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bem como a sua dimensão cultural, mais evidente a
partir de meados do século xix.
A diversidade, coerência e importância do patri‑
mónio da Universidade de Lisboa transcendem lar‑
gamente as fronteiras da Universidade, da cidade e
do país. No seu conjunto, cobre mais de 800 anos
da história portuguesa e universal, sendo particular‑
mente relevantes os núcleos referentes aos séculos
xix e xx, que se encontram praticamente intactos e
constituem património científico e artístico in situ.
Este património é muito pouco conhecido do
grande público, o que sucede por três razões fun‑
damentais. Em primeiro lugar, o património não se
encontra organizado em museus, contrariamente
a outras universidades portuguesas com patrimó‑
nio significativo, como Coimbra e o Porto. Durante
o século xx, e apesar de inúmeras intenções e pla‑
nos, a Universidade apenas organizou dois museus
no sentido do International Council of Museums
(ICOM): o Museu Nacional de História Natural e o
Museu de Ciência, actualmente em fase de reestru‑
turação. Estes museus albergam apenas uma fracção
do património artístico, científico e arquitectónico
da Universidade. Em segundo lugar, a sensibiliza‑
ção da Universidade para o seu património cultural,
a necessidade da sua preservação a longo prazo e
acessibilidade a vastos segmentos do público é um
fenómeno relativamente recente, quer no todo quer
ao nível das faculdades. Finalmente, até 2007 nun‑
ca se tinha efectuado um levantamento sistemático
do património cultural da Universidade.2 Até essa
altura, e em larga medida, não se sabia o que exis‑
tia, onde e em que condições. O levantamento en‑
tão iniciado foi completado em 2010, fazendo uso
da mesma metodologia. Graças ao trabalho incan‑
sável de Ana Mehnert Pascoal e Catarina Teixeira,
conhecemos um pouco melhor o nosso patrimó‑
nio. Entre Abril de 2010 e Janeiro de 2011, as duas

introdução

T

odas as grandes universidades têm gran‑
des museus, colecções e património. Ao
longo de quase mil anos, as universidades
acumularam os testemunhos de uma longa história
que, no caso europeu, se cruza, e frequentemente
identifica, com a história da Europa. Por outro lado,
a universidade é, por definição, lugar de criação e
inovação em cada momento. Assim, estes testemu‑
nhos — colecções, arquivos, bibliotecas, museus,
laboratórios, jardins botânicos, observatórios e de‑
mais edifícios — para além de serem parte inte‑
grante da memória e identidade das universidades,
constituem a materialização da história do conhe‑
cimento e de como este foi sendo criado, apropria‑
do, transmitido e transformado. Todo o património
universitário possui esta tripla dimensão: constitui
memória e identidade de uma determinada insti‑
tuição individual, num determinado contexto local
e nacional; consubstancia o intangível da institui‑
ção milenar ‘universidade’, no conjunto das suas
práticas, tradições e valores; e é testemunho de
uma história do conhecimento, de natureza ampla
e universal.
A Universidade de Lisboa não é excepção. O seu
património conta a história de uma universitas de pri‑
meira geração, fundada em 1290 por D. Dinis, com
valores, tradições e práticas semelhantes a outras
universidades criadas na Europa no final do século
xiii, como por exemplo Valência (1246), Siena (1246),
Roma (1303) e Pisa (1343). No contexto nacional, con‑
ta uma história de complexa trama social e política,
que inclui a transferência para Coimbra no século xvi1
e a refundação durante a I República, há precisa‑
mente cem anos, por integração das grandes escolas
oitocentistas de Lisboa. Finalmente, o património da
Universidade de Lisboa conta igualmente a história
do seu papel no desenvolvimento das ciências, artes e
letras em Portugal e nas antigas colónias portuguesas,
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A Universidade de Lisboa possui cinco pólos de
património integrado, todos monumentais, de grande
qualidade e valor nacional e internacional: i) a norte
de Lisboa, a Cidade Universitária, incluindo o Hospi‑
tal de Santa Maria; ii) na designada Sétima Colina, os
Museus da Politécnica e o Convento de São Francisco;
iii) na Colina de Santana, o Instituto Bacteriológico
de Câmara Pestana; iv) na Tapada da Ajuda, o Ob‑
servatório Astronómico de Lisboa; e v) em Cascais,
o Laboratório Marítimo do Forte da Guia.
Nestes pólos, vários edifícios estão integrados em
zonas especiais de protecção. Quatro estão classi‑
ficados como imóveis de interesse público (IIP): o
Convento de São Francisco da Cidade, o Picadeiro
do Colégio dos Nobres (cobertura), o Observatório
Astronómico da Ajuda e o Forte da Guia. O Labo‑
ratorio Chimico da Escola Politécnica, que obteve
o Prémio da Melhor Intervenção de Conservação e
Restauro (Menção Honrosa) da Associação Portugue‑
sa de Museologia em 2010, tem pendente a classifi‑
cação como IIP. O Jardim Botânico está classificado
como monumento nacional, no que inclui o edifício
dos Herbários (Adelino Nunes, década de 1940) e o
pequeno Observatório Astronómico oitocentista da
Escola Politécnica.
Três edifícios da Universidade são premiados: a
Faculdade de Psicologia foi Prémio Valmor em 1991
(Manuel Tainha), o Instituto de Ciências Sociais foi
Prémio Valmor, Menção Honrosa, em 1993 (Raul
Hestnes Ferreira) e o edifício C8, da Faculdade de
Ciências, foi Prémio Valmor e Prémio Municipal de
Arquitectura em 2000 (Gonçalo Byrne). Claramente,
falta classificar o notável conjunto constituído pe‑
los três edifícios iniciais da Cidade Universitária de
Porfírio Pardal Monteiro — Reitoria, Faculdade de
Direito e Faculdade de Letras — pela Cantina (Ma‑
nuel Norberto Corrêa) e Estádio Universitário ( João
Simões).4
Como foi referido, a Universidade possui dois mu‑
seus permanentemente abertos ao público. Da histó‑
ria do Museu Nacional de História Natural, integrado
na Escola Politécnica em 1858, bem como das suas
colecções, trata o texto de Liliana Póvoas, César L.
Lopes, Ireneia Melo, Ana Isabel Correia, Maria Judite
Alves, Hugo Cardoso e António M. Galopim de Car‑
valho. A história e origens do Museu de Ciência e os
seus acervos de colecções, livros e documentos são
‑nos aqui apresentados por Marta C. Lourenço e Ana
Maria Eiró. Mais recente do que o Museu Nacional
de História Natural, o Museu de Ciência foi criado

em 1985, na sequência do incêndio da Faculdade
de Ciências. O Museu de Ciência possui dois equi‑
pamentos histórico‑científicos edificados de gran‑
de relevância, que são o Laboratorio Chimico e o
Observatório Astronómico, ambos construídos para
apoio ao ensino da Escola Politécnica, na segunda
metade do século xix. Devido à sua singularidade e
importância, são tratados separadamente na secção
de património científico integrado.
Apesar de ainda não se encontrar aberto ao pú‑
blico, o Museu de Medicina, estabelecido em 2005,
pretende preservar, estudar e divulgar as importan‑
tes colecções histórico‑científicas da Faculdade de
Medicina, cujas origens remontam à Real Escola de
Cirurgia e à Escola Médico‑Cirúrgica. A sua história e
missão são aqui relatadas por Manuel Valente Alves,
através de um vol d’oiseau por uma selecção dos
seus objectos mais icónicos.
Poucas pessoas saberão que, por ocasião da Re‑
volução de 1974, a Universidade de Lisboa tinha sob
alçada dois museus nacionais. Hoje tem apenas um.
Marta C. Lourenço e Catarina Teixeira relembram
os museus que a Universidade teve e deixou de ter,
bem como os museus que a Universidade planeou
e nunca saíram do papel. Uns foram importantes,
como o Museu Etnológico do Dr. Leite de Vascon‑
celos, hoje Museu Nacional de Arqueologia, museu
nacional desde a década de 60 e que a Universi‑
dade ‘perdeu’ no final dos anos 70. Outros foram
museus de âmbito mais restrito, que entretanto se
tornaram obsoletos para o ensino e investigação.
Outros ainda, como o Museu de História da Ciência
e o Museu de História da Química, foram planea‑
dos pela Faculdade de Ciências nos anos 30 e 40 e
nunca passaram de meras intenções. Também não
passaram de intenções os museus previstos para a
Cidade Universitária. As plantas, desenhos e memó‑
ria descritiva do plano de desenvolvimento da Ci‑
dade Universitária, da autoria de Manuel Norberto
Corrêa e João Simões (1956), apresentam‑nos um
campus rico, diversificado, fiel à Casa do Saber de
Pardal Monteiro, e perfeitamente em sintonia com
as grandes universidades europeias da época. Es‑
ses planos, hoje largamente esquecidos, incluíam
11 museus, dos quais três pertenciam aos serviços
centrais.
Na impossibilidade de apresentar aqui todos os
magníficos fundos documentais históricos da Uni‑
versidade, Marta Nogueira faz‑nos um artigo em
que sintetiza e aprofunda os resultados de um es‑

tudo empírico efectuado entre 2007 e 2009. Estes
arquivos são intensamente usados para fins de in‑
vestigação e ensino pós‑graduado, constituindo para
além disso documentação relevante para a história
da Universidade e das suas diferentes instituições,
bem como um recurso indispensável para a história
do desenvolvimento das diferentes ciências, artes e
humanidades em Portugal.
Para além do Observatório Astronómico da Escola
Politécnica, a Universidade de Lisboa integrou na dé‑
cada de 1990 o Observatório Astronómico de Lisboa,
na Tapada da Ajuda.5 Ambos construídos na segunda
metade do século xx, com escassos anos de diferen‑
ça, o primeiro é um observatório de ensino de planta
muito simples e o segundo é o observatório nacional
português, traçado por inspiração no Observatório
de Pulkova, em São Petersburgo. A Universidade de
Lisboa orgulha‑se assim de possuir dois observató‑
rios astronómicos históricos únicos, representativos
de duas tipologias distintas — ensino e investigação
— e que mantêm praticamente intactos a sua traça,
as suas colecções, os seus arquivos e bibliotecas. Isto
não acontece em nenhuma outra universidade da
Europa, que tenhamos conhecimento. Pedro Raposo
apresenta‑nos aqui o Observatório Astronómico da
Ajuda e Luís Miguel Carolino o Observatório Astro‑
nómico da Escola Politécnica.
Igualmente notável é o Laboratorio Chimico. Cons‑
truído para apoio ao ensino das várias cadeiras de
Química da Escola Politécnica na segunda metade do
século xix, foi salvo do incêndio de 1978 da Faculdade
de Ciências por intervenção directa dos bombeiros.
Restaurado entre 2002 e 2007, constitui aquele que é
talvez o último dos monumentais laboratórios de quí‑
mica oitocentistas da Europa ocidental. Vanda Leitão
e Ana Carneiro contam aqui as suas origens e história.
A Universidade de Lisboa constitui de facto uma
singularidade no que diz respeito ao seu patrimó‑
nio histórico edificado. Para além da química e da
astronomia, também na medicina a Universidade
mantém um magnífico edifício histórico destinado
até há bem pouco tempo ao ensino, investigação e
serviço público nas áreas da bacteriologia e virolo‑
gia. Trata‑se do Instituto Bacteriológico de Câmara
Pestana, último sobrevivente de um complexo de
edifícios que a Universidade manteve no Campo de
Santana desde o século xix até aos finais da década
de 1950. A história e o desenvolvimento do Insti‑
tuto, criado em 1892, são aqui contados por José
Pedro Sousa Dias.
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calcorrearam a Universidade inteira, quase sala a
sala, com o apoio entusiástico de dezenas de profes‑
sores, investigadores, alunos e funcionários de todas
as Faculdades, Institutos e Reitoria, a quem apro‑
veitamos para agradecer o acesso e a dedicação à
preservação da memória colectiva da Universidade.
Foram levantadas mais de 200 colecções, edifícios
e objectos individuais de interesse cultural, cujas fi‑
chas estão a ser integralmente disponibilizadas na
enciclopédia electrónica Memória da Universidade.3
No final deste livro, um Directório de Colecções faz
o resumo desse levantamento.
O conjunto é muito rico e diversificado. Há co‑
lecções pequenas e colecções grandes. Colecções
‘adormecidas’ e colecções muito utilizadas para a
investigação e o ensino. Colecções em museus e co‑
lecções em corredores, sótãos e gabinetes de pro‑
fessores. Colecções de relevância nacional e inter‑
nacional e outras cujo interesse é local e restrito.
Quase todas elas carecem de enquadramento institu‑
cional adequado, bem como de padrões mínimos de
inventário, conservação e segurança. No seu todo,
a Universidade de Lisboa carece de uma política
integrada de gestão, preservação e divulgação do
património cultural de interesse histórico‑científico,
artístico e arquitectónico, incluindo bibliotecas e ar‑
quivos históricos.
Este livro tem três objectivos fundamentais. Em
primeiro lugar, divulgar o património cultural da
Universidade de Lisboa a um público mais amplo.
Em segundo lugar, contribuir para a sua preservação,
organização, acessibilidade e, nalguns casos, classifi‑
cação. Em terceiro lugar, divulgar alguns estudos re‑
centes sobre esse património. Espera‑se que o livro
possa, pelos textos, fontes, iconografia e bibliogra‑
fia que reúne e disponibiliza, não só contribuir para
o aprofundamento de estudos como também para
desencadear novas frentes de investigação transdis‑
ciplinar sobre as colecções, arquivos, bibliotecas e
património edificado da Universidade de Lisboa. Es‑
tudar e conhecer é essencial para planear, organizar,
preservar e divulgar.
O livro encontra‑se organizado em cinco secções:
a) museus; b) arquivos históricos; c) património
científico in situ; d) património artístico e arquitec‑
tónico; e) o já referido Directório de Colecções. Esta
divisão, porém, é puramente prática. As relações en‑
tre arte, ciência e conhecimento, e entre artefactos,
espécimes, documentos e livros, são tecidas numa
malha intrincada e complexa.
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‑1945), assume um discurso de estruturação urbanísti‑
ca, a par de uma imponente implantação de volumes
dos três edifícios: Reitoria e Faculdades de Letras e de
Direito. Os blocos, de linhas direitas, num interessan‑
te equilíbrio e proporcionalidade, descobrem‑se em
diferentes escalas à medida que subimos a alameda.
Os valores arquitectónicos são continuados no pro‑
grama decorativo, no qual trabalharam importantes
artistas que alimentaram técnicas artísticas tradicio‑
nais, como o vitral, o mosaico, o azulejo ou a tapeça‑
ria, sabendo retirar o máximo proveito das caracterís‑
ticas dos respectivos materiais.
A riqueza do programa iconográfico na sua diver‑
sidade e especificidade merece uma atenção particu‑
lar, tanto na mensagem que procura transmitir, como
no suporte e na execução de que é alvo. O barco,
ladeado pelos dois corvos, é tema recorrente que
difunde o emblema da Universidade criado em 1914
pelo arquitecto Raul Lino (1879‑1974), na sequência
da fundação da Universidade, nos alvores da I Repú‑
blica, segundo as circunstâncias que explica o texto
de Maria João Bonina.
Todos estes valores e testemunhos são observa‑
dos na perspectiva da obra de arte total por Vítor
Serrão, que nos ensina a ler sem complexos nem
preconceitos o valioso património da Universidade
de Lisboa. Percebemos a riqueza gerada ao longo
dos tempos, o testemunho da memória de todos es‑
tes bens artísticos, para que no futuro, a começar
hoje, possamos honrar o nosso compromisso com as
gerações anteriores e as vindouras, na compreensão,
usufruto e preservação desta importante herança
cultural e científica.
A universidade do século xxi é forçosamente di‑
ferente da universidade proposta por Humboldt e
por Newman no século xix. Porém, a universidade
continua a ser um lugar de criação e de vanguardas.
Seja em Lisboa, em Belo Horizonte, Tóquio ou Van‑
couver, os cidadãos continuam a respeitar e a confiar
nas ‘suas’ universidades, esperando que contribuam
com a inovação e o conhecimento necessários ao
desenvolvimento harmonioso das sociedades. Este
constitui o grande (e nobre) legado das universida‑
des à humanidade, um legado que estas têm a res‑
ponsabilidade de explicar às gerações do presente e
do futuro. As colecções, os museus e o património
constituem o recurso mais natural e importante que
as universidades dispõem para o fazerem de forma
eficaz e, assim, prosseguirem a sua vocação criadora.

Notas:
1

A Universidade funcionou ininterruptamente em Lisboa até
ao século xvi, à excepção de dois períodos de cerca de 30
anos. Cf. H. Fernandes (org.) A Universidade Medieval em
Lisboa, no prelo. No caso dos edifícios dos Estudos Gerais
de Lisboa, ver também R. Lobo, A Universidade e a Cidade.
Urbanismo e Arquitectura Universitários na Península Ibéri‑
ca da Idade Média e da Primeira Idade Moderna. Disserta‑
ção de doutoramento, Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, 2010.

2

M.C. Lourenço, 2007, O Património Histórico, Científico e
Artístico da Universidade de Lisboa, I (Centro da Cidade e
Observatório Astronómico de Lisboa). Não publicado.
3 Cf. http://memoria.ul.pt.
4	O Estádio Universitário não pertence ao Ministério da Educa‑
ção desde o final da década de 1980.
5	Sob dependência directa da Faculdade de Ciências.
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Destes quatro núcleos de património científico
in situ, apenas o Laboratorio Chimico se encontra
restaurado e aberto à fruição do público. O Obser‑
vatório Astronómico da Escola Politécnica carece de
uma intervenção profunda de conservação e restau‑
ro. O Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana e
o Observatório Astronómico da Ajuda carecem de
restauro e, sobretudo, de uma política concertada
e integrada, ao nível da Universidade, que os torne
sustentáveis e acessíveis.
No que diz respeito ao património artístico e
arquitectónico, a Universidade de Lisboa orgulha
‑se igualmente de possuir um conjunto notável de
edifícios de grande tradição histórica e de distinta
concepção arquitectónica, valorizada por um crite‑
rioso programa decorativo, num discurso categórico
de funcionalidade e estética. A presente obra vem
reunir vários estudos que procuram dar a conhecer a
história deste importante acervo artístico, revelando
as suas qualidades, a sua dimensão e integração no
contexto da produção da arte nacional.
O vetusto e histórico convento de São Francisco,
onde hoje funciona a Faculdade de Belas‑Artes, com‑
porta em si toda uma tradição cultural assumida desde
o liberalismo aos nossos dias. Na dinâmica das suces‑
sivas reutilizações de espaços que, muitas vezes, dão
vida ao nosso património arquitectónico, São Francis‑
co foi uma das grandes oficinas da cultura nacional
no século xix, enquanto lugar de ensino artístico e re‑
ceptáculo de bens culturais e artísticos. Aqui se con‑
centraram, depois de 1834, os preciosos acervos, enri‑
quecidos com os espólios dos conventos extintos, da
Biblioteca Pública e da Academia de Belas‑Artes, como
conta o texto de Fernando António Baptista Pereira.
A par do exemplo das velhas formas renascidas
no palpitante quotidiano da ocupação universitária,
a projecção de novos edifícios de raiz, aptos a res‑
ponder a um moderno ensino nas diferentes áreas
do saber, marca, igualmente, a sua posição de relevo
no conjunto patrimonial da Universidade de Lisboa.
Os estudos assinados por Ana Mehnert Pascoal, Clara
Soares e Maria João Neto revelam a notoriedade do
programa arquitectónico e artístico da Cidade Univer‑
sitária de Lisboa, pensada desde a sua criação, em
1911, e que até aos dias de hoje motivou o espírito
criativo de grandes artistas nacionais e estrangeiros.
Esta Cidade do Saber, concebida inicialmente pelo
arquitecto Porfírio Pardal Monteiro (1897‑1957), ten‑
do em conta uma articulação com o Hospital‑Escola
de Santa Maria, da autoria de Hermann Distel (1875
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Na segunda metade do século xviii, Portugal vive
um momento de aproximação ao movimento cien‑
tífico e cultural que percorre a Europa das Luzes.
A história natural está no centro desse movimento
como fonte de conhecimentos úteis e de recursos
económicos. Nesse contexto, em 1768 é criado o
Real Museu de História Natural e Jardim Botâni‑
co da Ajuda, cujo primeiro director foi Domingos
Vandelli (1735‑1816).1 As colecções vão sendo
constituídas de acordo com os três reinos da na‑
tureza, reunindo exemplares recolhidos ou adqui‑
ridos comercialmente. Porventura, o mais signifi‑
cativo empreendimento científico e museológico
dessa época é a realização das viagens philosophi‑
cas (1783‑92),2 destinadas à inventariação e des‑
crição dos territórios e dos recursos naturais das
colónias. Enriquecem‑se as colecções e elaboram
‑se memórias e relatórios. Inicialmente destinado
à educação e deleite dos príncipes e família real,
o Museu passa a assumir uma dimensão pública
em 1798, estando aberto à população um dia por
semana e aos alunos e curiosos da história natural
todos os dias.3
Em dois momentos, as colecções da Ajuda sofrem
reveses: o primeiro, quando Geoffroy Saint‑Hilaire
(1772‑1844), durante a invasão francesa de 1808, se‑
lecciona e remete exemplares para o Muséum na‑
tional d’Histoire naturelle de Paris, nomeadamen‑
te as produções naturais provenientes do Brasil;4
o segundo, quando o Museu é transferido para a
Academia Real das Ciências, que desde 1781 aspira‑
va a constituir um museu nacional dedicado à histó‑
ria da natureza, para o qual tinha começado a reunir
colecções.5 A transferência das colecções da Ajuda
ocorre em 18366 e foi provavelmente «feita com pre‑
cipitação e sem as devidas precauções»; na ocasião,

ter‑se‑ão danificado muitos exemplares, perdido e
trocado etiquetas.7
O Conselho da Escola Politécnica, logo um ano
após a sua fundação em 1837, solicita a transferência
do Museu de História Natural da Academia para as
suas instalações, argumentando com a existência de
competências para o estudo das colecções, espaços
para as instalar e a necessidade de «os professores
de Ciências Naturais terem à sua disposição meios
com que possam tornar o seu ensino teórico e práti‑
co ao mesmo tempo».8 Mas o pedido não colhe res‑
posta positiva imediata. Em 1839, apenas a tutela do
Jardim passa para a Escola Politécnica de Lisboa.9
Na Academia, as colecções vão sendo ampliadas,
estudadas e organizadas. Porém, «a falta de salas
apropriadas à sua acomodação e exposição impe‑
dia o progresso das ciências naturais em Portugal,
mostrando a necessidade da sua transferência».10
Em 1856, a Academia deixa de ter condições para
abrir o Museu ao público e as colecções começam a
apresentar sinais de falta de curadoria. Na impossi‑
bilidade de o tesouro público atribuir a verba solici‑
tada para o desenvolvimento do Museu Nacional,11
a Academia começa a ponderar que o Museu Nacio‑
nal não «podia continuar a estar debaixo da sua ad‑
ministração por insuficiência de condições técnicas
e materiais, sugerindo a ideia da sua instalação na
Escola Politécnica».12
Em 1858, D. Pedro V decreta, pela Carta de Lei de
9 de Março, que «o Museu de História Natural, que
foi, por decreto de 27 de Agosto de 1836, transferido
para a Academia Real das Ciências de Lisboa, pas‑
sa para a Escola Politécnica» e que «as colecções de
zoologia e mineralogia e todos os objectos perten‑
centes ao mencionado Museu são incorporados nos
gabinetes de zoologia e mineralogia da mesma esco‑
la» e, ainda, que «estes dois gabinetes ficam consti‑
tuindo as duas secções do Museu».
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Em 8 de Maio de 1858, José Vicente Barbosa du
Bocage (1823‑1907), na qualidade de representante
da Escola Politécnica, toma posse das colecções de
mineralogia, paleontologia, conchyologia e zoologia,
bem como de «todas as obras impressas, livros de re‑
gistos e inventários, papéis avulsos e mobília diver‑
sa, por serem pertenças do dito Museu de História
Natural, e com ele vieram para a Academia, no ano
de 1836, das casas do Jardim Botânico da Ajuda».13
A designação ‘Museu Nacional de Lisboa’, já referida
em Carta de Lei de 1861, é fixada por decreto de 13
de Janeiro de 1862 que estabelece o regulamento do
Museu. Em 1875, o Conselho da Escola Politécnica,
alegando já possuir instalações adequadas, solicita
a transferência dos herbários de Brotero, Vandelli,
Welwitsch e Alexandre Rodrigues Ferreira, que ti‑
nham permanecido na Academia,14 o que aconteceu
pouco tempo depois.

Desenho de Manuel Tavares da Fonseca, Riscos De alguns Mammaes, Aves, e Vermes do Real Museo de Nossa Senhora
da Ajuda. Ditos de Peixes, e Vermes de Angola, com o Prospecto da Embocadura do Rio Dande. Ditos De varios Ani‑
maes raros de Moçambique, com alguns Prospectos, e Retratos, fl. 22. Arquivo Histórico, Museu Bocage, Arquivo do
MNHN.
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Bloco de cobre nativo oferecido, em 1782, pela Prefeitura
de Cachoeira (Baía) aos reis de Portugal, para o ‘Museu dos
Príncipes’ (Real Museu da Ajuda), Colecção de Mineralogia,
MNHN.

Para a instalação do Jardim é elaborado um
projecto de regulamento em 1843, mas é a partir
de 1873, por iniciativa do conde de Ficalho (1837
‑1903) e de Andrade Corvo (1824‑1890), que se
inicia a plantação.15 Em 1878 estava terminada a
cerca.16
A reforma do ensino superior de 1911 conver‑
te a Escola Politécnica em Faculdade de Ciências
e integra‑a na Universidade de Lisboa. O Museu
Nacional permanece anexo à Faculdade. Em 1919,
são regulamentadas as atribuições dos estabeleci‑
mentos anexos: «Destes estabelecimentos um dos
mais importantes, pela quantidade e qualidade dos
exemplares que constituem as suas colecções, é o
Museu Nacional, com as suas três secções (…). De‑
vem, sem dúvida, estes estabelecimentos continuar
anexos à Faculdade de Ciências (...) mas autóno‑
mos pelo que respeita às suas funções. Institutos
de investigação científica, nos quais não só há a
fazer estudos de taxinomia [sic], mas experiências
e indagações em todos os ramos das ciências natu‑
rais puras e aplicadas (...). Tal objectivo é comple‑
tamente diverso das funções de ensino dos cursos;
pode ser dele complemento, mas não parte inte‑
grante, sob pena de nem os cursos nem o Museu
Nacional satisfazerem o fim a que devem visar.
É consequência lógica da sua índole esta indepen‑
dência, o que não importa que o Museu não auxilie
o ensino, pelo contrário, mas nas condições e modo
próprio à sua feição.»17 O decreto n.º 12:492 de 14
de Outubro de 1926 consigna a designação ‘Museu
Nacional de História Natural’ (MNHN) e autonomi‑
za cada uma das secções do Museu, que passam a
constituir outros tantos estabelecimentos anexos à
Faculdade de Ciências.
O incêndio que, em 1978, deflagrou no edifí‑
cio da Faculdade de Ciências afectou gravemente
o acervo das secções de Zoologia e Antropologia
e de Mineralogia e Geologia. O Jardim Botânico
não foi atingido, assim como os seus herbários,
que tinham sido transferidos para edifício próprio,
construído para o efeito em 1940.18
Em 2003, os novos estatutos do MNHN confir‑
mam a integração das três secções sob a forma
de departamentos numa mesma estrutura orgânica.
Também autonomizam o Museu da Faculdade de
Ciências, passando este a ser tutelado directamen‑
te pela Reitoria da Universidade de Lisboa.19
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Após a instalação na Escola Politécnica, as colecções
de geologia são organizadas de acordo com as três
divisões fundamentais: Mineralogia, Paleontologia e
Petrologia. Sobretudo a partir de 1861, os acervos
são enriquecidos com aquisições, colheitas e doa‑
ções. Por esta via, chegam ao Museu Nacional exem‑
plares e colecções provenientes de vários pontos do
país, das colónias e do mundo, de minas em labo‑
ração, de museus congéneres e de colecções parti‑
culares, com destaque para as doações de D. Pedro
V e D. Luís, algumas oferecidas a estes monarcas
pelos «naturalistas mais eminentes do seu tempo».20
Aquando do encerramento da Comissão Geológica,
em 1868, são transferidas colecções para o Museu,
por intervenção de Pereira da Costa (1809‑1889).21
No final do século xix, encontram‑se já referências
a decisões de não se exporem certos exemplares ou
partes de colecções por «insuficiência de espaço».22
Entre 1883 e 1916, é levada a cabo uma profun‑
da reorganização das colecções, sempre segundo as
sistemáticas vigentes.23 Uma dotação orçamental ele‑
vada permitiu a aquisição de minerais de tal modo
raros, que os mineralogistas estrangeiros exprimiam,
por vezes, a sua admiração ao encontrarem espécies
que conheciam apenas de descrições.24 É também
nesta altura adquirido, entre outros fósseis notáveis,
o grande exemplar de Megaloceros giganteus e feita
a recolha das pegadas de Dinossáurio terópode no
Cabo Mondego.25
A partir de 1919, o esforço de estruturação das
colecções dirige‑se sobretudo para Portugal e co‑
lónias, sendo aquelas constantemente aumentadas
por doações e materiais recolhidos durante traba‑
lhos mineiros e explorações geológicas.26 No tercei‑
ro quartel do século xx, a actividade dominante é a
investigação científica. A incorporação de materiais
resulta quase exclusivamente dessa actividade.
A estrutura geral das colecções manteve‑se, no
essencial, até aos anos anteriores ao incêndio de
1978. Então perderam‑se cerca de 50 por cento dos
exemplares. As mais afectadas foram as Colecções de
Mineralogia e Petrologia (80 por cento). O desapare‑
cimento de grande parte dos inventários e catálogos
não permite uma quantificação exacta das perdas.
O Museu possui hoje cerca de 69 mil exemplares

Fóssil de Megaloceros giganteus do Plistocénico (c. 12 000
anos), Irlanda, em exposição na antiga Sala de Paleontolo‑
gia, 1957 (Foto A. Nunes, Arquivo MNHN).
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