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SERRÃO, Eduardo da Cunha 

Lisboa, 1906 – Lisboa, 1991

Economista, arqueólogo, museólogo e patrimo-
nialista, Eduardo da Cunha Serrão nasce em 
Lisboa, a 25 de dezembro de 1906, e nela falece, 
em 1991 (Fig. 1). Filho de Clementina de Miran-
da da Cunha Serrão e de Eduardo José da Cunha 
Serrão, Eduardo cresce em ambiente familiar 
que potencia o interesse pela área de estudo que 
abraça décadas depois. Embora não siga as pisa-
das profissionais do pai e do padrasto, ambos 
engenheiros com funções de relevo em institui-
ções nacionais, ingressa, em 1928, no Instituto 
Superior de Comércio (atual Instituto Superior de 
Economia e Gestão) da Universidade Técnica de 
Lisboa, licenciando -se em Ciências Económicas e 
Financeiras, com 15 valores.

Entretanto, os verões passados na Parede, 
linha do Estoril, permitem -lhe cultivar amizades 
que marcam a sua vida. Entre elas, a da futura 
mulher, Ana Augusta de Campos Saldanha, e a 
de Eduardo Prescott Vicente, com quem reforça 
o gosto pela arqueologia, sobretudo a partir de 
1933, durante um périplo pela zona centro do 
país. Aí, apura também dotes artísticos, dese-
nhando, pintando e fotografando, num exercício 
transposto em breve para a atividade arqueológi-
ca que reforçará em meados dos anos 1940, com 
a transferência dos períodos estivais para Venda 
Nova, Sesimbra.

Instando pela adopção de uma gestão públi-
ca do património cultural próxima do modelo 
vigente na Grã -Bretanha, Eduardo da Cunha 
Serrão regressa de breve estada londrina, no 
verão de 1952, inteirado da importância da Field 
Archaeology, apreendida em breves visitas efe-

tuadas ao Institute of Archaeology da University 
College of London, antes de realçar nomes centrais 
do desenvolvimento dos estudos arqueológicos 
europeus, como os de V. Gordon Childe, André 
Leroi-Gourhan, Annette Laming-Emperaire e 
Sergei A. Semenov.

A sua presença em Sesimbra, o interesse pelo 
seu passado e a sua condição de colaborador do 
Centro de Estudos de Etnologia Peninsular jus-
tificam que, em 1955, o Município e a Liga dos 
Amigos do Castelo de Sesimbra lhe solicitem o 
estudo e promoção da classificação e valorização 
do espólio destinado ao futuro museu regional. 
Aceitando o repto, Eduardo da Cunha Serrão 
dedica parte substantiva da sua vida ao estudo 
arqueológico do concelho, escavando com recur-
so ao método ‘Wheeler ‑Kenyon’ e aplicando novos 
conceitos operativos às interpretações históricas 
que verte em relatórios e artigos.

Preparado com este conjunto de conhecimen-
tos e procedimentos, que apresenta ao I Con-
gresso Nacional de Arqueologia (Lisboa, 1958) e 
a demais encontros arqueológicos, é convidado 
a dirigir, a titulo gracioso, o Museu Arqueológi-
co Municipal de Sesimbra, fundado em maio de 
1960. Volta então a percorrer a região envolvente 
em busca de elementos que enriqueçam as cole-
ções deste novo equipamento cultural, recor-
rendo à memória oral das populações locais e à 
perscrutação de trabalhos agrícolas e de constru-
ções civis onde surjam trechos e objetos soterra-
dos ou reaproveitados. 

A complexidade das tarefas assumidas em 
Sesimbra leva -o, no entanto, a coorganizar, a 
partir de 1965, o Centro de Estudos do Museu 
Arqueológico de Sesimbra, em cujo âmbito edita 
um boletim. Institui assim uma trilogia regional 
inovadora e inseparável composta de museu, cen-
tro de estudos e revista dedicados quase na íntegra 
à investigação arqueológica. Pioneirismo em Por-
tugal que fundamenta a sua nomeação como dele-
gado, para o concelho sesimbrense, da Subsecção 
de Arqueologia da Junta Nacional de Educação.
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Assumindo uma nova forma de investigar em 
arqueologia, baseada na atualização permanen-
te de conhecimentos, em colaborações pluridisci-
plinares, interdisciplinares e interinstitucionais e 
na especialização de discentes universitários em 
centros de referência internacionais, para melhor 
apreensão dos mais recentes parâmetros teóri-
cos e metodológicos, Eduardo da Cunha Serrão 
transforma a sua residência em Campo de Ouri-
que numa academia oficiosa à qual acorrerem 
jovens estudantes em busca de novidades biblio-
gráficas e de profícuos debates epistemológicos 
envoltos num ambiente de livre pensamento. 

Reconhecendo na nova geração o futuro da 
arqueologia no país, Eduardo da Cunha Ser-
rão pugna pela sua integração em projectos de 

investigação e agremiações dedicadas aos estu-
dos arqueológicos, a exemplo da Associação dos 
Arqueólogos Portugueses (AAP) e da Sociedade 
de Geografia de Lisboa (SGL), incentivando-
-os ainda a organizarem grupos de trabalho e 
a divulgarem resultados preliminares das suas 
pesquisas.

Pertencente à “geração em trânsito” da 
arqueologia atuante em Portugal entre os anos 
1950 e 1970, Eduardo da Cunha Serrão é, junta-
mente com João M. Bairrão Oleiro e Fernando de 
Almeida, um dos pilares da arqueologia do Tejo 
formadora de parte expressiva da geração prota-
gonista da arqueologia no país após 1974. 

O exemplo de Eduardo da Cunha Serrão 
como mentor de uma nova geração de arqueó-
logos, investigador, museólogo e patrimonialista 
valem -lhe a eleição para presidente da Secção de 
Pré -História da AAP (1974 -1987) e da própria 
AAP (1987 -1990), sendo também, por inerên-
cia desta sua última condição, responsável pelo 
Museu Arqueológico do Carmo. Um reconheci-
mento declarado público, após 1991, com a atri-
buição do seu nome a uma rua de Sesimbra, e 
ao prémio outorgado anualmente pela AAP à dis-
sertação académica de melhor qualidade cientí-
fica segundo critérios definidos por júri nacional 
constituído para o efeito.

BIBLIOGRAFIA 
Actas e Memórias do I Congresso Nacional de Arqueologia. 

1959-1960. 2 v.. Lisboa: Instituto de Alta Cultura.
SERRÃO, Eduardo Cunha. 1962. “Alguns problemas 

arqueológicos da região de Sesimbra”. Sep. de Arqueolo‑
gia e História. 8.ª s.. v. IX. Lisboa: AAP.

SERRÃO, Eduardo Cunha. 1963. “A guide to Sesimbra 
archaeological museum”. Sesimbra: Liga dos Amigos do 
Castelo de Sesimbra. 

SERRÃO, Eduardo Cunha. 1967. “Noticiário”. Boletim do 
Centro de Estudos do Museu Arqueológico de Sesimbra. N.º 
2 – 15 de Abril de 1967.

SERRÃO, Eduardo Cunha. 1966. “Germes milenários”. 
Comunicação apresentada ao IV Colóquio Portuense de 
Arqueologia – 1965. Sep. Lucerna, v. V.. Porto: Maranus.

SERRÃO, Eduardo Cunha Serrão. 1951. “E.I.M. [Escrita e 
Inventário do Material] – uma pequena pedra do alicer-

FIG. 1  Eduardo da Cunha Serrão. Década de 70. 
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ANA  CRISTINA  MARTINS é bolseira de Pós ‑Doutoramento 
da FCT com o projeto ‘rqueologia em inovação num Portugal 
em transição: actores, instituições e projectos (1958 ‑1977), 
tendo como unidade de acolhimento o Instituto de História 
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, através do 
Grupo de Investigação Ciência, Estudos de História, Filosofia 
e Cultura Científica (Universidade de Évora). É investigadora 
colaboradora do Centro de Arqueologia da Universidade de 
Lisboa, instituição de ensino onde se doutorou em História 
(História da Arte), obteve o mestrado em Arte, Património e 
Teoria do Restauro, e se licenciou em História, variante de 
Arqueologia. É autora de inúmeros títulos sobre a história 
da evolução do pensamento arqueológico, museológico e 
patrimonial. Integra projetos nacionais e internacionais, lide‑
rando um deles avaliado com “excelente” por painel da FCT. 
Incorporou equipa de inventário do IPPAR (2001 ‑2007). Foi 
investigadora Compromisso com a Ciência do ex ‑Instituto de 
Investigação Científica Tropical (2008 ‑2014). Colabora, des‑
de 2007, com a Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias. Preside à Secção de Arqueologia da Sociedade 
de Geografia de Lisboa e vice ‑preside à Assembleia Geral da 
Associação dos Arqueólogos Portugueses.
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