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COMO ILUSÃO PERSISTENTE: 
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Desde 1907 que as coleções de esqueletos humanos identificados 
são a força motriz de quase toda a investigação que, no Museu Nacional 
de História Natural, é levada a cabo em antropologia biológica. A doação 
da coleção Ferraz de Macedo deu o primeiro estímulo, motivando a 
contratação de um antropólogo à recém-nomeada seção zoológica e 
antropológica do Museu Nacional em 1919, e anteriormente em 1911 
a criação da cadeira de antropologia na Faculdade de Ciências, à qual 
o Museu estava anexo. Cerca de 80 anos depois, e na sequência do 
devastador incêndio que destruiu a coleção Ferraz de Macedo, uma 
nova coleção deu um impulso adicional, ao mesmo tempo que restituía 
o Museu do património perdido. Em pouco tempo, o Museu Nacional de 
História Natural ganhou uma importante notoriedade internacional na 
investigação relacionada com o esqueleto humano e assistiu a melhorias 
fundamentais no estado de conservação do seu acervo e laboratório de 
antropologia. Contudo, a antropologia nunca se estabeleceu de forma 
permanente na instituição, sobretudo devido ao caracter transitório 
daqueles que aí se dedicaram à investigação. 
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Abstract

Since 1907, documented human skeletal collections have provided 
the impetus for most of the biological anthropology research that has 
been undertaken at the National Museum of Natural History. The 
hiring of the first anthropologist for the department of zoology and 
anthropology at the National Museum, in 1919, resulted from the initial 
stimulus provided by the donation of the Ferraz de Macedo collection. 
Earlier in 1911, the same collection motivated the creation of the 
anthropology course at the Faculty of Sciences, to which the Museum 
was attached. Eighty years later, following the fire which destroyed the 
Ferraz de Macedo collection, a new collection filled in the loss and 
provided an additional drive. In a short amount of time, the National 
Museum of Natural History gained international notoriety in skeletal 
biology research, and was able to improve the conditions in both the 
skeletal collections and the anthropology laboratory. Nonetheless, due 
to the transient nature of the work carried out by Museum researchers, 
biological anthropology was never firmly established at this institution.

A origem e história da antropologia biológica são indissociáveis dos 
primeiros estudos científicos com crânios e esqueletos humanos. Os primeiros 
investigadores em antropologia, a maior parte deles médicos, tinham um 
interesse muito grande no estudo da variação morfológica quantitativa e 
qualitativa do esqueleto, e em especial do crânio, com o objetivo de classificar 
grupos humanos pretéritos e atuais em raças (Armelagos et al., 1982). Pretendia-
se que as classificações obtidas representassem um esquema evolutivo, em que 
cada raça ocupava uma determinada posição ordenada numa escala que tinha 
na base as raças primitivas e no topo as raças civilizadas. A tipologia racial 
dominou a abordagem teórica e metodológica da antropologia biológica, até 
meados dos anos 50 do século XX, tendo todavia persistido até à atualidade 
em algos círculos académicos. Em meados do século passado, os paradigmas 
da antropologia foram mudando com a introdução de conceitos de biologia 
populacional e evolutiva. Mais tarde, com avanços em áreas como a estatística 
multivariada, a informática, a espectrometria de massa e outras, a investigação 
com esqueletos humanos passou a preocupar-se com aspetos funcionais da 
anatomia, essenciais para reconstruirmos e compreendermos a evolução 
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humana, e com a saúde e a doença dos povos humanos em período histórico e 
pré-histórico (Armelagos et al., 1982). 

 Para os antropólogos que se debruçam sobre o esqueleto humano, o seu 
material de estudo consiste em coleções de esqueletos humanos, recuperados 
de contexto paleontológico e sobretudo arqueológico, conservadas em Museus, 
departamentos de antropologia ou outras instituições similares. Estas coleções 
encerram muito do conhecimento que temos sobre a história da biologia 
dos nossos antepassados e o seu estudo permite conhecer e compreender 
de que forma é que o Homem se adaptava as circunstâncias ambientais no 
passado. Esta adaptação expressa-se em alterações anatómicas e funcionais, 
modificações nos padrões de crescimento e maturação biológica, variações na 
dieta e na expressão e prevalência de doenças e eventos traumáticos, mudanças 
no estilo de vida, ou oscilações na fertilidade e na mortalidade das populações. 
Contudo, existe um outro tipo de coleções de esqueletos humanos que 
desempenha um papel diferente na investigação antropológica. Estas referem-
se a séries mais ou menos extensas de esqueletos humanos de identidade 
conhecida e que, regra geral, foram obtidos a partir de cadáveres utilizados em 
aulas de dissecção anatómica ou de ossadas abandonadas em cemitérios atuais. 
Conhecidas como coleções identificadas, estas séries de esqueletos constituem-
se como modelos ou referências singulares, apenas a partir das quais é possível, 
por via comparativa, conhecer a história evolutiva humana, a vida dos povos 
pré-históricos e históricos, identificar ossadas em contexto médico-legal, ou 
auxiliar o diagnóstico e terapia em algumas áreas da medicina.

 Em Portugal, as origens da antropologia biológica estão associadas a 
estes dois tipos essenciais de coleções e em ambos os casos o Museu Nacional 
de História Natural, em Lisboa, mais concretamente as instituições que o 
precederam, teve um papel preponderante. A 2ª Comissão de Trabalhos 
Geológicos, criada em 1857, foi responsável por iniciar a recuperação científica 
de esqueletos humanos em contexto arqueológico, e da qual fazia parte um 
professor da Escola Politécnica, António Pereira da Costa (Cunha, 1982; 
Sueiro, 1967). Contudo, mais do que os restos humanos arqueológicos, foram 
as coleções de esqueletos humanos identificados que fizeram a história da 
antropologia biológica no Museu Nacional de História Natural. Este tem as suas 
origens no Museu Nacional de Lisboa, instalado na Escola Politécnica em 1856, 
que em 1926 adquiriu a sua designação atual. Não tendo nunca a antropologia 
se instalado de forma firme neste Museu, a sua história faz-se, necessariamente, 
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através dos poucos investigadores que a esta ciência se dedicaram na instituição, 
e também dos docentes que lecionaram na Escola Politécnica e depois na 
Faculdade de Ciências de Lisboa, às quais o Museu se encontrava anexo. 
Este capítulo procura fazer uma breve síntese sobre o percurso cronológico 
da antropologia biológica no Museu Nacional de História Natural (MNHN), 
oferecendo uma descrição mais detalhadas dos acontecimentos mais recentes.

Hugo F. V. Cardoso

Pode-se dizer que a história da antropologia biológica no MNHN 
começa, efetivamente, com a doação de uma grande coleção de esqueletos e 
crânios humanos identificados, em 1907, por parte do seu proprietário, um 
médico Lisboeta de nome Francisco Ferraz de Macedo (Ferreira, 1908). Antes 
desta data, a antropologia biológica representa quase apenas tópico de ensino 
de alguns dos docentes da Escola Politécnica, à qual o Museu Nacional de 
Lisboa se encontrava anexo. A antropologia, ou talvez mais corretamente, a 
história natural do Homem, desde cedo que começou a ser ensinada nesta 
Escola, ainda que integrada numa cadeira de âmbito mais geral que foi a 8ª 
cadeira, designada de Anatomia Comparada, Fisiologia e Zoologia (Cunha, 
1937; Janeira, 1987) e da qual José Vicente Barbosa du Bocage (1823-1907) foi 
regente entre 1851 e 1880 (Almaça, 2000). Contudo, foi o regente da cadeira de 
Geologia e Mineralogia e membro da 2ª Comissão de Trabalhos Geológicos, 
Francisco António Pereira da Costa (1809-1889), que produziu, não só o 
primeiro trabalho de investigação antropológica da Escola Politécnica, como 
o primeiro do género em Portugal. Pereira da Costa dedicou-se ao estudo dos 
esqueletos humanos recuperados da estação arqueológica pré-histórica do 
período Mesolítico, conhecida como “Cabeço da Arruda” (Muge, Salvaterra 
de Magos), do qual resultou a publicação inaugural intitulada Da existência do 
Homem em épocas remotas no vale do Tejo (Costa, 1865). Desde este momento, e 
com raras exceções, o percurso da antropologia biológica na Escola Politécnica 
e no MNHN estará sempre associado ao estudo do esqueleto humano. 

 Com a substituição, em 1880, de Barbosa Bocage da posição de regente 
da 8ª cadeira, surge outro nome associado à antropologia biológica. Nesse 
ano, Eduardo Burnay (1853-1924), docente de Química da Escola Politécnica, 
apresentou a tese Da Craneologia como Base da Classificação Anthropológica 
(Burnay, 1880) para ser aceite como regente da cadeira. Focada sobre questões 
de classificação e tipologia racial com base na antropometria do crânio, esta 
tese mostra, mais uma vez, o relevo que a biologia do esqueleto humano tomou 
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desde cedo na investigação em antropologia desta Escola. Apesar de não se 
conhecerem mais trabalhos científicos de Eduardo Burnay nesta área, não 
deixa de ser interessante verificar que a mesma permaneceu presente nos seus 
interesses, como é claramente demonstrado pelas acesas discussões públicas, 
sobre questões de evolução humana, que manteve com um seu contemporâneo, 
o conhecido historiador Oliveira Martins (Almaça, 1995).

Para além dos interesses académicos de alguns docentes da Escola 
Politécnica, a antropologia só se firma nos interesses dos naturalistas do Museu 
com Francisco de Arruda Furtado (1854-1887). Açoriano de origem, Arruda 
Furtado foi nomeado adido à secção de zoologia do Museu Nacional de Lisboa 
em 1881. Apesar de ter sido, fundamentalmente, um zoólogo, debruçou-se 
sobre vários temas da antropologia (ver Arruda, 1994) e, porventura, o seu 
trabalho nesta área mais importante terá sido o estudo que efetuou sobre 
os habitantes da ilha de São Miguel (Furtado, 1884), intitulado Materiaes 
para o Estudo Anthropologico dos Povos Açorianos. Observações sobre o Povo 
Michaelense, onde elaborou sobre dados antropométricos e sócio-culturais 
dos habitantes da ilha. Em oposição a Pereira da Costa e Burnay, o estudo de 
Arruda Furtado abordou aspetos antropológicos no vivo, pela primeira vez em 
Portugal. Este naturalista ficará, no entanto, conhecido como malacologista 
que manteve correspondência com Charles Darwin sobre diversas questões de 
biologia insular e evolução. 

 Em 1905 a secção de zoologia do Museu Nacional de Lisboa, passou 
a ser designada oficialmente de Museu Bocage em homenagem a José Vicente 
Barbosa du Bocage. Pouco tempo depois, em 1911, com a reinstalação 
da Universidade de Lisboa, a Escola Politécnica e os seus Museus foram 
incorporados na Faculdade de Ciências (Cunha, 1937). Foi neste período, que 
surgem condições para consolidar a investigação e o ensino da antropologia no 
Museu e na Faculdade, respetivamente. O motor desta consolidação terá sido a 
coleção que Francisco Ferraz de Macedo doou ao Museu em 1907, e à qual já 
se fez alusão. Esta coleção viria depois a ser conhecida por Coleção Ferraz de 
Macedo, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da 
antropologia biológica do Museu.

Apesar de Francisco Ferraz de Macedo (1845-1907) ser Português, foi 
médico no Brasil durante muitos anos, tendo regressado a Lisboa em 1881 
para se dedicar a estudos de antropologia de forma independente, pois nunca 
teve nenhuma ligação formal ao Museu Nacional de Lisboa. Foi aluno da 
Escola de Antropologia em Paris, onde estudou com Paul Broca e onde se 
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terá sido provavelmente inspirado para constituir a coleção de esqueletos e 
crânios que viria a ter em sua casa e que foi estudando ao longo do final da 
sua vida (Macedo, 1887, 1888, 1900a). Esta coleção foi iniciada em 1882, com 
a recolha de crânios nos cemitérios de Lisboa, e terá sido finalizada por volta 
de 1889, com cerca de mais de um milhar de crânios e de trezentos esqueletos 
completos e identificados (Ferreira, 1908; Cardoso, 2006b), colocando-a entre 
as primeiras e mais extensas coleções do género no Mundo. Ferraz de Macedo 
terá ocupado ainda parte considerável dos seus interesses à antropologia 
criminal, atividade que exerceu para o Ministério da Justiça, tendo dedicado 
alguns livros a esse assunto (e.g. Macedo, 1892, 1900b). Interessou-se ainda por 
questões do povoamento pré-histórico e evolução das populações humanas da 
América (Macedo, 1882), e de Portugal (Macedo, 1893). Pela sua proficuidade 
e contributo em vários campos da antropologia biológica, Francisco Ferraz de 
Macedo deverá ser, provavelmente, considerado o fundador desta ciência em 
Portugal. No leito da morte, Ferraz de Macedo doa a sua coleção ao Museu 
Bocage.

Hugo F. V. Cardoso

A doação da Coleção Ferraz de Macedo em 1907 e a sua destruição em 
1978, balizam um período prolífico de crescimento da antropologia biológica 
no MNHN mas, paradoxalmente, pouco consolidado, dado que foi suportado, 
fundamentalmente, por investigadores ora não dedicados totalmente à 
instituição, ora nem sequer formalmente ligados a ela. Efetivamente, neste 
período, a atividade de investigação em antropologia no Museu estava 
dissociada da atividade pedagógica, já que os naturalistas não lecionavam e 
os docentes não faziam investigação no Museu. Contudo, tanto na vertente da 
investigação como do ensino, a coleção Ferraz de Macedo desempenhou um 
papel principal. Foi ela que serviu de base à investigação e foi ela que forneceu 
o material pedagógico de apoio às aulas práticas de antropologia. 

Dado que o incêndio de 1978 destruiu tanto a coleção como a maior 
parte dos seus registos, hoje é difícil saber exatamente qual a sua dimensão. 
De acordo com as fontes mais citadas (Almeida, 1954; Sueiro, 1967; Olivier & 
Almeida, 1972) o material da coleção Ferraz de Macedo seria constituído por 
mil crânios e duzentos esqueletos completos identificados. Esta informação 
parece ter origem no livro de medidas craniométricas elaborado por Ferraz 
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de Macedo, que sobreviveu ao incêndio, e onde se contam as mensurações de 
mil crânios. Contudo, o cruzamento de outras fontes (Ferreira, 1908; Sueiro 
& Vilela, 1943) sugere que a mesma coleção seria mais extensa, pelo menos 
em períodos mais recuados. De facto, ainda na posse de Ferraz de Macedo 
a coleção parece ter contido mais de mil e duzentos crânios e de trezentos 
esqueletos completos (Ferreira, 1908). Consequentemente, é possível que 
a coleção não tenha sido doada ao Museu na sua totalidade ou, por razões 
desconhecidas, o seu número tenha diminuindo ao longo do tempo. De 
acordo com um inventário de 1974, sobrevivido ao incêndio e identificado 
recentemente, a coleção Ferraz de Macedo compreendia por esta altura 1027 
crânios e 145 esqueletos. Hoje sobrevivem apenas cerca de 40 crânios da 
mesma coleção, entre alguns elementos pós-cranianos dispersos. 

 Independentemente da sua dimensão original, hoje é inegável 
o contributo deste acervo. A importância desta e de outras coleções 
antropológicas, entretanto incorporadas leva a que a secção zoológica (Museu 
Bocage) passe a constituir, em 1919, a secção zoológica e antropológica do 
Museu Nacional. Com a reinstalação da Universidade de Lisboa em 1911, 
foi criada a cadeira de antropologia na Faculdade de Ciências (Cunha, 1982; 
Almaça, 2000), necessidade que vinha a ser certamente sentida e à qual também 
não deve ter sido alheia, mais uma vez, a incorporação da Coleção Ferraz de 
Macedo. O primeiro docente da recém-criada cadeira foi o zoólogo Baltazar 
Machado da Cunha Osório (1855-1926) (Cunha, 1982; Almaça, 2000) cargo 
que manteve até 1926.

 O reconhecimento da importância da antropologia é mais uma vez 
evidenciado com a contratação, por parte do Museu, do seu primeiro e único 
naturalista à secção de antropologia em 1919, o médico António Aurélio da 
Costa Ferreira (1879-1922). A sua entrada parece sugerir uma intenção clara 
de consolidar a antropologia no Museu Nacional. Contudo, por razões não 
totalmente claras, esta parece ter sido uma oportunidade perdida. Costa 
Ferreira formou-se em Medicina em Coimbra tendo sido nomeado assistente 
da cadeira de anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa em 1917. Foi aluno 
de Bernardino Machado quando frequentou a cadeira de antropologia em 
Coimbra e, inicialmente, dedicou boa parte da sua investigação à antropologia, 
nomeadamente à biologia do esqueleto humano, onde estudou exaustivamente 
a coleção Ferraz de Macedo (Ferreira, 1899, 1900a, 1900b, 1915, 1920). Publicou 
ainda estudos sobre os restos mortais de personalidades históricas portuguesas 
entre as quais os de Luís de Camões (e.g. Ferreira, 1912) e os de Afonso 
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Albuquerque (Ferreira, 1922). Para os seus pares médicos, Costa Ferreira era 
claramente um antropólogo excecional, tendo sido nomeado professor de 
anatomia antropológica da Faculdade de Medicina de Lisboa em 1921. Apesar 
de naturalista do Museu Nacional, o seu entusiasmo e experiência nunca 
foram seriamente capitalizados pela instituição, em especial como docente da 
cadeira de antropologia na Faculdade de Ciências, da qual o Museu estava 
anexo. O seu colega e discípulo Vitor Fontes (1923) manifestou publicamente 
a sua reprovação relativamente ao facto de a Faculdade de Ciências nunca 
ter entregue a regência da cadeira de antropologia a Costa Ferreira, e de ter 
mantido um zoólogo nessa função. Efetivamente Costa Ferreira nunca foi 
contratado como docente e a Faculdade de Ciências manteve Baltazar Osório 
como seu regente da cadeira de antropologia até 1926. Como antropólogo, 
Costa Ferreira destacou-se ainda como um dos responsáveis pela fundação da 
Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.

Por outro lado, enquanto médico, Costa Ferreira dedicou-se profundamente 
às crianças com necessidades educativas especiais, principalmente na Casa Pia 
de Lisboa, tendo recebido largo reconhecimento nesta área, mesmo antes do 
seu desaparecimento precoce em 1922. Em 1915 fundou o Instituto Médico-
Pedagógico da Casa Pia de Lisboa, que recebeu a denominação de Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira em 1929 (hoje conhecido como “Instituto 
de Inovação Educacional”, criado em 1993). É sobretudo nesta área que Costa 
Ferreira é recordado, tendo sido praticamente esquecido o seu contributo para 
o desenvolvimento da antropologia biológica em Portugal.

É através de Costa Ferreira que, em 1918, a personagem mais influente da 
antropologia na Escola Politécnica, Manuel Bernardo Barbosa Sueiro (1894-
1974), começa os estudos com a coleção Ferraz de Macedo, como assistente 
de anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Efetivamente, Barbosa 
Sueiro só iniciou a sua atividade na Faculdade de Ciências quando, em 1926, 
foi nomeado assistente de Fernando Frade Viegas da Costa, que substituiu 
Baltazar Osório como regente da cadeira de antropologia. É nesta altura que 
o Museu adquiriu a sua designação de MNHN, mas Barbosa Sueiro aí nunca 
foi naturalista. Consequentemente, a sua atividade só indiretamente esteve 
relacionada com o Museu, por intermédio da Faculdade à qual este estava 
anexado e onde se conservava a coleção Ferraz de Macedo.

Barbosa Sueiro manteve-se como assistente de antropologia até 1940, 
data a partir da qual passou a assumir a responsabilidade da cadeira, mas 
sempre como assistente (Sueiro, 1950; Sueiro, 1967), dado que é na Faculdade 
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de Medicina que desempenha as suas funções principais. Nesta instituição 
teve uma carreira bastante longa (1914-1964) e foi cofundador do Instituto de 
Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, juntamente 
com Henrique de Vilhena e Vitor Fontes. Barbosa Sueiro foi também professor 
de antropologia criminal e foi ainda antropologista no Instituto de Medicina 
Legal entre 1949 e 1960 (Almaça, 2001; Mendes, 1965). A sua investigação em 
antropologia e anatomia foi bastante extensa, tendo publicado mais de 300 
publicações nessa área (Moura, 1999), a maior parte deles focando aspetos 
diversos da anatomia do esqueleto humano (e.g. Sueiro, 1926, 1930, 1945; 
Sueiro e Vilela, 1945; Sueiro & Fernandes, 1948-49). A maior parte das suas 
investigações estavam ainda largamente suportadas por observações feitas 
sobre a coleção Ferraz de Macedo. Vários dos seus trabalhos foram citados em 
importantes manuais de anatomia e antropologia da época, tal como o Traité 
d’Anatomie Humaine de A. Latarget e S. Testut, assim como o Lehrbuch der 
Anthropologie de R. Martin (Almaça, 2001). São ainda de Barbosa Sueiro as 
primeiras publicações portuguesas sobre questões de paleopatologia (Santos, 
1999/2000).

Com uma carreira bastante longa e uma vasta obra científica publicada, 
Barbosa Sueiro é, sem dúvida, a personalidade mais relevante nesta área na 
Faculdade de Ciências e uma das mais importantes em Portugal. Na realidade, 
Barbosa Sueiro é o único antropólogo cujo nome é evocado na celebração de 
professores cientistas realizada nos 100 anos da Universidade de Lisboa em 
2011. Paradoxalmente, a investigação em antropologia sofre uma desaceleração 
importante com a jubilação de Barbosa Sueiro, apenas para ser, eventualmente, 
recuperada já só no século XXI. Esta desaceleração resulta certamente do facto 
de a carreira de Barbosa Sueiro como antropólogo, ter sido sempre secundária 
e as suas deslocações à Faculdade de Ciências para lecionar e nunca no Museu 
dedicou tempo efetivo à investigação. Consequentemente, talvez nunca se 
tenham criado as condições para dar continuidade ao seu trabalho, pelas mãos 
de alguns dos seus alunos que, da Faculdade de Ciências, se formavam como 
biólogos. 

 Barbosa Sueiro teve ainda como seu contemporâneo um outro 
importante antropólogo Português no Museu. Entre 1957 e 1965 foi diretor do 
Museu José Antunes Serra (1914-1992), que já tinha sido diretor do Instituto 
de Anatomia de Coimbra entre 1950 e 1953, e cujos primeiros trabalhos são 
sobre antropologia, aos quais se dedica apenas até 1944. Em Lisboa dedicou 
os últimos anos da sua carreira à genética e à citologia (Vicente, 2001), tendo 
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publicado um livro de texto em inglês sobre genética em três volumes, obra 
que foi a grande referência internacional para os estudantes da área. 

 Na Faculdade de Ciências, Maria Emília de Castro e Almeida sucedeu 
a Barbosa Sueiro em 1966, como assistente da cadeira de antropologia, cargo 
que acumulou a tempo parcial com o de investigadora na Junta de Investigação 
do Ultramar. Esta investigadora trabalhou, ainda que irregularmente, com a 
coleção Ferraz de Macedo, tendo publicado alguns estudos (Almeida, 1954; 
Olivier & Almeida, 1972, 1975), de onde se destaca um método para estimar 
a idade à morte em adultos com base nas suturas ectocranianas (Almeida & 
Masset, 1982; Masset & Almeida, 1990). Na Faculdade de Ciências, alguns dos 
alunos de Maria Emília de Castro e Almeida deram continuidade aos trabalhos 
de antropologia, de onde se destaca Luis Alves Lopes. Este período da história 
da Faculdade de Ciências e do Museu Bocage teve, no entanto, um fim abrupto 
com o incêndio que destruiu quase na totalidade o edifício da Faculdade de 
Ciências na Rua da Escola Politécnica, a 18 de março de 1978.

Com o incêndio, foram destruídas a maior parte das coleções do Museu 
Nacional de História Natural, cujo património desaparecido empobreceria a 
cultura científica nacional por vários anos. De entre as coleções destruídas 
conta-se, também, a coleção Ferraz de Macedo. Sobreviveram, no entanto, 
alguns crânios desta coleção e o livro de medidas craniométricas elaborado 
por Ferraz de Macedo, que se encontrava no cofre do Museu Bocage. 

Logo depois do incêndio, e concomitante com o esforço generalizado 
do Museu em se restituir das suas coleções zoológicas e geológicas perdidas, 
foi planeada a constituição de uma nova coleção antropológica. Este processo 
foi iniciado em 1981 por Luís Alves Lopes (1950-2008) e a coleção que viria 
a surgir pode ser considerada, hoje, largamente superior à própria Coleção 
Ferraz de Macedo. Contudo, enquanto que a coleção Ferraz de Macedo era 
constituída essencialmente por crânios, a nova coleção será constituída apenas 
por esqueletos completos. Ainda como assistente de antropologia no recém-
criado Departamento de Zoologia e Antropologia da Faculdade de Ciências 
(portaria nº 634/83 de 31 de maio), Luis Lopes recolheu durante a década de 
80 e início da década de 90 do século passado, com autorização da Câmara 
Municipal de Lisboa, ossadas abandonadas e destinadas à vala dos cemitérios 
do Alto de São João, Benfica e Prazeres. Depois de ter desempenhado funções 
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docentes como assistente, Luís Lopes foi destacado em 1989 para o Museu 
Bocage como técnico superior. Aqui dedicou boa parte da sua atividade à 
coleção osteológica que estava a constituir. Depois de António Aurélio da Costa 
Ferreira, passados cerca de 70 anos, só Luís Lopes voltou a dar fôlego à seção 
de antropologia do Museu. Contudo, o processo de constituição da coleção 
sofreu uma importante interrupção em 1991, com a reforma antecipada das 
funções que Luís Lopes exercia. No Museu, o processamento das ossadas teve 
apenas uma efémera continuidade até sensivelmente ao ano de 1993, quando 
efetivamente parou. Consequentemente, durante os vários  anos que se seguiram 
a maior parte permaneceu inadequadamente processada, tendo ficado parte 
considerável por acondicionar, inventariar e catalogar devidamente. Apesar 
desta paralisação no processamento das ossadas, antes de se reformar Luís 
Lopes conseguiu ainda transcrever na totalidade os elementos biográficos 
disponíveis nos registos dos cemitérios (livros gerais de enterramento), para 
os registos da coleção no Museu. Desde a sua saída em 1991, deixou de existir 
qualquer antropólogo nos quadros do Museu, tendo, no entanto, Luís Lopes 
dado apoio gracioso e ocasional ao Museu até sensivelmente o ano de 2001.

Em 1998, inicialmente na sequência de um trabalho de pós-graduação, 
o autor deu início ao longo, lento e intermitente processo de revisão e 
recuperação da coleção, que se encontrava em fracas condições de conservação 
e até relativamente abandonada. A partir desta data, não só a coleção, como 
também o laboratório e toda a seção de antropologia do Museu Bocage, 
sofreram significativos melhoramentos sob a responsabilidade do autor e com 
o importante apoio de Luis Lopes e dos diretores da altura, nomeadamente 
Carlos Almaça. É de 1999 que data a primeira base de dados informatizada 
parcial da coleção e nos anos seguintes foi possível organizar e equipar o 
laboratório de antropologia, que constituía apenas um depósito de material 
arqueológico. Subsequentemente, todo o espólio da antropologia, incluindo os 
remanescentes da coleção Ferraz de Macedo e de outras coleções, assim como 
do arquivo histórico da antropologia, foram eventualmente centralizados no 
laboratório e nas salas reservadas às coleções de antropologia. 

Em 2001 o autor reiniciou o processo de recolha de ossadas nos cemitérios 
de Lisboa, nomeadamente no Alto de São João, Benfica, Lumiar e Olivais, 
tendo-se efetuado ainda recolhas adicionais em 2003 e 2004. Para além desta 
expansão, entre 2002 e 2003 as condições de conservação da coleção melhoram 
significativamente, sobretudo na consequência da contratação de um assistente 
técnico para a antropologia. Apesar do caráter efémero que esta contratação 
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teve, ela permitiu reorganizar o arquivo documental da coleção, assim como 
completar a base de dados informatizada, por transcrição da totalidade dos 
dados biográficos dos indivíduos que a constituem. Parte significativa da reserva 
também sofreu melhorias significativas, nomeadamente a reorganização e 
a limpeza de alguns armários e gavetas, assim como uma reformulação da 
disposição dos esqueletos neles contidos. Foi também neste período que as 
colheitas efetuadas entre 2001 e 2003 começaram a ser incorporadas na coleção 
e que se deu início ao processo de marcação, inventariação e catalogação 
de uma parte significativa dos esqueletos. Foi dada sempre prioridade ao 
segmento da coleção que incluía os esqueletos com informação biográfica 
mais completa, pois apenas estes são mais relevantes para estudo. Apesar da 
interrupção periódica deste processo, o trabalho de vários alunos voluntários 
e estagiários permitiu dar alguma continuidade a este trabalho, ao longo dos 
anos seguintes. 

Atualmente, a coleção contém aproximadamente 1800 esqueletos, a maior 
parte deles, cerca de 1500, foram obtidos por Luis Lopes entre a década de 80 
e 90 do século passado e os restantes 300 pelo autor no início deste século. 
Contudo, nos registos da coleção apenas figuram 1674 entradas, o que sugere 
um número mais reduzido. Não só a dimensão é maior, como ela ainda não 
está determinada com exatidão. Este desconhecimento resulta, em primeiro 
lugar, do facto de várias entradas conterem mais do que um indivíduo. Em 
regra estes casos representam dois indivíduos que partilhavam o mesmo 
ossário no cemitério e que estão catalogados de forma separada, quando 
incorporados na coleção. Dado que a coleção nunca foi alvo de uma revisão 
completa do estado de conservação e apenas parte está documentada, algumas 
destas entradas duplas não foram ainda identificadas. E em segundo lugar, 
resulta da descoberta recente em armazém, de algumas dezenas de ossadas 
recolhidas por Luís Lopes, provavelmente nos anos 90, e que nunca foram 
objeto de avaliação sistemática.

 Das 1674 entradas existentes nos registos da coleção, e até agosto de 
2011, apenas 912 indivíduos possuem algum tipo de informação documental 
biográfica associada. Existe alguma variação no tipo e na quantidade dessa 
informação, mas a maior parte dos dados existentes, obtidos dos livros gerais 
de enterramento de cada cemitério, referem-se geralmente ao nome, sexo, 
idade à data da morte, data, local e causa de morte, morada, profissão e estado 
civil do indivíduo. Alguns dos indivíduos contêm toda a informação, enquanto 
outros apenas parte, estando os 912 indivíduos sempre identificados quanto ao 
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sexo e idade. Num pequeno segmento da coleção, os dados biográficos foram 
confirmados com recurso à consulta dos boletins de óbito nos cemitérios e/
ou registos de óbito nas respetivas conservatórias do registo civil. Noutros 
ainda, os mesmos dados foram completados através da consulta do registo 
de nascimento. Outro tipo de dados que foram ainda recolhidos ao longo do 
tempo, refere-se a informação médico-legal contida nos relatórios de autópsia 
(no caso dos indivíduos autopsiados), a mensurações antropométricas obtidas 
em vida durante a inspeção militar (no caso dos indivíduos do sexo masculino) 
e outra informação de saúde, nomeadamente obtidos da Maternidade Alfredo 
da Costa. Os esqueletos com informação biográfica incompleta, dizem respeito 
a quase todos os indivíduos falecidos depois de 1959, data a partir da qual a 
maior parte dos elementos biográficos existentes no registo do óbito, deixaram 
de constar nos boletins do óbito e, consequentemente, nos registos dos 
cemitérios. Todavia, todos os indivíduos são, potencialmente, identificáveis 
por pesquisa nos boletins do óbito nos cemitérios e registos de óbito nas 
conservatórias.

Dos 912 indivíduos referidos acima, atualmente, apenas 578 esqueletos 
se encontram em condições mínimas de serem estudados. Estas condições 
dizem respeito, naqueles indivíduos, à marcação integral dos elementos do seu 
esqueleto, dado que a coleção nunca foi objeto de um processo de limpeza, 
marcação e catalogação integral. Apenas parcialmente foram estes requisitos 
cumpridos por forma a manter a coleção acessível à comunidade científica, 
procurando simultaneamente salvaguardar a sua integridade. 

 O segmento identificado da coleção contém indivíduos dos dois 
sexos, entre o nascimento e os 98 anos de idade, que viveram e morreram 
maioritariamente na cidade de Lisboa entre 1850 e 1950. Para obter 
mais detalhes sobre as características demográficas, epidemiológicas e 
socioeconómicas da coleção sugere-se a consulta de Cardoso (2006a) e 
Cardoso (2006b). Mesmo considerando apenas o segmento identificado, a 
dimensão da coleção é comparável, ou apenas ligeiramente inferior, a outras 
de importância internacional como sejam as coleções de Coimbra (Fernandes, 
1985), a coleção Hamman-Tood ou a coleção Terry (Hunt & Albanese, 
2005) nos Estados Unidos, a coleção Raymond Dart (Dayal et al., 2009) na 
África do Sul, a coleção Spitalfields em Londres (Molleson et al., 1993), ou as 
coleções de Bolonha, em Itália (Veschi & Facchini, 2002). Para além da sua 
dimensão, a importância desta coleção reside ainda na qualidade e quantidade 
da informação documental que a ela está associada e no elevado número de 
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esqueletos de crianças e adolescentes (< 20 anos), que ultrapassa a centena 
e meia. Dado que este tipo de material ósseo não adulto é raro, apenas três 
outras coleções conhecidas são comparáveis, em número de esqueletos de não 
adultos. Elas são a coleção de Spitalfields (Molleson et al., 1993), as coleções 
de Bolonha (Veschi & Facchini, 2002) e a recentemente constituída coleção da 
Universidade de Granada. 

O aspeto mais singular e importante destas coleções é o facto de serem 
constituídas por esqueletos de identidade conhecida e estes permitem 
estudar e compreender a variabilidade biológica pretérita e presente do 
esqueleto humano, como nenhuma outra fonte. Dado que os indivíduos estão 
identificados, é possível comparar/contrastar diretamente os atributos do 
esqueleto observados, com a informação biográfica e contextual do indivíduo, 
como seja o seu sexo ou idade, a sua causa de morte ou a sua origem social. 
Esta análise permite conhecer a variabilidade normal e patológica do esqueleto, 
com impacto para a nossa compreensão da história e evolução humanas (Hunt 
& Albanese, 2005; Tobias, 1991). Com base neste princípio é possível ainda 
desenvolver técnicas para identificar indivíduos de identidade desconhecida 
em contexto forense, a partir desses atributos, e investigar a variação normal 
e patológica do esqueleto, que é útil para vários ramos da medicina (Hunt & 
Albanese, 2005; Tobias, 1991). 

A utilização da atual coleção identificada para investigação científica tem 
sido crescentemente solicitada por professores e investigadores universitários 
e por estudantes nos vários níveis de ensino universitário, desde a licenciatura, 
ao mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. A coleção manteve-se, no 
entanto, numa relativa obscuridade desde a sua constituição até sensivelmente 
aos finais dos anos 90. Entre 1998 e 2011, período em que os registos de pedidos 
de consulta estão mais completos, a coleção foi visitada por 69 investigadores, 
à razão de cerca de 5 por ano. Este número pode ser aumentado para 74, se 
forem incluídos os investigadores que se conhecem ter visitado a coleção antes 
de 1998. Um pouco mais de metade destes investigadores são estrangeiros 
(55%). Também aqui não se faz referência ao número de solicitações que foram 
efetuadas e cujas visitas acabaram por não se concretizar, elevando o número 
acima de 74. Contudo, a evolução do número de visitantes não foi homogéneo. 
Entre 1998 e 2011, o número de visitas permaneceu mais ou menos constante 
até 2003, ano a partir do qual as consultas aumentaram de forma muito rápida, 
tendo atingido um máximo em 2009 (Fig. 1), com 21 visitas.
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 Em resultado destas visitas, vários trabalhos têm sido publicados com 
base na investigação realizada sobre a coleção. Não pretendendo ser exaustivo, 
a lista existente no Anexo 1 ilustra a enorme produção científica que o MNHN 
ajudou a criar por intermédio da coleção de esqueletos identificados, a maior 
parte dela resultante de visitas nos últimos 10 anos. Só em língua inglesa foram 
identificados quase 40 trabalhos científicos, cujo número certamente cresce se a 
ele adicionarmos outros elaborados sobretudo em língua francesa e espanhola. 
Destas publicações é de salientar um importante manual de anatomia óssea do 
desenvolvimento (Scheuer & Black, 2000), que teve como suporte principal 
observações efetuadas na coleção de antropologia. Este manual, teve depois 
duas reedições subsequentes num formato mais compacto (Scheuer & Black, 
2004) e no formato de manual de campo e laboratório (Scheuer et al., 2008). 
São de salientar também as várias teses de doutoramento (ver Anexo 1), 
cujos resultados são total ou parcialmente suportados por dados recolhidos 
na coleção, nomeadamente a dissertação de Carme Rissech (Universidade 

Fig. 1 –  Evolução do número de visitas à coleção de esqueletos identificados 
do Museu Nacional de História Natural, entre 1998 e 2011.
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de Autónoma de Barcelona), Francisca Alves Cardoso (Durham University), 
Katherine Weinsensee (University of Tennessee), Nandini Singh (University of 
Tübingen University),  Petra Urbanová (University of Masaryk), Libby Cowgill 
(University of Washington), Gilles Berillon e Melanie Frelat (Musee National 
d’Histoire Naturelle Paris ), Sandrine Truffier (Université Bordeaux 1), Maya 
Šešelj (University of New York), Francisco Curate (Universidade de Coimbra), 
e do autor (McMaster University).

O Museu Nacional de História Natural destacou-se e destaca-se ainda a 
nível mundial, por virtude da qualidade das coleções de esqueletos identificados 
que ora conserva ou conservou. O carácter único destes acervos torna-os 
uma fonte de informação particularmente desejável por investigadores de 
todo o mundo e contribui para que o Museu seja uma instituição cada vez 
mais conhecida e reconhecida internacionalmente. Contudo, apesar desta 
importante notoriedade, o Museu não tem sido capaz de criar, ao longo das 
suas largas décadas de existência, as condições para que a investigação em 
antropologia se estabelecesse aí de forma firme e capitalizar seriamente a 
longo prazo sobre o trabalho que vários investigadores têm realizado ao longo 
dos últimos 100 anos. Não deixa de ser interessante verificar que nem mesmo 
as personalidades mais importantes da antropologia biológica na instituição 
binómio que foi a Faculdade de Ciências – Museu Nacional de História 
Natural, aí desempenharam funções de forma permanente ou exclusiva. Por 
exemplo, Costa Ferreira foi contratado como naturalista no Museu, mas 
manteve funções importantes na Faculdade de Medicina e na Casa Pia mas 
não na Faculdade de Ciências, assim como Barbosa Sueiro, que foi assistente 
na Faculdade de Ciências, mas nunca teve uma ligação formal ao Museu. 
Apenas Luis Alves Lopes desempenhou funções exclusivas para este Museu, 
enquanto técnico superior e mesmo assim de forma relativamente efémera, 
ainda que extraordinário valor. 

O Museu Nacional de História Natural tem condições para se afirmar 
internacionalmente, na investigação em antropologia biológica, e enfrenta 
desafios importantes relacionados com a conservação e gestão da coleção de 
esqueletos identificados. No início do século XX, pouco depois da doação da 
coleção Ferraz de Macedo, o Museu contratou o seu primeiro naturalista à 
seção de antropologia (Costa Ferreira), mas parecem não ter coincidido as 
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circunstâncias que favorecessem a sua consolidação e a da investigação em 
antropologia que fazia. Em consequência deste momento perdido, o Museu e a 
Faculdade iriam depender de docentes ou investigadores de outras instituições 
para aí se dedicarem à antropologia nos cerca de 50 anos seguintes. Quase um 
século depois da passagem de António Aurélio da Costa Ferreira pelo Museu, a 
instituição voltou a usufruir da breve oportunidade de investir na investigação 
em antropologia. Desejamos que a história se não se repita a si mesma e que o 
futuro continue a reservar um lugar de destaque para esta importante área da 
ciência no agora Museu Nacional de História Natural e da Ciência.
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