt: 5,32; 

esp: 0,18; diâm: 12,4;  

Inv.: 14082 

Taça de vidro com 

decoração gravada 

Séc. IV d.C. 

Dim. (cm): alt: 5,2; 

esp: 0,2; diâm: 17; 

Torre d’Ares - 

Tavira  

Inv.: 2006.49.10 

 

Copo com cabuchões 

aplicados 

Séc. IV - V d.C.  

Dim. (cm): alt: 6,2; 

diâm: 6,3; 

Torre d’Ares - Tavira  

Inv.: 14126 

    
Copo de vidro 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 7,58; 

diâm: 6,26; 

Mesquita – Alvor - 

Portimão  

Inv.: 14098 

Garrafa 

Séc. I - III d.C. 

Dim. (cm): alt: 7,6; 

larg: 7,69; esp: 0,49; 

diâm: 5,2; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 999.102.13 

 

Garrafa 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 14,4; 

diâm: 6,6; 

Campo da Trindade 

Faro   

Inv.: 14099 

Garrafa de vidro 

Séc. III  - IV d.C. 

Dim. (cm): alt: 12,9; 

diâm: 10,5; 

Torre d’Ares - 

Tavira  

Inv.: 14065 

 

    
Garrafa 

Séc. III - IV d.C.  

Dim. (cm): alt: 14,8; 

diâm: 9,3; 

Campo da Trindade - 

Faro 

Inv.: 14127 

 

Jarro de duas asas 

Época Romana 

Dim.: alt: 10,6; diâm: 

8,4; 

Torre dos Frades – 

Vila Real de Santo 

António 

Inv.: 2010.13.1 

 

Jarro de vidro 

Séc. I d.C.  

Dim. (cm): alt: 9,3; 

diâm: 9,23; 

Torre d’Ares - Tavira  

Inv.: 14123 

 

Jarro 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 16,7; 

diâm: 5,8; 

Torre d’Ares - 

Tavira  

Inv.: 14124 

 

 

Fig. 53.1 – Peças de vidro. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 
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Anforeta 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 12,7; 

diâm: 4; 

Torre d’Ares - Tavira  

Inv.: 14745 

Boião de vidro 

Época Romana 

Dim. (cm): alt: 6; 

diâm: 5,6; 

Torre d’Ares - Tavira  

Inv.: 14067 

 

Unguentário 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 11; 

diâm: 3,56; 

Torre d’Ares – 

Tavira 

Inv.: 14058 

Unguentário de vidro 

Séc. I - II d.C.  

Dim. (cm): alt: 10,4; 

diâm: 4; 

Torre d’Ares - Tavira 

Inv.: 14059 

 

 

  

Unguentário 

Inv.; 14101 

Séc. II d.C.  

Dim. (cm): alt: 6,8; 

diâm: 8; 

Torre d’Ares 

Unguentário de 

vidro 

Séc. II - III d.C.  

Dim. (cm): alt: 20,4; 

diâm: 9,4; 

Cerro das Vinhas - 

Aljezur  

Inv. 14103 

 

 

 

 

 

Fig. 53.2 – Peças de vidro. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

 

Antes de dar lugar ao subnúcleo seguinte, A Passagem para o Museu Etnológico 

Português, referente ao processo de transição do Museu Archeologico do Algarve para o 

museu fundado por Leite Vasconcelos, terminamos com a apresentação dos relatórios de 

alguns dos congressistas que visitaram o museu de Estácio da Veiga, de maneira a mostrar 

a aceitação internacional e o reconhecimento da sua importância para a ciência, bem como 

do valor museológico da exposição. Estes relatórios devem ser apresentados em formato 

digital, por não se dispor da sua versão original em formato físico, sendo a sua leitura 

auxiliada por um painel com algumas passagens, destacando-se as palavras elogiosas 



81 
 

dirigidas ao fundador e ao museu, como no exemplo abaixo, em português, em inglês, e 

em francês, a língua original destes documentos. 

 

 

Fig. 54 – Relatório Congrès international d'anthropologie et 

d'archéologie préhistoriques : rapport sur la session de Lisbonne. 

Émile Cartailhac  

(Gallica – Bibliothèque Nationale de France ) 

 

 

Estacio da Veiga est un personne l’infatigable et heureux explorateur des 

Algarves, principalement du littoral de cette riche province. Un 

merveilleux esprit de méthode, guidé par une sage prudence, a présidé à 

l’installation de ses découvertes transportées à Lisbonne.25 (LAURIÉRE, 

1882, 640-641) 

Em relação ao último subnúcleo da exposição, face ao desenvolvimento da 

história do museu e do trabalho de Estácio da Veiga para o recuperar e reabrir ao público, 

apesar de termos sempre seguido uma metodologia cronológica, tivemos a necessidade 

de voltar a expor objetos datados da Pré-História. Repetindo o método utilizado 

anteriormente para dispor os objetos que fizeram parte da coleção privada do algarvio, o 

visitante irá deparar-se com as recolhas realizadas pelo arqueólogo em Aljezur, já depois 

do encerramento do Museu do Algarve. Para se justificar a presença de peças com uma 

datação anterior à das salas antecedentes, será necessário o auxílio do texto de sala.  

 

                                                           
25 Estácio da Veiga é uma pessoa infatigável e um feliz explorador dos Algarves, principalmente do litoral 

dessa rica província. Um maravilhoso espirito de método, guiado por uma cuidadosa prudência, presidiu à 

instalação das suas descobertas trazidas para Lisboa. (LAURIÉRE, 1882, 640-641). Tradução livre do 

original em francês. 
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Depois do Museu Archeologico do Algarve 

 

O reconhecimento internacional de Estácio da Veiga e do seu trabalho 

não impediu o encerramento do Museu Archeologico do Algarve. 

Num país onde o mérito não era sinónimo de agradecimento, o 

arqueólogo algarvio viu-se privado do seu museu devido a várias 

influências exteriores. As intimações para libertar os espaços da 

Academia Real de Belas-Artes que o museu ocupava foram apenas o 

início do fim… 

Até ao fim da sua vida, em 1891, Estácio da Veiga não desistiu de 

reaver o seu museu e levá-lo para o seu destino original: a cidade de 

Faro.  

Iniciou novos trabalhos arqueológicos em Aljezur, fundou o Instituto 

Archeologico do Algarve, com o objetivo de reacender o interesse 

pela arqueologia; e nunca, mas nunca, desistiu, mesmo antevendo o 

objetivo final do Governo: a assimilação do seu museu – o único 

verdadeiramente científico do país - numa instituição mais ampla. 

 

Texto de sala 8 – Depois do Museu Archeologico do Algarve. 
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Vaso de cerâmica 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm): alt: 137; 

diâm: 160; 

Alcalar - Aljezur  

Inv.: 985.10.29 

Graal de calcário 

Calcolítico 

Dim. (cm): alt: 4,9; 

esp: 0,8; diâm: 8,37; 

Alcalar – Aljezur 

Inv.: 8520  

 

Ponta de seta 

Neolítico Final / 

Calcolítico 

Dim. (cm): larg.: 2,1; 

esp.: 0,6; comp.: 2,5; 

Alcalar - Aljezur  

Inv: 8504 C 

 

Conjunto de contas de 

osso 

Calcolítico 

Dim. (cm): esp: De 4 a 

0,5 mm; 

Alcalar - Aljezur  

Inv: 983.1008.38 

Fig. 55 – Peças provenientes de Alcalá. 

(Imagens retiradas da plataforma MatrizNet) 

  

Nesta fase do percurso, o visitante encontra os elementos que representam a 

passagem efetiva da coleção para o Museu Etnológico Português. Os documentos de Leite 

Vasconcelos existentes no arquivo do Museu Nacional de Arqueologia, como as cartas 

para Bernardino Machado e a carta de Amelie Lucotte propondo a venda da coleção 

privada do seu marido, marcam a evolução deste processo.  

O último subnúcleo é, sem dúvida, o menos desenvolvido de todos os que 

compõem a exposição, devendo-se este facto à impossibilidade de se identificarem 

criteriosamente as peças arqueológicas que Leite de Vasconcelos trouxe da casa de 

Estácio da Veiga em Tavira, quando comprou a sua coleção particular. Deste modo, 

grande parte deste núcleo será de cariz documental, relatando-se o processo de integração 

do Museu Archeologico do Algarve pelo Museu Etnológico Português. 
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Fig. 56 - Carta de 

Amelie Lucotte 

Estácio da Veiga 

Espólio Estácio da 

Veiga, Cx. 4 – Museu 

Archeologico do 

Algarve, 

Correspondência 

Museu Nacional de 

Arqueologia. 

(L.C.C., 2004) 

Fig. 57 – Exemplo de 

correspondência trocada 

entre Leite de 

Vasconcelos e 

Bernardino Machado 

Legado de Leite 

Vasconcelos, Cx. 

História do Museu. 

(L.C.C., 2004) 

 

Fig. 58 - Exemplo de 

cartões escritos por 

Leite Vasconcelos 

com o registo das 

peças trazidas de 

Tavira26 

Legado de Leite 

Vasconcelos – Cx. 

Hitória do Museu. 

(Fotografia da 

autora) 

Fig. 59 - Fotografia de 

espelho 

Espólio Estácio da 

Veiga / Cx. 7 – 

Fotografias / Pasta 

“Fotos do Teixeira de 

Aragão” 

(Fotografia da autora) 

   

 

Fig. 60 - Espelho 

Séc. I - II d.C. 

Dim. (cm): esp: 0,30;  

diâm: 16; comp: 28,5; 

Antas – Tavira 

Inv.: 15451 

(Imagem retirada da 

plataforma MatrizNet) 

 

Fig. 61 - Estatueta de 

Fortuna Spes 

Séc. I d.C. 

Dim. (cm): alt: 42,4; 

larg: 16,7; esp: 14,8; 

Antas – Tavira 

Inv.: 994.39.1 

(Imagem retirada da 

plataforma MatrizNet) 

Fig. 62 - Estátua de 

Diana 

Séc. XVI - XVIII d.C.  

Dim. (cm): alt: 110; 

larg: 61; 

Marim – Olhão 

Inv.:  999.138.1 

(Imagem retirada da 

plataforma 

MatrizNet) 

 

 

Este núcleo termina com as esculturas correspondentes às Figuras 61 e 62, e um 

texto de parede que conclui todo o percurso. 

 

                                                           
26 No exemplo dado é possível ver a referência à escultura que representa Diana. 
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O Museu Etnológico Português 

 

Depois da morte de Estácio da Veiga, em 1891, o Museu Archeologico 

do Algarve foi mantido fechado no edifício da Academia Real de Belas-

Artes. Dois anos mais tarde, Leite Vasconcelos fica com a posse de toda 

a coleção para criar o seu museu. 

As dívidas causadas pelo amor à ciência e pela sua dedicação ao museu, 

obrigaram a esposa a propor a venda da sua coleção particular, que foi 

comprada pelo Governo pela quantia de 1000$00, em 1897. 

Estas aquisições, realizadas por intermédio do Ministro Bernardino 

Machado, permitiu a Leite Vasconcelos a criação do seu Museu 

Etnológico Português.  

Texto de sala 9 – O Museu Etnológico Português. 

 

No fim desta exposição o visitante deverá ser capaz identificar quem foi Estácio 

da Veiga e algumas das principais características do Museu Archeologico do Algarve. 

Fica aberta a possibilidade de se desencadear um interesse mais aprofundado por este 

assunto, uma vez que, no campo da arqueologia, a importância do papel desempenhado 

por Estácio da Veiga é cada vez mais reconhecida. 

 

  



86 
 

Conclusão 

 

O estudo da história da museologia portuguesa tem-se debruçado sobre os museus 

do país considerados como os mais importantes, como por exemplo o Museu Nacional de 

Arqueologia e o Museu Arqueológico do Carmo, deixando os mais pequenos e/ou com 

uma história mais curta no semiesquecimento. No entanto, através da nossa leitura e 

análise da bibliografia existente e de toda a documentação pertencente ao espólio de 

Estácio da Veiga, e outras, foi-nos possível perceber vários aspetos do Museu 

Archeologico do Algarve que revelam que este foi um marco na nossa história, e que, por 

isso mesmo, merece também um maior destaque. 

 Ao longo desta dissertação, fomos caracterizando o trabalho realizado por 

Estácio da Veiga no campo museológico e no seu museu arqueológico, o que nos 

possibilitou uma reflexão crítica sobre estes assuntos. A obra de Estácio da Veiga é 

pautada pelo rigor científico a todos os níveis. Na área da museologia foi capaz de cumprir 

as principais funções de um museu: colecionar, preservar e investigar, trazendo ainda o 

carácter educativo ao contexto museológico. As suas opções, de catalogar toda a coleção 

e acompanha-la com elementos adicionais, revelam a capacidade de compreender que os 

artefactos museológicos só podem ser entendidos como tal mediante a sua 

contextualização.  

A transformação de todas as informações na proposta expositiva apresentada foi 

a forma encontrada para trazemos o Museu Archeologico do Algarve, e Estácio da Veiga, 

para o mapa da museologia portuguesa. Consideramos que a materialização do que 

descrevemos nos primeiros capítulos cumpre esse intuito de divulgação. A conceção deste 

plano teve alguns percalços, que pensamos terem sido ultrapassados, como, por exemplo, 

a identificação das peças arqueológicas através da plataforma MatrizNet onde nos 

deparámos com algumas lacunas e incorreções. Consideramos que voltar a dar a 

informação correta a estes objetos constitui uma das contribuições da nossa dissertação e 

deixa aberta a possibilidade de rever e melhorar o inventário de todo o espólio de Estácio 

da Veiga. 

Este projeto, que se tornou complexo, mas aliciante, traz uma visão atual sobre o 

Museu Archeologico do Algarve. A exposição, nos moldes em que a programámos, 

permite a corroboração dessa importância. Deste modo, tal como explicámos no capítulo 
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dedicado a este projeto, entendemos que o espólio recolhido por todo o Algarve, entre 

1877 e 1878, merece, sem dúvida, reunir-se numa só exposição e ganhar, de novo, o seu 

cariz de coleção. Assim, apresentada ao público, a exposição possibilitará um crescente 

interesse pelo dito museu e pela museologia, bem como perceber as raízes da instituição 

em que será apresentada. 

Como em todos os estudos desta natureza, nesta dissertação há vários aspetos por 

aprofundar, que ultrapassam os limites de um trabalho deste género, como, por exemplo, 

qual a influência dos museus arqueológicos internacionais da época na conceção de 

Estácio da Veiga, ou a influência que possa ter exercido sobre museus nacionais que 

tenham surgido posteriormente.  

Para a concretização final desta exposição faltava ainda um projeto museográfico 

que, aqui apresentado de uma forma muito empírica, carece do trabalho de um 

profissional da área. Consideramos que a montagem de uma exposição é um trabalho 

multidisciplinar que só ganha com a participação de todos. De facto, para além de uma 

adaptação da nossa proposta ao espaço real da sala escolhida, que poderá levar a 

alterações ou redimensionamentos, a contribuição dos conservadores do museu, do ponto 

de vista da arqueologia, também será benéfica para uma compreensão de características 

específicas e aspetos técnicos dos artefactos, que fortalecerão o programa científico da 

exposição.  

Ao longo do capítulo em que descrevemos a nossa proposta deixámos sempre as 

guias para a conceção museográfica, referindo a forma de expor e o equipamento. Assim, 

pegando na nossa proposta, encontrar-se-á um guião para a criação de elementos e 

equipamentos expositivos adequados para cada tipologia de objeto escolhido para figurar 

na exposição. 

Ficando claro através desta proposta de que a exposição será viável, mediante a 

colaboração de profissionais da área. Caberá ao Museu Nacional de Arqueologia a 

concretização desta proposta e a sua concretização. 

Terminamos deixando aberta a possibilidade de se desenvolver o projeto, seja 

através da adição de mais peças, seja pela obtenção de mais informação, em particular 

sobre os objetos pertencentes à coleção privada de Maria Luísa E. da Veiga Pereira, e dos 

elementos gráficos, como fotografias, desenhos e plantas existentes no arquivo do Museu 

Nacional de Arqueologia.  
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