
329

O “ARQUIVO HISTÓRICO MUSEU BOCAGE” 
E A HISTÓRIA DA HISTÓRIA NATURAL EM PORTUGAL

Luís M. P. Ceríaco

O início dos estudos modernos em História Natural em Portugal 
situa-se na segunda metade do século XVIII, correspondendo à 
chegada do naturalista paduano Domingos Vandelli ao país. Este vai 
ser o responsável pela fundação e organização do principal complexo 
científico-museológico do país, o Jardim Botânico e o Real Gabinete 
de História Natural da Ajuda, em Lisboa, no ano de 1768. Este 
estabelecimento viria a revelar-se como o embrião do atual Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência. Durante um período 
temporal de mais de 240 anos, o Gabinete aumentou, transformou-se, 
deslocou-se, sofreu catástrofes e alcançou os mais altos feitos científicos. 
Seguindo um trajeto atribulado, mas quase linear, todo o recheio do 
Gabinete da Ajuda foi transferido para as instalações da Real Academia 
das Ciências de Lisboa, em 1836, dando origem ao Museu de Lisboa, 
que, por sua vez, seria também transferido, em 1858 para a Escola 
Politécnica de Lisboa, onde se manteria até hoje, tendo testemunhado o 
fim da dita escola e o nascimento da Universidade de Lisboa em 1911. 
Assim, até 1978, data do terrível incêndio que destruiria quase que por 
completo o Museu, as coleções e o conhecimento científico acumulados 
durante mais de dois séculos encontravam-se juntas num mesmo 
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espaço. Miraculosamente salvo do incêndio, o Arquivo Histórico do 
Museu Bocage contém em si o testemunho, espelhado em documentos 
e material diverso, do esforço e labor cientifico português iniciado no 
longínquo ano de 1768, cobrindo todas as suas “épocas”, personagens 
e acontecimentos. O Arquivo é assim um recurso único e precioso 
para o estudo da História Natural e de tudo o que lhe diga respeito em 
Portugal. Revela-se portanto como uma das coleções mais importantes 
do Museu, de maior importância para a História da Ciência e do Museu 
e para as próprias investigações biológicas atuais.

The beginning of modern studies in natural history in Portugal is 
located in the second half of the eighteenth century, corresponding to 
the arrival of the paduan naturalist Domingos Vandelli to the country. 
This will be the main responsible for foundation and organization of the 
main scientific and museological complex in the country, the Botanical 
Garden and the Royal Cabinet of Natural History of Ajuda in Lisbon in 
the year 1768. This establishment would prove to be the embryo of the 
current National Museum of Natural History. During a temporal period 
of more than 240 years, the Cabinet has increased, transformed, moved, 
suffered catastrophes and reached the highest scientific achievements. 
Following a troubled journey, but almost linear, the Cabinet of Ajuda 
collections has been transferred to the Royal Academy of Sciences of 
Lisbon in 1836, giving rise to the Museum of Lisbon, which, in turn, 
would also be transferred in 1858 to Polytechnic School of Lisbon, where 
it remains today, having witnessed the end of that school and the birth 
of the University of Lisbon in 1911. Thus, until 1978, when a terrible 
fire that destroyed almost completely the Museum collections and the 
scientific knowledge accumulated during more than two centuries 
were together in the same space. Miraculously saved from the fire, the 
Historical Archive of the Museum Bocage, testifies in itself, reflected in 
documents and miscellaneous materials, the Portuguese scientific labor 
and efforts started in the distant year of 1768, covering all “periods”, 
characters and events. The Archive is thus a unique and valuable 
resource for the study of Natural History and all that concerns it in 
Portugal. It appears therefore as one of the most important collections 
of the Museum of utmost importance for the History of Science and the 
Museum and for the very actual biological research.

Abstract
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Quando se fala em Museus de História Natural somos de imediato 
impelidos a imaginar estabelecimentos com longas galerias, com armários 
repletos de um mundo de animais “empalhados”, de longas séries de belas 
aves em peanhas de madeira, de grandes carnívoros com expressões ferozes 
enjaulados em frágeis vitrines, de uma quantidade de “bichos” estranhos, 
anfíbios e répteis monstruosos, peixes desconhecidos e invertebrados de 
formas inimagináveis em frascos de álcool, bem como os espetaculares e 
titânicos esqueletos dos grandes animais que povoam (ou povoaram) o nosso 
planeta. Imaginamos também gabinetes e laboratórios, onde nas “traseiras” 
das galerias públicas, grupos de investigadores se indagam sobre a identidade 
de um determinado animal da mais remota parte do globo. Poucos, ou 
quase nenhuns, imaginam que, para além desta maravilhosa miscelânea de 
seres e objetos científicos, existe também no museu, sendo por vezes a base 
unificadora de toda uma coleção, um importante acervo documental – o 
Arquivo – que contém em si praticamente toda a informação concernente às 
restantes coleções. É o Arquivo, e as informações nele contidas, que fazem com 
que uma coleção de História Natural seja de facto uma coleção “científica” e 
não apenas um amontoado de espécimenes naturais conservados num dado 
estabelecimento. 

A secção zoológica do Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
(MUHNAC), também conhecida como Museu Bocage (MB), possui um 
importante Arquivo documental, de riqueza e dimensão únicas no país, 
constituindo-se como uma das mais importantes coleções do Museu. O 
Arquivo Histórico do Museu Bocage (AHMB) contém em si material referente 
a mais de 240 anos de atividade naturalista portuguesa, iniciada no ano de 1768, 
no Real Gabinete de História Natural da Ajuda, sendo por isso uma referência 
obrigatória para o estudo da história da ciência, e mais particularmente da 
História Natural e da Zoologia, em Portugal. Foi com base no material do 
AHMB que o saudoso Professor Carlos Almaça, a quem a presente obra vem 
render homenagem, iniciou o pioneiro estudo da história da História Natural 
em Portugal, contando-se mais de 24 artigos e livros publicados ao longo de 
mais de 20 férteis anos de investigação sobre a história da ciência portuguesa 
(Almaça 1989, 1991a, 1991b, 1991c, 1991d, 1993a, 1993b, 1993c, 1993d, 1993, 
1994, 1995, 1996a, 1996b, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 1998, 1999, 2000, 2002a, 
2002b, 2005; Almaça et al. 1993). Também trabalhos mais recentes, como a 
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importante obra de João Brigola (2003) sobre o colecionismo setecentistas 
português onde muitos tópicos relativos à história dos estabelecimentos 
científicos são abordados, ou recentes publicações como Ceríaco et al. (2011a, 
2011b, 2012), Ceríaco & Marques (2011), e Ceríaco (2012) tiveram como 
base principal o AHMB. Este fantástico acervo documental é ainda mais 
importante para a própria história do Museu que o acolhe, por ser uma das 
únicas “janelas” existentes para que se possa, ainda hoje, revisitar uma coleção 
que, infelizmente, já não existe. Na fatídica noite de 18 de Março de 1978 um 
terrível incêndio viria a transformar em cinzas mais de 200 anos de produção 
científica nacional, escapando a este incêndio um número bastante reduzido 
de peças e boa parte do Arquivo. No entanto, nem tudo se perdeu, pois uma 
parte das coleções pode ainda hoje ser consultada. Embora se tenham perdido 
os espécimenes, as suas informações, as suas “histórias” gerais e particulares 
podem, em parte, ser ainda hoje revistas e consultadas através do Arquivo.

Luís M. P. Ceríaco

Para compreendermos a riqueza e história do material do AHMB 
é necessário conhecer a própria história da História Natural e das suas 
instituições em Portugal. Embora várias indagações e tentativas de 
interpretação da natureza tenham surgido ao longo de diversas épocas, aquilo 
que hoje consideramos como “ciência moderna” começa a surgir e instalar-se 
no país a partir da segunda metade do século XVIII. No que à História Natural 
diz respeito, é aceite por todos que em Portugal, o início do estudo modernos 
desta área científica correspondem à chegada de Domingos Vandelli, médico 
e naturalista paduano ao país. Vandelli será o principal responsável pelo 
estabelecimento dos estudos em História Natural, à introdução do Sistema 
Lineano, e à criação dos dois principais espaços científicos e museológicos 
da época: o Jardim Botânico e Real Gabinete de História Natural da Ajuda, 
Lisboa, em 1768, e o Jardim Botânico e Museu de História Natural da 
reformada Universidade de Coimbra, em 1772. Também a Real Academia 
das Ciências de Lisboa, fundada em 1779, viria a estabelecer um Museu 
próprio, bem como religiosos, como Frei José do Mayne, no Convento de 
Jesus em Lisboa, e Frei Manuel do Cenáculo em Beja (e posteriormente em 
Évora) estabeleceriam coleções privadas de índole naturalista. O naturalista 
italiano acumularia várias funções e cargos em Portugal, tomando a direção de 
ambos os estabelecimentos durante algumas dezenas de anos (será diretor do 
estabelecimento da Ajuda de 1768 até 1808, e do Museu de Coimbra, ao mesmo 

O ARQUIVO HISTÓRICO E A HISTÓRIA NATURAL EM PORTUGAL



333

O “Arquivo Histórico Museu Bocage” e a História da História Natural em Portugal

tempo que será responsável pelas cadeiras de História Natural da Faculdade 
de Filosofia na Universidade de Coimbra. Embora ambos os estabelecimentos 
começassem a ser enriquecidos com coleções iniciais de Vandelli, e por ofertas 
de várias personalidades e instituições, rapidamente se perceberia que, para 
progresso da ciência e proveito politico e económico do reino, seria necessário 
conhecer as diversas produções da natureza existentes quer na metrópole, 
quer no seu extenso império ultramarino. Assim planearam-se uma série de 
“viagens philosophicas” aos vários domínios portugueses com o intuito de 
conhecer, estudar e recolher as riquezas naturais, fossem elas vegetais, animais 
ou minerais, do império Português, riquezas essas que seriam enviadas e 
guardadas nos Museus. Contam-se várias viagens, todas elas realizadas por 
alunos de Vandelli e todas elas iriam enriquecer o Gabinete com inúmeros 
espécimenes, muitos deles desconhecidos da ciência. As mais conhecidas e 
importantes foram as “viagens filosóficas” de Manuel Galvão da Silva a Angola, 
Joaquim José da Silva a Goa e Moçambique e João da Silva Feijó a Cabo Verde, 
e, a mais famosa, a de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil, viagem esta 
que duraria mais de 9 anos. Embora o contributo de todas as viagens fosse 
assinalável, a de Alexandre Rodrigues Ferreira foi indiscutivelmente, aquela 
que mais enriqueceu e afamou o Real Gabinete da Ajuda. Com centenas de 
milhares de espécimenes do Brasil e América do Sul, o Gabinete da Ajuda 
tornar-se-ia cada vez mais conhecido internacionalmente, e o seu espólio fazia 
despertar a cobiça de muitos museus europeus. Não se estranha assim que, 
aquando da invasão napoleónica de Lisboa, em 1808, Geoffroy Saint-Hilaire, 
experiente naturalista do Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, tenha 
visitado a Ajuda e “requisitado” algumas centenas de espécimenes e os fizesse 
transportar para França, onde seriam, ao longo de dezenas de anos, estudados 
e trabalhos pelos naturalista do Muséum, dando este dedicado trabalho origem 
à descrição de dezenas de espécies novas para a ciência. Após esta visita, mas 
não totalmente devido a ela (não podemos esquecer os anos de instabilidade 
política, social e económica que se seguiram à guerra peninsular, com a corte 
no Rio de Janeiro, grandes epidemias, e graves problemas económicos e 
sociais que viriam a desembocar na terrível Guerra Civil), o Jardim Botânico 
e Real Gabinete de História Natural da Ajuda viriam a entrar num período 
de decadência que levaria ao fecho de portas do outrora glorioso gabinete em 
1836. 

 Refletindo uma alteração política e social, marcado pelo fim de um 
regime absolutista para um regime marcadamente liberal, o Real Gabinete 
sofreria uma importância alteração, quer conceptual quer de espaço físico. 
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Por decreto da Rainha, todas as coleções do Real Gabinete passariam para 
um novo estabelecimento que ficaria conhecido por Museu de Lisboa, 
localizado no Convento de Jesus, junto às instalações da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, que recentemente também se havia transferido para o 
local, e ficando a mesma Academia responsável pela sua gestão económica 
e científica. Aqui as coleções do extinto Gabinete de Ajuda juntar-se-iam 
às coleções que a Academia já possuía no seu próprio museu, mas também 
às coleções legadas pelo padre Frei José do Mayne e às coleções do extintos 
conventos, sob a direção de Francisco Assis de Carvalho. O Museu de 
Lisboa viria assim a tornar-se o principal museu de história natural do país, 
descendendo diretamente do Gabinete da Ajuda. Não seria no entanto um 
período muito rico em termos científicos e museológicos. Embora as coleções 
fossem aumentando, principalmente devido à remessa de particulares e de 
sócios da Academia, tanto a forma como as coleções eram preparadas como 
o próprio edifício que as continha revelar-se-iam problemáticos. Juntando a 
isto a falta de pessoal especializado (o diretor, único naturalista formado, era 
ao mesmo tempo responsável pelas aulas dadas no Instituto Maynense e pela 
gestão, classificação e estudo do Museu) e as parcas condições económicas da 
Academia fariam com que o Museu fosse apenas um depósito de material, 
contribuindo muito pouco para a produção cientifica no país.

O panorama do estudos em História Natural em Portugal, e especialmente 
dos estudos zoológicos, era bastante pobre, e, tirando a produção ou tradução 
de alguns textos de apoio didático destinados às aulas da Faculdade de 
Filosofia de Coimbra, o catálogo de publicações de obras referentes à zoologia 
em Portugal resumia-se a um enorme vazio.  É neste cenário de estagnação que 
surge o jovem José Vicente Barbosa du Bocage, cuja paixão e dedicação pelas 
ciências zoológicas viria a marcar de forma profunda toda a segunda metade do 
século XIX e início do século XX, no que ao desenvolvimento da zoologia e das 
suas coleções dizia respeito. Após a sua chegada a Lisboa, Bocage rapidamente 
deixa a sua profissão de médico para se dedicar exclusivamente ao ensino e 
estudo das ciências naturais, com especial interesse na zoologia. Candidatou-
-se ao lugar de lente da aula de História Natural do Instituto Maynense da 
Academia das Ciências, não tendo conseguido o lugar, o que rapidamente se 
resolveu com a sua nomeação para assistente da cadeira de Zoologia da Escola 
Politécnica de Lisboa, em 1849. Com a morte do proprietário da cadeira, 
em 1851, tomou a efetividade da mesma, e, em 1858, com a transferência 
do Museu de Lisboa e de suas coleções das instalações da Academia para a 
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Escola Politécnica, Bocage viria também a tomar o cargo de director. Esta 
transferência, não foi pacífica, tendo levantado fortes oposições no seio da 
Academia, embora fosse publicamente reconhecido a falta de condições do 
edifício e o mau estado das suas coleções. No entanto, ultrapassados todos os 
problemas e objeções levantadas, o Museu de Lisboa transferir-se-ia para o 
edifico da Escola Politécnica, trazendo consigo praticamente todo o  seu acervo. 
É aqui, com o dedicado labor científico e museológico de Barbosa du Bocage, 
que as coleções começam a aumentar, fruto de compras as estabelecimentos 
estrangeiros, ofertas de particulares, ofertas de instituições estrangeiras, como 
a grande oferta de material zoológico por parte do Muséum National d’ Histoire 
Naturelle de Paris em 1860, bem como a transferência integral do Museu Real 
de D. Pedro V, após a morte do monarca, entre 1864 e 1865. A coleção real de D. 
Pedro V, uma das mais desconhecidas e pouco estudadas coleções portuguesas 
do século XIX, era uma coleção privada, localizada no Paço das Necessidades 
e iniciada pelo próprio D. Pedro e seu irmão D. Luís, em meados de 1840. 
Após este importante arranque inicial, Bocage começará a estabelecer uma 
importante rede de colaboradores, espalhados por todo o território nacional e 
ultramarino, que, seguindo as instruções por ele publicadas, faziam chegar ao 
Museu, milhares de espécimenes zoológicos. Neste contexto surgem também 
as primeiras viagens Científicas organizadas pela nova direção do Museu, onde 
se destacará a do naturalista José de Anchieta para Angola. Tirando partido da 
longa presença de José de Anchieta em Angola e das suas constantes e ricas 
remessas, Bocage inicia aquele que vai ser o mais importante contributo para 
as ciências zoológicas, o estudo sistemático e dedicado da fauna de vertebrados 
de Angola, com especial interesse para as faunas ornitológica e herpetológica. 
Deste atarefado estudo originar-se-iam dezenas de publicações Científicas, 
descrevendo novas espécies, apresentando caracteres particulares de alguns 
exemplares e sistematizando conhecimentos, do qual são exemplos máximos 
as suas obras Ornithologie d’Angola (1881) e Herpethologie d’Angola et du Congo 
(1895). Para além de Anchieta em Angola, Bocage contará também com as 
remessas de Francisco Newton noutras localidades coloniais, nomeadamente 
São Tomé e Príncipe, Cabo-Verde, e Timor. Deste trabalho, que podemos 
dizer “de Museu”, mas que, graças à inteligência e planeamento de Bocage, se 
estendia às mais remotas florestas africanas, o contributo do Museu de Lisboa 
e de Barbosa du Bocage resultou na descrição de centenas de espécies novas 
para a ciência (Bocage descreveu 221 taxa novos para a ciência, a maioria dos 
quais ainda hoje válidos) e colocou Portugal no trilho daquilo que melhor se 
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fazia por todo o mundo. Para além da sua função científica “pura”, o Museu 
contribuiria também para a educação científica, quer na Escola Politécnica, 
quer no envio de material para diversos estabelecimentos de ensino público 
portugueses, para a divulgação e exposição de novos conhecimentos, com 
o envio e troca de materiais entre instituições nacionais e internacionais 
similares, mas também como “escola” de naturalistas, tendo muitos futuros 
naturalistas estudado e estagiado no Museu de forma a preparar a sua futura 
carreira cientifica. A presença da personalidade cientifica de Bocage viria, 
desta forma, a estender-se para além da sua morte em 1907, tendo o próprio 
Museu tomado o seu nome como designação especial. A morte de Barbosa 
du Bocage antecederia por cerca de 4 anos uma outra profunda alteração no 
Museu, o fim da Escola Politécnica de Lisboa e a sua passagem a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, em 1911. Durante o século XX o Museu 
viria gradualmente a abrandar o seu ritmo, embora mantivesse sempre os 
trabalhos de investigação e começando a direcionar-se cada vez mais para a 
divulgação pública dos seus trabalhos, orientação que se deve principalmente 
à direção de Ricardo Jorge. No entanto, cada vez mais esquecido e abandonado, 
o Museu sofre, em 1978, um terrível incêndio que destruirá praticamente por 
completo o resultado de mais de 200 anos de atividade cientifica nacional. O 
incêndio será, infelizmente, o derradeiro ponto de viragem para o Museu, 
erguendo-se no entanto das cinzas uma nova coleção e, podemos dizê-lo, um 
novo Museu. Embora por força das circunstâncias, o novo Museu Bocage, 
hoje parte integrante do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, seja 
constituído por coleções novas e movido por também novas causas e objetivos, 
mantêm-se como herdeiro direto e fiel depositário da herança científica e 
cultural iniciado no longínquo ano de 1768 na Ajuda.

Luís M. P. Ceríaco

Refletindo as várias fases que constituem a história do MNHNC, 
o AHMB é constituído por diferentes fundos que representam as várias 
instituições que fazem parte da sua história, num total de mais de 4000 
documentos. Embora o arquivo se encontre organizado segundo outro tipo 
de critério (consideravelmente problemático e confuso), dividindo-se em 
vários tipos de documentos, podemos facilmente identificar nele, 5 fundos 
diferentes. Estes fundos podem, em traços gerais, definir-se como, o fundo do 
Jardim Botânico e Real Gabinete de História Natural da Ajuda, temporalmente 

PRINCIPAIS FUNDOS DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUSEU BOCAGE
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O Fundo do Jardim Botânico 
e Real Gabinete de História Natural da Ajuda (1768 - 1836)

O fundo do Jardim Botânico e do Real Gabinete de História Natural 
da Ajuda é aquele que possui os documentos mais antigos do AHMB. 
Nele se encontra praticamente toda a documentação existente relativa ao 
estabelecimento dirigido por Domingos Vandelli em Lisboa, para além dos 
pequenos núcleos de documentação espalhados por outras instituições, 
como o caso da Biblioteca Nacional do Brasil, da Biblioteca Central do 
Muséum National d’Histoire Naturelle em Paris, do Arquivo da Torre do 
Tombo, ou do Arquivo do Museu da Ciência de Lisboa. Este fundo contém 
variada correspondência nacional e internacional, dirigida ora a Vandelli, ora 
ao seu ajudante Julio Mattiazi, ora aos sucessivos directores do Gabinete, a 
correspondência, trabalhos e lista de remessas enviados pelos naturalistas e 
correspondentes, nomeadamente dos responsáveis pelas “viagens filosóficas”, 
as listas e entradas de doações ou compras de coleções para o gabinete, bem 
como as listas de materiais enviados para fora do mesmo, os documentos das 
“requisições francesas”, o famoso Methodo de Recolher, Preparar, e Conservar 
os Productos Naturais. Segundo o Plano que tem concebido, e publicado 
alguns Naturalistas, para o uzo dos Curiozos que visitaõ os Certoins, e Costas 
do Mar“(AHMB Res. 18) para remeter e preparar produtos materiais para 
o gabinete, e uma variedade de documentação relativa à gestão interna da 

compreendido entre os anos de 1768 e 1836; o fundo do Museu de Lisboa, 
aquando da sua localização no Convento de Jesus e sob gerência da Academia 
Real das Ciências de Lisboa, temporalmente compreendido entre 1836 e 1858; 
o fundo do Museu Real de D. Pedro V, presente no Paço das Necessidades 
mas totalmente transferido para o Museu de Lisboa, já na Escola Politécnica 
de Lisboa, em 1863-1864, compreendido temporalmente entre 1848 e 1861; o 
fundo do Museu de Lisboa, aquando da sua localização na Escola Politécnica 
de Lisboa, compreendido temporalmente entre 1858 e 1911; e, finalmente, 
o fundo do “Museu Bocage” já sob a direção da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, que cronologicamente se inicia em 1911 e contendo 
documentos desde então até à atualidade. A fim de apresentar-mos de forma 
mais aprofundada os diversos fundos que compõem o AHMB passaremos a 
apresentar especificamente cada um deles.
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instituição. Este fundo contém ainda o magnífico e importante acervo da 
Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira, material este que, em 
conjunto com o acervo que existe no Brasil, constitui os escassos documentos 
da famosa viagem do naturalista treinado por Vandelli. Para além das famosas 
pranchas desenhadas por Codina, todas elas já publicadas (Almaça, 2002), 
existe ainda um conjunto de documentos inéditos relativos a remessas de 
material do Brasil para a Ajuda, a descrição da tartaruga Mata-Mata, datada 
de 1784, à qual Alexandre Rodrigues Ferreira atribuía o nome de “Testudo 
torticollis”, julgando-a uma espécie nova (a espécie havia sido descrita por 
Schneider um ano antes como Testudo fimbriata, sendo atualmente conhecida 
por Chelus fimbriatus Schneider 1783), bem como alguma correspondência 
oficial. Outro documento importante e especialmente interessante pela sua 
raridade, é a obra manuscrita de Frei José Mariano da Conceição Velloso 
intitulada Lepidopterorum suorum Omne pulchrum Proefectura Fluminensis 
(AHMB Res. 3), obra dedicada ao estudo das borboletas do Rio de Janeiro e em 
que os desenhos das espécies apresentadas é colorido com o decalque directo 
das próprias escamas das borboletas representadas, sendo este exemplar. Esta 
obra de Veloso, que terá sido dedicada a D. Maria I e depositada no Real 
Gabinete, é um dos exemplos mais antigos, senão mesmo o mais antigo, deste 
tipo de técnica. Este fundo terá sido incorporado no Museu de Lisboa, aquando 
das transferências do material da Ajuda para as instalações da Academia, por 
volta de 1836, e entrado na Escola Politécnica em 1858, seguindo o trajeto das 
restantes coleções. Pela sua antiguidade, raridade, e valor histórico, apresenta-
se como um dos fundos mais procurados e estudados por investigadores 
nacionais e internacionais.

Luís M. P. Ceríaco

O Fundo do Museu de Lisboa
na Academia Real das Ciências de Lisboa (1836 - 1858)

A época compreendida entre 1836 e 1858, correspondente ao tempo 
em que o Museu de Lisboa se encontrava sobre direção de Francisco Assis de 
Carvalho e entregue à gestão da Academia Real das Ciências de Lisboa, é das 
menos estudadas e menos conhecidas épocas do percurso da coleção. Visto 
toda a coleção ter sido transferida para a Escola Politécnica, também alguma da 
documentação terá acompanhado a transferência. Existem no AHMB alguns 
catálogos da coleção, sendo um deles especialmente importante por ser datado de 
1836, representando o estado da coleção imediatamente após a sua transferência 
da Ajuda para a Academia, bem como um livro de ordens e pagamentos e 
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O Fundo do Museu Real de D.Pedro V (1848 - 1864/5)

A documentação relativa ao “Museu Real” de D. Pedro V e de D. Luís 
I é considerável. Existem no AHMB os catálogos das coleções ornitológicas 
e conquiológicas do Museu, listas de material recebido, por via de compra a 
estabelecimentos e personalidades internacionais ou por doações, bem como 
algumas listas de material enviado do Museu Real para várias instituições e 
personalidades nacionais e internacionais. Existem também neste fundo 
documentos relativos à transferência do Museu Real para o Museu de Lisboa 
(na Escola Politécnica), que decorreu entre 1864 e 1865, após a morte de D. 
Pedro V. Como já referido, o especial interesse de D. Pedro V sobre as aves 
levou o jovem rei a planear e elaborar aquela que, caso tivesse sido finalizada e 
publicada, teria sido a primeira obra portuguesa sobre a ornitologia nacional, 
a Ornithologia Lusitana. Pouco se conhece sobre esta obra e respetivo material, 
para além de algumas figuras publicadas por Reis-Junior (1934). Citados por 
Almaça (2000) como existentes no AHMB, foram recentemente encontrados 
um pequeno conjunto de imagens e documentos, todos eles trabalhados pelo 
punho do próprio D. Pedro V, da sua nunca acabada Ornithologia Lusitana, 
conjuntamente com outros desenhos de aves não portuguesas também eles da 
autoria de D. Pedro V. 

alguma correspondência. Não sendo um dos fundos mais ricos ou completos 
do AHMB constitui-se como uma importante fonte de informação relativa ao 
período mais desconhecido e menos estudado do percurso das coleções, sendo 
um importante complemento à documentação presente em diversos fundos 
da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, nomeadamente aqueles 
consultados e utilizados por Rómulo de Carvalho (1989)

O Fundo do Museu de Lisboa na Escola Politécnica de Lisboa (1858 - 1911)

O fundo referente ao Museu de Lisboa, após a sua transferência para a 
Escola Politécnica em 1858, e sob a quase ininterrupta direção de Barbosa du 
Bocage é, sem dúvida, o mais rico e completo fundo do AHMB. Cobrindo 
um espaço temporal de mais de 50 anos, este fundo cobre praticamente por 
completo toda a obra de Barbosa du Bocage e dos seus colaboradores. Apesar 
da sua riqueza, dimensão e importância para o estudo da atividade científica 
e museológica da segunda metade do século XIX, este fundo tem sido pouco 
trabalhado e estudado, encontrando-se na sua maioria inédito. Neste rico fundo 
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O Fundo do Museu Bocage
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1911 - 1978)

O fundo que podemos apelidar de Museu Bocage refere-se já à época 
posterior à fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 
1911, embora a secção zoológica do Museu de Lisboa tenha assumido o nome 
de Museu Bocage alguns anos antes. Este fundo, o mais recente do AHMB, 
representa pois a documentação referente ao Museu aquando este se encontrava 
sob a direção da Universidade de Lisboa, desde o seu início até ao incêndio de 
1978. Não sendo um fundo particularmente rico ou completo, contém ainda 
assim alguns documentos importantes, como a correspondência de Artur 
Ricardo Jorge, diretor do Museu entre 1926 e 1956, alguns catálogos e listas de 
material, material e documentação interna e algumas requisições e contactos de 
instituições nacionais e internacionais. Deste fundo fazem também parte um 
grande conjunto de fotografias relativas ao Museu e às suas atividades Científicas 

podem encontrar-se a correspondência científica e institucional de Barbosa du 
Bocage com toda a sua extensa rede de contactos nacionais e internacionais, 
onde figuram nomes famosos como os de J. E. Gray (1800-1875), de Wilhelm 
Peters (1815-1883), ou de Paulino de Oliveira (1837-1899), ou a sua extensa 
rede de colaboradores como Isaac e Francisco Newton, José de Anchieta e Rosa 
de Carvalho, entre outros. Também se podem encontrar neste fundo um grande 
número de listagens, remessas, catálogos, livros de preparação e encomendas 
que permitem conhecer com detalhe a riqueza, dimensão e evolução do museu 
por ele dirigido. Vários relatórios, rascunhos e documentos institucionais 
permitem também conhecer melhor o dia-a-dia da instituição, bem como os 
esboços de trabalhos de vários naturalistas e colaboradores, permitindo-nos 
conhecer aquilo que foi o início de muitas investigações e trabalhos mais tarde 
publicados. Para além deste grande manancial de informação, existem ainda 
documentos deste fundo sem estarem sequer referenciados ou catalogados. Foi 
encontrada uma pasta com material manuscrito de Barbosa du Bocage, que 
não se encontrava referenciada nem catalogada em nenhuma lista do arquivo. 
Trata-se de um pasta contendo material diverso, com a especial importância 
de se tratar dos rascunhos das duas principais obras de Bocage, a Ornithologie 
d’Angola e Herpetologie d’Angola et du Congo. Este material terá como 
proveniência a própria casa de Bocage, tendo sido entregue ao Museu pelo seu 
filho, Carlos Roma du Bocage, após o falecimento de seu pai. 
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Uma das utilizações práticas do material depositado no AHMB 
é a identificação de espécimenes e coleções provenientes dos diversos 
estabelecimento representados no arquivo. Durante os dois séculos de existência 
dos estabelecimentos científicos e museológicos, várias foram as ocasiões em 
que as coleções, ou parte delas, se dispersaram por várias instituições nacionais 
e internacionais. Neste contexto, o Arquivo é, por vezes, a principal fonte 
para o conhecimento destas transferências, bem como para a identificação de 
espécimenes que nos permitem identificar determinada coleção ou resolver 
determinada dúvida. Disso é exemplo, particularmente feliz e interessante, o 
caso de um espécimen de hiena-malhada (Crocuta crocuta Erxleben, 1777) 
atualmente presente nas coleções do Muséum National d’Histoire Naturelle em 
Paris, levado em 1808 das coleções do Real Gabinete da Ajuda por Geoffroy 
Saint-Hilaire. Existe no AHMB um documento assinado pelo próprio Saint-
-Hilaire relativo aos espécimenes por ele escolhidos do Gabinete1, com a 
referência a uma “Hiena”, informação essa também existente em documentos 
franceses presentes na Biblioteca do Muséum, já transcritos em Hamy (1908) e 
Daget & Saldanha (1989). Recentemente, numa visita às coleções do Muséum, 
com o objetivo de localizar os espécimenes de vertebrados originários das 
requisições de Saint-Hilaire, localizou-se o exemplar de C. crocuta proveniente 
da Ajuda, bem como boa parte de todos aqueles referidos nas várias listas 
existentes (Ceríaco, in prep.). Este espécimen, cuja confirmação primária da 
sua origem se deveu à existência da referência ao Cabinet de Lisbonne escrita 
na base de madeira onde o animal se encontra montado, apresentava--se 
em situações razoáveis de conservação para um exemplar com mais de 200 
anos, apresentando também várias características diagnosticantes e típicas de 
exemplar taxidermizados pelo naturalistas da Ajuda, como por exemplo as 
largas suturas no ventre do animal resultantes do processo de taxidermização. 
Através da análise de material do AHMB podemos acrescentar algumas 
informações pertinentes relativas a este espécimen, nomeadamente ao que 

O ARQUIVO E A IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIMENS HISTÓRICOS

1 “Relação Dos Productos naturaes que por ordem do General Junot levou deste Real Museu M. 
Geoffroy de St. Hilaire em Junho e Agosto de 1808”. AHMB Div.16b

que se constituem com um dos raros documentos pictóricos referentes ao 
mesmo. Destaca-se no entanto toda a documentação relativa ao XII Congresso 
Internacional de Zoologia realizado em Lisboa em 1935. 
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antecede o envio para Paris. Existe no AHMB um incunábulo profusamente 
ilustrado, produzido pelos artistas Cipriano da Silva, Manuel Tavares da 
Fonseca, José António, da “Casa do Risco” do Real Gabinete de História 
Natural da Ajuda, intitulado “Riscos De alguns Mammaes, Aves, e Vermes do 
Real Museo de Nossa Senhora d’Ajuda; Ditos de Peixes, e Vermes de Angola 
com o Prospecto da Embocadura do Rio Dande; Ditos De vários Animaes 
raros de Moçambique, com alguns Prospectos, e Retratos.” (AHMB Res. 1), 
que representa vários animais que se encontrariam no Real Gabinete no final 
do século XVIII, início do século XIX, bem como alguns desenhos referentes 
às viagens de Manuel Galvão da Silva a Moçambique, e onde se pode observar 
um exemplar de hiena (Fig. 1). Este exemplar representa certamente o único 
exemplar de “Hyena (Lobo de Angola)” existente no Gabinete em 1794 
e referido no Inventário geral e particular de todos os produtos naturais e 
artificiais, instrumentos, livros, utensílios e móveis pertencentes ao Real Gabinete 
de História Natural, Jardim Botanico e suas casas anexas como são gabinete da 
biblioteca, casa do desenho, dita do laboratório, dita das preparações e armazém 
de reserva, etc e tudo o que nele se declara2, e é, sem qualquer margem para 
dúvidas, o exemplar hoje presente em Paris. A análise comparativa entre o 
desenho presente no incunábulo do AHMB e o exemplar de Paris permite-
nos observar as várias características que os ligam, tal como a própria posição 
do exemplar, ou as próprias características fenotípicas do animal em questão. 
A pigmentação dorsal, onde se pode retirar a correspondência direta entre 
as manchas apresentados no desenho e a manchas presentes no dorso do 
animal. No entanto existe uma diferença bem visível entre os dois. No 
desenho o exemplar apresenta a boca fechada, enquanto o espécimen em Paris 
encontra-se com a boca aberta. Esta diferença é explicada pela remontagem 
de espécimenes que ocorria frequentemente no Muséum, o que, neste caso, 
aconteceu logo no ano seguinte à entrada do espécimen no estabelecimento 
parisiense, informação essa presente na base do exemplar, onde se encontra 
escrito “Remonté au Laboratoire en 1809”. Cruzando estes dados com alguma 
informação referente a envios de material para o Real Gabinete, podemos 
também afirmar que o espécimen, provavelmente única hiena que alguma vez 
chegou a existir no Gabinete, fosse originário de Angola, tendo sido enviado 
por Joaquim José da Silva a 5 de Outubro de 1791, como se pode comprovar 
no documento transcrito nos Arquivos de Angola, referente a uma remessa 

2 Documento existente na Biblioteca Nacional do Brasil.
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Fig. 1 – Desenho do espécimen de Hiena-malhada (Crocuta crocuta Erxleben, 
1777) presente na obra Riscos De alguns Mammaes, Aves, e Vermes do Real 
Museo de Nossa Senhora d’Ajuda; Ditos de Peixes, e Vermes de Angola com o 
Prospecto da Embocadura do Rio Dande; Ditos De vários Animaes raros de 
Moçambique, com alguns Prospectos, e Retratos presente no AHMB e pelo 
qual foi possível identificar o espécimen presente nas colecções parisienses. 
Fotografia por Luis Ceríaco (2011).
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3 “Relação de productos Naturaes , que pela Secretaria de Estado da Repartição do Ultramar 
vão remetidos ao Real Gabinete ... 5 de Novembro de 1791: Hum Barril, com 1 Lobo, a que 
chamão no Paiz, Quimalanga, o qual suposto tenha grande semelhança com o Hyena de Lineu, 
deve notar-se que tenho entre a Cuada e o Ânus, hua bolsa, ou glândula, em que se depõem hua 
substancia semelhante ao cheiro dos Castores, offerece a aparência de Hermaphrodita, cujo 
nome lhe deverá competir na Espécie.” (Anónimo, 1933).

Outro exemplo da aplicação prática da informação contida no AHMB 
é a revisão de coleções, onde se encontram espécimenes mal identificados e 
ou cuja origem levanta dúvidas. Para além da perda de informação relativa 
aos espécimenes e às coleções, a identificação errónea da origem, natureza e 
percurso das mesmas é a segunda causa de inutilização das coleções e da perda 
do seu valor e utilidade científica, introduzindo também erros e causando 
confusões no domínio da história da ciência e das instituições científicas.  

Existe no Museu Maynense da Academia das Ciências de Lisboa um 
pequeno conjunto de material de História Natural. A sua origem e trajeto é 
pouco conhecida, embora existam materiais que, com algum grau de certeza, 
sejam originários do Gabinete da Ajuda e das antigas coleções de Frei José 
do Mayne que terão ficado para trás aquando da transferência das coleções 
para a Escola Politécnica. No entanto, existem outros exemplares, como 
uma pequena coleção ornitológica, bem como alguns modelos anatómicos 
que têm como origem ofertas e aquisições posteriores a esta transferência, 
relativos ao funcionamento das aulas do Instituto Maynense. O caso que 
aqui apresentamos reporta-se a um dos poucos exemplares desta coleção 
que foram alvo de estudo e publicação, um pequeno periquito Guaruba 
(Guaruba guarouba, Gmelin 1788), identificado na sua etiqueta original 
como “Heliopsitta guarouba, Gm.   = C.A” (Fig. 2), recentemente presente 

O CASO DO PERIQUITO QUE NUNCA FOI A FRANÇA

do naturalista3. Um outro caso é o do exemplar melânico de onça (Panthera 
onca Linnaeus 1758), com uma grande mancha branca no peito, existente no 
Gabinete da Ajuda e também ela transportada para Paris em 1808. Embora 
Daget & Saldanha (1989) e Bruckert (2003) tenham dado o exemplar como 
perdido, foi possível, através da comparação com os documentos da viagem de 
Alexandre Rodrigues Ferreira, nos quais se encontram dois desenhos diferentes 
do respetivo exemplar (um deles no AHMB, e outro na Biblioteca Nacional do 
Brasil), e pelas próprias informações presentes na base do exemplar, localizar 
o espécimen nas coleções parisienses.
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numa exposição que teve lugar na Academia das Ciências de Lisboa (2011) 
assim como em várias publicações (Antunes 2003, 2007), e cuja história do 
seu percurso até à sua atual localização levanta bastantes dúvidas e questões. 
Segundo Antunes (2003, 2007) e Antunes & Taquet (2002), o periquito terá 
sido levado por Saint-Hilaire para Paris em 1808 e sido oferecido a D. Pedro 
V aquando da visita do jovem rei a Paris em 1854, que posteriormente o teria 
oferecido juntamente com as suas coleções à Academia. Durante 1854 e 1855 
D. Pedro V visitou vários países europeus, como a Inglaterra, a Bélgica, a 
Holanda, a Prússia, a Suíça e a Itália, e, em 1855 França a tempo de inaugurar 
a secção portuguesa da Exposição Universal de Agricultura e Indústria 
de Paris, e, mais tarde, assistir à inauguração da Exposição Universal de 
Paris. É nessa altura que graças às excelentes relações que mantinha com o 
Imperador Napoleão III de França que o próprio D. Pedro vai, na manhã 
do dia 12 de Junho, ao Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, com ordem e 
autorização do próprio Imperador, escolher vários exemplares de aves para 
levar para a sua coleção particular4. O jovem rei escolhe então 312 aves das 
mais diversas origens geográficas, que certamente lhe faltariam na sua coleção, 
não selecionando nenhum exemplar da Ajuda. A assembleia dos professores 
administradores do Muséum, fazem, a 19 de Junho, a leitura do Catalogue des 
Oiseaux donnés (offerts) à Majesté (sic) le Roi de Portugal, onde figuram então 
os 312 exemplares (Antunes & Taquet, 2002). Existe, na Biblioteca do Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, o documento original dessa comunicação, 
assinado por Prévost, ajudante de naturalista de zoologia, responsável pelos 
mamíferos e aves do mesmo Museu5. Mas para além do original em Paris, 
existem também duas cópias do mesmo documento, datadas de “19 Juin 1855” 
e intituladas Muséum d’histoire naturelle. Catalogue des Oiseaux offerts à sa 
Majesté le Roi de Portugal onde figuram também as ditas 312 aves, e sendo 
igualmente assinadas por Prévost, no AHMB6. Esta cópia pertence ao fundo 
documental que deu entrada no Museu aquando da transferência das coleções 
de D. Pedro V em 1863-65. Em nenhuma das cópias existe mencionado 
qualquer espécimen de Heliopsitta guarouba, nem qualquer possível sinónimo, 
demonstrando claramente que nenhum exemplar da espécie do periquito em 

4 Ver a transcrição do Diário do Rei referente a este episódio em Leitão (1970). 
5 Bibliothèque centrale du Muséum, Fonds ancien, piece nº17, Comptes Rendus de l’Assemblée 
dês Professeurs du Muséum, 1855.
6 “Muséum d’histoire naturelle. Catalogue des Oiseaux offerts à sa Majesté le Roi de Portugal” – 
AHMB Rem. 44  e “Muséum d’histoire naturelle. Catalogue des Oiseaux offerts à sa Majesté le Roi 
de Portugal” – AHMB Div. 45
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questão foi entregue ao Rei nessa altura. Mesmo que o dito exemplar tivesse 
sido entregue a D. Pedro V aquando da sua estadia em França em 1855, o 
que, como vimos, não se sucedeu, a sua entrada na Academia só se faria, de 
todos os modos, via Museu de Lisboa, quando este já se encontrava instalado 
na Escola Politécnica e não nas instalações da Academia de Ciências, como 
referem Antunes & Taquet (2002). É entre 1863 e 1864 que a Casa Real 
negoceia com a Escola Politécnica de Lisboa a incorporação do Museu Real do 
falecido D. Pedro V, e não com a Academia das Ciências. Encontram-se vários 
documentos relativos a esta incorporação no Arquivo Histórico do Museu da 
Ciência da Universidade de Lisboa e no AHMB, bem como a referência de 
algumas remessas do “Museu Real” para outras instituições nacionais ainda 
antes da transferência, nomeadamente de uma coleção de conchas do falecido 
rei para a Biblioteca Pública de Évora7 em 1861, mas nenhuma remessa para a 
Academia nem para o Instituto Maynense. O Instituto Maynense, sediado na 
Academia, afigurou-se, durante boa parte do século XIX e início do século XX, 
como um estabelecimento de ensino científico onde eram lecionadas várias 
disciplinas, entre elas, a História Natural. A necessidade de material de História 
Natural para ilustração das aulas, também, fazia-se também sentir no Instituo 
Maynense, tendo este sido enriquecido com espécimenes vindos do Museu de 
Lisboa, tal como acontecia com diversos estabelecimentos de ensino similares 
(como o caso dos Liceus)”. A evidência de que a ave nunca esteve em Paris 
nem nunca pertenceu ao Museu Real, mas sim às coleções “antigas” do Museu 
(referenciadas pela abreviatura C.A.), é confirmada pelo documento Aves q. 
Foram pª. o Instituto Mainense em Outubro de 1871 presente no AHMB8 (Fig. 2). 
Nele se encontram os nomes das 36 espécies, num total de 47 exemplares, que 
terão sido cedidas pelo Museu de Lisboa ao Instituto Maynense, situação essa 
similar aos variados envios de exemplares do Museu para várias instituições 
de ensino portuguesas na altura, nomeadamente Liceus (de todo o país e não 
apenas de Lisboa)9, para o Colégio Militar10, para a Universidade de Coimbra11  

7 “Catalogo das conchas off.das por Sua Magestade El Rei ao Museo de Évora” – AHMB Div. 475. 
A colecção de conchas manter-se-ia no Museu de Évora (então na Biblioteca Pública de Évora), 
até, em 1922 serem transferidas para o Liceu Nacional de Évora. A colecção encontra-se hoje 
no Museu das Ciências Naturais da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora, tendo sido 
estudada e classificada por Luís Ceríaco (in prep.).
8 Aves q. Foram pª. o Instituto Mainense em Outubro de 1871 – AHMB Div. 483 
9 Como exemplo cite-se o caso do Liceu Nacional Central de Viseu, AHMB Div. 521
10 Ver, por exemplo, Div. 497. A maioria dos exemplares citados nesta lista ainda hoje se 
encontram na coleção do Museu de História Natural do Colégio Militar em Lisboa (Obs. pess. 
Luis Ceríaco e Inês Gomes, Dezembro de 2011).
11 Entre muitos outros, ver, por exemplo, AHMB Div. 505
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Fig. 2 - Exemplar de Guaruba (Guaruba guarouba Gmelin, 1788) originário 
do Real Gabinete da Ajuda e atualmente presente no Museu Maynense da 
Academia das Ciências de Lisboa, onde terá entrado em 1871, vindo das 
coleções do Museu de Lisboa então presente na Escola Politécnica, como 
atesta o documento Div. 483 do AHMB, reproduzido do lado direito da figura. 
Fotografias por Luis Ceríaco (2011) (O exemplar foi fotografado na exposição 
pública presente na Academia das Ciências de Lisboa em Agosto de 2011).
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e para a Academia Politécnica do Porto12. Esta lista corresponde à maioria das 
aves atualmente presentes no Museu Maynense da Academia, identificando 
claramente a origem do conjunto na Escola Politécnica de Lisboa, embora 
contenha em si exemplares da Coleção Antiga (C.A.) e do Museu Real (M.R.)  
(de D. Pedro V) que se encontravam depositados no Museu da dita escola. 
No topo dessa lista aparece um exemplar de “Heliopsitta guarouba, Gm.   = 
C.A.”, onde a abreviatura final de C.A. significa claramente “Coleção Antiga”, 
termo comum na documentação do Museu para se referir às coleções que 
haviam vindo da Academia (e consequentemente, parte delas, da Ajuda) 
em 1858. Aparentemente, segundo esta lista, este terá sido o único exemplar 
da “coleção antiga” a seguir nesta remessa, existindo, porém, muitos outros 
exemplares claramente identificados com a abreviatura “M.R.”, ou seja “Museu 
Real”, o que não foi o caso do periquito. O esclarecimento deste equívoco, só 
possível devido ao acervo do AHMB, permite assim explicar a presença da 
maioria dos exemplares ornitológicos que atualmente se encontram no Museu 
Maynense, bem como compreender e conhecer as práticas e rede de troca/
oferta de material zoológico, tendo como base o Museu de Lisboa, para diversas 
instituições de ensino que necessitavam deste tipo de exemplares, permitindo 
assim um aprofundado conhecimento e compreensão da história e trajetos das 
coleções nacionais.

12 Entre muitos outros, ver, por exemplo, AHMB Div. 523 

Os contributos do Arquivo não se limitam à investigação em história da 
ciência ou à história das instituições. Alguns dos materiais nele presentes são 
uma fonte primária de informação sobre os espécimenes zoológicos das suas 
antigas coleções. Recentemente estalou uma intensa controvérsia no seio da 
comunidade herpetológica internacional relativamente à nomenclatura da 
famosa Tartaruga Gigante de Aldabra, das ilhas Seicheles, classificada com o 
estatuto de Vulnerável pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN), até então identificada como Dipsochelys gigantea 
(Schweigger, 1812). Verificou-se que esta identificação se deve a uma confusão 
nomenclatural originada por Duméril & Bibron (1835). Os dois herpetólogos 
do Muséum parisiense, aquando dos arrumos e nova catalogação dos 
espécimens herpetológicos da coleção para a sua obra Erpétologie générale ou 
histoire naturelle des Reptiles (1835), atribuíram a um espécimen de quelónio 
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de grandes dimensões vindo de Aldabra o nome de Testudo gigantea, pensando 
que o dito exemplar se referiria ao exemplar descrito pelo jovem naturalista 
alemão A. F. Schweigger na sua opus magna sobre quelónios Prodromus 
Monographiae Cheloniorum, em 1812. A obra de Schweigger é considerada 
como uma das mais importantes e mais antigas contribuições para o estudo da 
diversidade mundial de tartarugas terrestres e aquáticas, e nela se incluem 
diversas espécies cujos holótipos são  espécimenes que tiveram como 
proveniência o Gabinete da Ajuda. Uma das espécies cujo espécimen, como 
referido pelo próprio autor (“Vidi animal e collectione regi Li[s]bonensi 
proventum in museo Parisiensi”) era originário da Ajuda terá sido uma 
tartaruga denominada por Schweigger de Testudo gigantea. Confrontando os 
dados biométricos, morfológicos e relativos à origem e habitat do espécimen 
com a interpretação e espécimen das Seicheles, de imediato saltavam à vista 
grandes diferenças e contradições. Para além da descrição morfológica e 
biométrica dada por Schweigger não se adequar minimamente ao espécimen 
apontado por Duméril e Bibron, as próprias origens do exemplar contradiziam 
em tudo o novo exemplar. Schweigger apontara o Brasil como habitat do T. 
gigantea, e referira explicitamente que o exemplar teria vindo do Gabinete de 
Lisboa, trazido por Saint Hilaire, enquanto o animal apontado pelos dois 
herpetólogos se referia a um exemplar proveniente das ilhas Seicheles, e que, 
muito dificilmente teria alguma vez existido no gabinete de Lisboa. De facto, 
as únicas semelhanças entre os dois exemplares eram o facto de ambos serem 
quelónios terrestres, e ambos apresentarem grandes dimensões! O que é certo, 
é que o nome Testudo gigantea cunhado por Schweigger (1812) passou então a 
ficar associado à Tartaruga Gigante de Aldabra, que na realidade deveria ser 
considerada Testudo gigantea sensu Duméril & Bibron (1835). Em 2006, Roger 
Bour, investigador do Muséum National d’Histoire Naturelle e especialista em 
quelónios, identificou o espécimen original referido em Prodromus 
Monographiae Cheloniorum. O espécimen encontrava-se misturado com 
outros exemplares nas coleções do Muséum, e identificado apenas com uma 
etiqueta que o descrevia como um espécimen, com o número de registo 
MNHN 9554, “muito velho” de Testudo carbonaria (“Testudo carbonaria, 
DUM. BIB., trés vieux sujet d’origine inconnue”), atualmente Chelonoidis 
carbonaria (Spix, 1825). Bour (2006), comparando apresenta as medições 
originais de Schweigger, de Duméril e Bibron e as próprias medições, bem 
como todos os detalhes morfológicos apresentados por ambos os autores em 
ambos os espécimenes, identifica inequivocamente aquele exemplar como 
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sendo o holótipo da Testudo gigantea de Schweigger como um quelónio 
brasileiro, sinónimo de Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766), e o espécimen 
de Testudo gigantea sensu Duméril & Bibron (1835), este sim proveniente das 
Seicheles. De acordo com as regras do Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica (ICZN), o nome Testudo gigantea Schweigger 1812, apresentava-se 
então como um sinónimo da espécie já descrita por Lineu em 1766, e logo 
inválido para a espécie. Assim sendo, o nome Testudo gigantea sensu 
Schweigger, 1812 tornava-se inválido à luz da atual nomenclatura. Tendo o 
nome Testudo gigantea sido usado, mesmo que erroneamente, por Duméril & 
Bibron para a descrição do espécimen vindo de Aldabra, o que de facto foi a 
descrição de uma espécie diferente, partindo de um espécimen diferente, mas 
usando o nome cunhado por Schweigger, poder-se-ia então considerar que o 
nome Testudo gigantea sensu Duméril & Bibron (1835), seria, seguindo o 
Princípio da Prioridade (Artigo 23), o nome correto a usar para identificar a 
espécie. No entanto, como refere Bour (2006), a espécie de tartaruga de Aldabra 
já havia sido descrita por Gray em 1831, como Testudo dussumieri (actualmente 
Dipsochelys dussumieri), o que, pelo artigo 23 do Código, implica que a 
Tartaruga Gigante de Aldabra fosse, por fim, reconhecida como tal, e não por 
Dipsochelys (=Testudo) gigantea (Schweigger, 1812) nem por Dipsochelys 
(=Testudo) gigantea sensu Duméril & Bibron (1835). No entanto, uma 
providência colocada por Frazier (2009) ao Comité Internacional de 
Nomenclatura Zoológica propunha a manutenção do nome Dipsochelys 
gigantea para a Tartaruga Gigante de Aldabra, a nomeação de um neótipo e a 
supressão do nome Dipsochelys dussumieri, argumentando que a alteração 
nomenclatural viria a trazer uma instabilidade taxonómica, podendo interferir 
com os diplomas legais relativos à conservação da espécie, que era já 
“tradicional” o uso do nome gigantea, que a origem do espécimen apresentado 
como holótipo por Bour era duvidosa, e que existiam também várias dúvidas 
relativas à validade nomenclatural do suposto holótipo de Testudo dussumieri 
(Gray, 1831). Esta proposta reuniu vários apoiantes, entre especialistas e não 
especialistas, com argumentos por vezes infundados ou inválidos do ponto de 
vista do Código. Por sua vez, os partidários da proposta de Bour apresentaram 
argumentos baseados estritamente na análise e interpretação do Código, bem 
como em bases históricas e científicas. É neste ponto que o material do AHMB 
vem trazer contributos de relevo: é possível traçar a origem do espécimen 
9554, o holótipo da T. gigantea de Schweigger, não só até ao Gabinete da Ajuda, 
mas sim à data e local de captura do espécimen, reforçando assim as várias 
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evidências que colocavam como origem do exemplar o Brasil e contribuindo 
também para esclarecer qualquer dúvida relativa à origem e natureza do 
espécimen. Existem no AHMB vários documentos ainda hoje inéditos relativos 
à viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil entre 1783-1792, 
entre os quais um conjunto de 8 listas de remessas de produtos naturais, 
enviados da “Villa de Barcellos”, capital da capitania do S. José do Rio Grande, 
para o Gabinete de Ajuda, cronologicamente compreendidas em 1786 e 1788 
(AHMB ARF 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i). Nestes documentos 
são referidas vários exemplares de quelónios brasileiros enviados pelo 
naturalista, todos eles referidos pelo seu nome ameríndio. Apesar de o envio 
de quelónios ser constante em todas as remessas, é na última, datada de 21 de 
Junho de 1788, que tem origem o exemplar atualmente em Paris. Existe no 
manuscrito Relação dos Productos Naturaes, que forao incluídos nos 29 caixoens 
de madeira, (e em hum delles incluída huma caixa de folha de Flandres), nas 27 
Frasqueiras, e nos 2 Barris, que se remetterão por Oitava, e ultima Remessa, da 
Villa de Barcellos, Capital da Capitania de S. Jozé do Rio Negro, para o Real 
Gabinete de Historia Natural. Aos 21 de Junho de 1788 (AHMB ARF., 11h), 
para além de uma “Juruparigue” (Platemys platycephala), uma “matamata” 
(Chelus fimbriata); e duas “Yurara-Uirapeques” (Podocnemis erythrocephala), a 
referência a três “Jabutim-tinga” (Chelonoidis denticulata), uma das quais 
capturada no Rio Branco e considerada bastante rara devido às suas grandes 
dimensões, visto que, segundo Alexandre Rodrigues Ferreira, “os mais 
ordinários não passao de 2 palmos de comprimento” enquanto o exemplar 
“que agora se remette, tem 3 palmos e 1/2 , o qual foi recolhido no Rio Branco, 
porem deste tamanho são muito raros”. A medição por palmos apresenta-se 
com uma das evidências mais claras de que o espécimen referido é de facto o 
espécimen 9554 das coleções de Paris, pois “1 palmo” corresponde, 
aproximadamente, a cerca de 22 cm, o que dá uma dimensão (comprimento) 
ao exemplar de aproximadamente 77 cm. Esta dimensão corresponde 
exatamente às medições efetuadas por Schweigger (1812) e Bour (2006). Em 
Janeiro de 2012, procedeu-se à medição do exemplar 9554 por palmos (Fig. 3), 
tendo-se chegado às mesmas conclusões já acima referidas. Este dados 
históricos, bem como a análise do material de enchimento e a comparação das 
técnicas taxidérmicas do exemplar com outros exemplares da mesma época e 
com a mesma origem, foram recentemente publicados(Ceríaco & Bour, 2012). 
Não existindo qualquer outra referência à entrada de exemplares desta espécie 
no Gabinete da Ajuda, é então praticamente certo que este terá sido o exemplar 
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Fig. 3 - Medição por palmos do espécimen 9554, o holótipo de Testudo gigantea 
Schweigger, 1812, por Roger Bour (esquerda) e Luis Ceríaco (direita), em 
Janeiro de 2012 na Zoothéque do Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
Fotografia por Mariana Marques (2012)

escolhido por Saint Hilaire e enviado para Paris, e cuja entrada em Paris se 
pode referenciar ao relatório de Lacepède sobre os anfíbios, répteis e peixes 
recolhidos pelo naturalista francês que entraram no Muséum, Reptiles et 
Poissons rapportés du Portugal par M. le Professeur Geoffroy St Hilaire 
(reproduzido em Hamy 1908 e Daget & Saldanha 1989), na referência a “10 
Tortues et Emydes, dont 7 nouvelles; l’une entre autres de plus de 0 m 60”, 
desfazendo dúvidas que pudessem persistir relativas à origem e natureza do 
holótipo da Testudo gigantea de Schweigger (1812). Este caso é um exemplo 
bastante interessante das potencialidades do arquivo para a resolução de 
problemas bastante atuais, tendo também a felicidade de ilustrar a importância 
cientifica histórica e atual de espécimenes originários do Gabinete da Ajuda.
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A importância do Arquivo não é diferente da importância das restantes 
colecções do Museu, e em alguns casos a sua importância é reforçada pela 
unicidade da informação nele contida. Numa altura em que se assiste um 
regresso aos museus, ao fim de vários anos de esquecimento e abandono, 
regresso este motivado em parte pela atual crise que a biodiversidade 
mundial enfrenta e pela consequente e urgente necessidade de sistematização, 
catalogação e divulgação da informação contida nestes, o Arquivo, como parte 
integrantes das coleções do Museu, constitui-se como mais uma importante 
ferramenta para a resolução dos problemas que o a biodiversidade mundial 
atravessa. Por outro lado, o Arquivo possui um tipo de informação que, para 
além de útil para as disciplinas biológicas e para as ações conservacionistas 
(por exemplo, como no caso acima relatado de controvérsias nomenclaturais, 
mas também, para possíveis estudos comparados de distribuição de espécies 
ao longo do tempo, etc.), apresenta-se de extrema importância para muitas 
outras disciplinas científicas e académicas, assumindo desta forma uma 
dimensão verdadeiramente multidisciplinar. O seu material tem sido utilizado 
por diversos investigadores das mais diversas áreas: da história à geografia, 
da história da arte à história da ciência. Sendo o AHMB depositário de 
documentação relativa a várias regiões do mundo para além de Portugal, o 
Arquivo desperta também o interesse de vários investigadores estrangeiros que 
o utilizam para levar a cabo os seus estudos particulares nas mais distintas áreas 
científicas. Desde 2009, um total de 52 investigadores visitaram e consultaram 
o AHMB no decurso de vários projetos de investigação e divulgação científica. 
Destes, a grande maioria foram Portugueses (31 ) e Brasileiros (12), mas 
também há a registar a presença de Italianos (3), Norte-Americanos (2), 
Franceses (1), Canadianos (1) e Espanhóis (1), evidenciando assim o interesse 
e importância internacional do AHMB.

Demonstrada a importância do AHMB, é necessário referir o seu estado 
e necessidades atuais. A organização interna do arquivo é, problemática e 
pouco prática, sendo necessário proceder-se à sua revisão e reformulação, 
adotando moldes semelhantes aos aplicados no Arquivo do Museu de Ciência 
(Gens, 2011), de forma a respeitar a lógica natural dos antigos fundos e agregar 
documentos que foram indevidamente separados. Este processo, embora 
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complicado e moroso, é de vital importância para o Arquivo, pois evitará erros 
de análise documental e facilitará de sobremaneira o acesso dos investigadores 
à informação que procuram. Embora a maioria do material do AHMB se 
encontre desde já digitalizado, apenas a documentação inserida nas secções 
“Correspondência Nacional” e “Correspondência Estrangeira” se encontra em 
condições de se expor ao público. O restante material, embora digitalizado, não 
apresenta qualidade suficiente para se colocar disponível diretamente, embora 
seja possível a sua utilização por parte de investigadores, sendo necessária 
uma digitalização mais cuidada e atenta do mesmo. Após estes dois pontos, 
será necessário redigir um novo catálogo do Arquivo e disponibilizá-lo aos 
investigadores. Esta reformulação da organização interna do AHMB, bem como 
a sua disponibilização a todos aqueles que pretendam consultá-lo, removendo 
assim qualquer limitação ao seu acesso para além dos limites definidos para 
a conservação e preservação da integridade do seu material, permite uma 
valorização do mesmo, bem como constitui um importante contributo para 
toda a comunidade científica. Pela sua riqueza, antiguidade e unicidade, e pela 
sua importância histórica e científica, o AHMB é uma das mais importantes 
coleções do MNHNC, merecendo um local de destaque no Museu. Numa 
época de avanços tecnológicos de dimensão apenas comparável aos complexos 
problemas com que a Biodiversidade se deparam, o Arquivo assume-se como 
uma ferramenta singular. O conhecimento do passado disponível no seu acervo 
permite-nos compreender melhor o presente e encontrar soluções para o futuro. 
Os documentos desgastados e amarelecidos pelo passar do tempo, são hoje uma 
fonte de dados de renovado interesse para os naturalista de uma nova era.

Toda a investigação e estudo relacionado com o AHMB deve-se ao sempre 
amigo e prestável acompanhamento da Doutora Maria Judite Alves, então 
curadora do AHMB, e de toda a equipa do Museu, onde sempre encontrei e 
encontro portas abertas e total acesso às suas coleções. O estudo do material do 
AHMB, que me levou a conhecer a fundo a sua riqueza, encontra-se inserido 
na minha tese de doutoramento, orientada pelo Prof. Doutor João Brigola e 
Prof. Doutor Paulo de Oliveira, a quem devo sinceros agradecimentos pela 
sua sempre presente e sábia orientação. Gostaria de agradecer ao staff do 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, e em particular ao Doutor 

Agradecimentos



355

Roger Bour e à Doutora Annemarie Ohler pela sua hospitalidade, amizade 
e acompanhamento durante as minhas visitas a uma das mais prestigiadas 
instituições Científicas internacionais, onde encontrei também sempre portas 
abertas. Por fim, uma especial palavra de agradecimento à colega Mariana 
Marques, pelo seu sempre presente apoio em todas estas investigações. 
Esta investigação foi financiada pela bolsa de doutoramento concedida pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia a Luís Ceríaco, com a referência SFRH / 
BD / 66851 / 2009, financiada pelo POPH - QREN - Tipologia 4.1 - Formação 
Avançada, comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Luís M. P. Ceríaco
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