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Academia Politécnica

Universidade do Porto
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Criação do Museu e Laboratório mineralógico e geológico 
e Sala Aarão Lacerda

Implementação, pela primeira vez, de sistema normalizado 
de registo de coleções de Arqueologia e Etnografia, em 
papel

Criação do Museu de História Natural da Faculdade de 
Ciências do Porto (MHNFCP)
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Integração na infraestrutura científica PRISC (Portuguese 

Research Infrastructure of Scientific Collections)

2015Criação do Museu de História Natural e da Ciência 
da Universidade do Porto (MHNC-UP)

2017

2013

Inauguração da Galeria da Biodiversidade
(MHNC-UP)

2000’s Digitalização das coleções de Arqueologia e Etnografia –
individualizadas

2007

2016

Digitalização das coleções de Arqueologia e Etnografia, 
em base de dados integrada (Index Rerum)

Início da revisão e normalização das coleções de 
Arqueologia e Etnografia

2020 Início da normalização de estrutura de dados e vocabulários 
controlados transversal as coleções do MHNC-UP para 
migração de base de dados In Patrimonium

2021 1ª fase de migração de dados - Etnografia

Projeto Museológico 

Museus da Universidade do Porto 2002

Museu Virtual da U. Porto,

utilizando dados do Index Rerum

Projeto Museu Digital da U.Porto

para integração dos museus UP
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ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA

Sítios arqueológicos

c.740

Países

c.50



LEVANTAMENTO DE LACUNAS (2016-2020)

• Missão e política de gestão de coleções em discussão:

○ Base teórica: transversalidade

○ Prática: criar ações para

■ Suprir a ausência de controlo terminológico

■ Melhorar a estrutura de dados (antes estava individual a cada

departamento/coleção)

■ Criar normalização de procedimentos comuns a todas as coleções



Imagem: Printscreen Index

Rerum (2007-2019)



Como integrar a 
representação e 

decrição das 
informações das 

coleções e da 
gestão das 
coleções no 
MHNC-UP?

Imagem: Desenho de rede adaptado de Nick Poole/ http://www.slideshare.net/nickpoole . 

Objetos da coleção de Etnografia do MHNC-UP. Catálogo Culturas e Geografias (2019)

http://www.slideshare.net/nickpoole


METODOLOGIA (2020-2021)

1. Reuniões periódicas

● Individuais com cada curador para definir

uma estrutura de dados em comum

● Coletivas para o controlo terminológico

transversal às coleções

● Discussão e validação com todos os

curadores das coleções do MHNC-UP

2. Criação de documentos orientadores

(guidelines) - a construir



DESIGNAÇÃO

Cantaro

Cântaro

Cantaro - miniatura

Cântaro (perfurado)

Cântaro de duas asas

Cantaro miniatura

Cântaro miniatura

cesta

Cesta com asa

Cesta com tampa cónica

cesta com tampa ou "sanduku"

Cesta em barro

Cesta em barro vidrado

Cestinha fina

Cestinho

Cesto

cesto  ou "kekad"

cesto com pe

cesto com pé

Cesto com tampa

Cesto com tampa cónica

Cesto cónico

Cesto de palhinha

cesto para pratos - "basiba"

Cesto pequeno

Cesto pequeno em fibras vegetais

Cesto tipo quimbala

cossoiro

Cossoiro completo

cossoiro de argila

cossoiro de barro

Cossoiro de cerâmica

cossoiro inteiro (m 22)

• Erros ortográficos

• Indicação de estado de conservação

• Numeração antiga

• Indicação de materiais

• Presença de designações vernaculares

• Indicação de tipologias e formas

• Indicação das espécies animais

Cântaro

Cossoiro

Cesta



DESIGNAÇÃO

asa

Asa da sítula

asa de balde em bronze

asa de cerâmica negra de pequeno 

vaso

asa de fita

Asa de fita decorada

asa de sítula

asa de tipo ibérico com marca C

Asa de um vaso em cerâmica

Asa em cerâmica manual

Asa furada

Asa?

Astrágalo de Bos primigenius

Astrágalo de Capreolus capreolus

Astrágalo de Cervus elaphus

Astrágalo de Felis sylvestris

Astrágalo de Lepus sp.

Astrágalo de Lutra lutra

Astrágalo de Lynx pardina

Astrágalo de Meles meles

Astrágalo de Oryctolagus cuniculus

Astrágalo de Sus scrofa

Astrágalo G-1

Astrágalo de Sus scrofa

Australopithecus afarensis (AL 444-2)

Australopithecus afarensis (LH 4)

Australopithecus afarensis, (Lucy - fémur, pelvis 

e sacrum)

Australopithecus africanus, (Crânio de criança)

• Erros ortográficos

• Indicação de estado de conservação

• Numeração antiga

• Indicação de materiais

• Presença de designações vernaculares

• Indicação de tipologias e formas

• Indicação das espécies animais

Asa

?

Astrágalo



COLETOR (Entidades)
Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior

Joaquim Santos Júnior

Joaquim Santos Júnior?

Oferta de Joaquim Rodrigues de Santos Júnior

Oferta de Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior

Oferta de Joaquim Santos Júnior

Oferta de Maria da Conceição e Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior

Oferta do Dr. Santos Júnior

Oferta do Prof. Doutor Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior

Oferta do Prof. Doutor Santos Júnior

Oferta do Prof. Dr. Joaquim dos Santos Júnior

Oferta do Prof. Dr. Santos Júnior

oferta do Prof. Santos Júnior

Oferta do Professor Doutor Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior

Oferta do Professor Joaquim Rodrigues Santos Júnior

Prof. Doutor Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior

Prof. Doutor Santos Júnior

Prof. Dr. Mendes Corrêa e Dr. Santos Júnior

Santos Júnior

Joaquim Rodrigues Santos Júnior

x19

• Indicação de meio de aquisição

• Indicação de títulos

• Falta de uniformização determinantes

• Associação de entidades



INCORPORAÇÃO

Apareceu em 

Agosto de 1964 com 

outras três lanças, 

numa exploração de 

granito no Outeiro 

do Rego. O Prof. 

Joaquim Rodrigues 

dos Santos Júnior 

conseguiu adquiri-la 

por oferta em 

Agosto de 1965. 

Incorporada em 

1967. 

História do 

objeto
Coletor

Descrição

Designação
Adquirido na Feira de 

Barcelos 

F. Azevedo Gomes em 

1968. Adquirido pelo 

Instituto de Antropologia 

em Junho de 1971 

Cesto com tampa 

cónica, oferta de 

Miss Beatrice 

Bernal, filha do 

consul de Inglaterra 

em Lourenço 

Marques (actual 

Maputo) em Março 

de 1939 



Achado acidental
Adquirido

Adquiridos
Colheita

Compra
Comprada
Depósito
Escavações

Legado
Colheita e oferta
Herdeiros
Oferecida
Oferta

Recolha
Transferência

INCORPORAÇÃO

Imagens: Da esquerda para a direita: [1] Termos de aquisição das coleções do MHNC-UP,  [2] Lei quadro dos museus (2014) e  [3] lista de 

termos de aquisição no In Patrimonium



MATERIAIS

ceramica
cerâmica
cerãmica
Cerâmica castanho escuro
cerâmica cinzenta
cerâmica comum
Cerâmica de Roda
Cerâmica de Roda, pasta rosada.
cerâmica escura
cerâmica grosseira
Cerâmica Sigillata clara D
Cerâmica vermelha
cerâmica, argila
cerâmica, argila bastante fina com mica
cerâmica, argila clara com muita mica
cerâmica, argila com mica
cerâmica, argila com mica com desengordurantes
cerâmica, argila com mica escura
cerâmica, argila com mica mas com outros desengordurantes
cerâmica, argila com muita mica
cerâmica, argila com muito pouca mica
cerâmica, argila com pouca mica
cerâmica, argila escura com mica
cerâmica, argila quase sem mica

argila
argila (?)
argila acastanhada
argila amarelada
argila beje
argila beje clara a cinza

argila beje clara, com mica prateada

argila beje clara, núcleo cinza.
argila beje clara.

argila beje com núcleo castanho verde

argila beje com núcleo rosa
argila beje muito clara

argila beje núcleo cinza a negro

argila beje núcleo negro.
argila beje rosada

argila beje, com núcleo cinza
argila castanha

argila castanha, núcleo cinza-negro
argila cinza

argila cinza com núcleo cinza escuro
argila cinza escura
argila cor de tijolo clara.
argila escura
argila negra

argila negra com carvão incorporado
argila vermelha
argila, mica
argila?

x28

x24

• Erros ortográficos

• Indicação de modo de produção / 

cozedura

• Indicação de tipologias e formas

• Caracterização de pastas cerâmicas

Cerâmica

Argila



Imagens: Da esquerda para a direita Material Thesaurus, British Museum, disponível em http://terminology.collectionstrust.org.uk/British-Museum-materials/#Structure

e printscreen da lista de termos controlada de Materiais do In Patrimonium do MHNC-UP (2021).

x482

http://terminology.collectionstrust.org.uk/British-Museum-materials/#Structure


Imagem: Printscreen da lista

de termos controlada de 

Materiais do In Patrimonium

do MHNC-UP (2021).



Imagem: 

Printscreen da 

lista de termos

controlada de 

Materiais do In 

Patrimonium do 

MHNC-UP (2021).



• Incremento da 

acessibilidade das 

Coleções

• Possibilidade de 

divugação em

múltiplas plataformas

• Potencial de 

produção de 

conhecimento

Imagem : Exposição Culturas e Geografias (2019 - 2020)



REFLEXÕES

Crise saúde e económica: acelerou a mudança no modo como os museus disponibilizam a 

informação sobre suas Coleções.

Necessário rever o modo de organização das informações dos museus: as normas são

facilitadoras da comunicação e apoio à gestão e acesso às Coleções.

É preciso incentivar o uso de normas e criar legislação nacional mais específica sobre o tema

Necessário uma política pública que apoie o uso das normas, que crie programas para qualificar

os profissionais com as qualificações necessárias para o uso e aplicação, de maneira a 

empoderá-los para que possam ser mais eficientes e eficazes.

Este trabalho é uma pequena parte do processo que o MHNC-UP está a realizar ao rever a forma 

como a informação das suas coleções está organizada e como dar acesso às mesmas.
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OBRIGADA!

Website do MHNC-UP

https://mhnc.up.pt/

Podcast Terras sem Fim | MHNC-UP | Rita Gaspar
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