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SILVA, Joaquim Possidónio 
Narciso da  

Lisboa, 1806 – Lisboa, 1896

Arquiteto, arqueólogo, fotógrafo e patrimonialis-
ta, Possidónio da Silva nasce na cidade de Lisboa, 
em maio de 1806, e nela falece, em março de 1896 
(Fig. 1). Filho de Reinaldo José da Silva, Cavalei-
ro da Ordem de Cristo e Mestre Geral dos Paços 
Reais, e de Maria Luísa Narcisa da Silva, Possidó-
nio é levado com a Corte Portuguesa para o Rio de 
Janeiro em 1807. Aqui frequenta o Seminário de 
S. José e a Escola Real de Ciências, Arte e Ofícios, 
instituída por Decreto de 1816 e onde lecionam 
membros da École des Beaux Arts de Paris (EBA).

Possidónio regressa com a Corte a Lisboa, 
em 1821. Prossegue aqui a preparação artísti-
ca com Domingos Sequeira, até à partida deste 
para Paris, em 1824. Matricula -se então na Aula 
Régia do Risco, onde estuda Arquitetura e Pintu-
ra com Germano Xavier e Maurício José Sendim. 
No ano seguinte, obtém autorização e subvenção 
do governo português para se especializar em 
Arquitetura Civil na capital francesa, junto de 
Charles Percier, da EBA, e de Jean Nicolas Huyot.

Finalizado o primeiro ciclo de estudos, Pos-
sidónio percorre o território francês em 1828, 
desenhando monumentos históricos e contac-
tando sociedades eruditas locais responsáveis 
pelo estudo, preservação e divulgação patri-
monial. Ainda neste ano, reencontra Domingos 
Sequeira em Roma, permanecendo em Itália até 
1830. Dois anos depois, regressa a Paris para 
completar a sua formação académica e iniciar 
os primeiros trabalhos de arquitetura, nomeada-
mente no Palais Royal e nas Tuileries, sob orienta-
ção de Pierre -F. -L. Fontaine.

Regressando definitivamente a Portugal em 
1833, Possidónio procura contribuir para a refor-
ma do ensino da arquitectura civil no país com 
O que foi e é a architectura, e o que aprendem os archi‑
tectos fora de Portugal (1833), sendo convidado a 
dirigir os festejos oficiais da chegada de D. Maria 
II a Lisboa. Nomeado arquiteto da Casa Real, 
realiza uma série de intervenções arquitetónicas 
por encomenda privada e estatal, a exemplo das 
efetuadas nos Palácios de São Bento (1833), da 
Ajuda (1834 e 1861), das Necessidades (1844-
-1846) e do Alfeite, assim como no Teatro de 
São Carlos e em estabelecimentos comerciais da 
Baixa lisboeta, além de elaborar um projeto de 
banhos públicos para a zona do Passeio Público 
(1835), que não chegou a concretizar.

Sensibilizando as autoridades competentes 
para a necessidade de instituir uma política de 
salvaguarda patrimonial, perfaz, nos anos 1840, 
um périplo pelo país como primeiro ensaio de 
um inventário que concebia abrangente, rigo-

FIG. 1 Joaquim Possidónio N. da Silva. Década de 1870. 
Fotógrafo desconhecido. Fonte: arquivo particular.
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roso e sistemático, à semelhança de outros que 
conhecera além -fronteiras. No final da década 
de 1850, o Ministério do Reino incumbe -o de 
levantar graficamente estruturas históricas de 
Portugal, tarefa que cumpre com recurso inova-
dor à fotografia no registo das realidades obser-
vadas e descritas.

Em finais de 1863, co -funda a Associação dos 
Arquitetos Civis Portugueses (AACP) para pres-
tígio da atividade arquitetónica no país através 
de conferências, cursos livres e do Archivo de 
Architectura Civil: Jornal dos Architectos e Archeo‑
logos. Instalada na igreja arruinada do conven-
to do Carmo, em Lisboa, a AACP cria, em 1864, 
o Museu Arqueológico do Carmo (MAC) como 
espaço de resgate de trechos arquitetónicos e 
objetos de valor histórico e artístico, abandona-
dos e em risco de destruição na cidade de Lisboa 
e no restante território nacional (Fig. 2).

Participando em encontros científicos ocor-
ridos durante a Exposição Universal de 1867, 
em Paris, Possidónio da Silva apreende a cres-
cente importância dos estudos arqueológicos, 
pré -históricos e antropológicos na afirmação 
de agendas políticas e identitárias europeias. 

Retornado a Lisboa já introduzido numa ampla 
rede de produção, transmissão e receção de 
conhecimentos, Possidónio agrega a temática 
pré -histórica à AACP que redenomina, nos anos 
1870, de Real Associação dos Arquitetos Civis e 
Arqueólogos Portugueses (RAACAP) e lhe vin-
cula representantes das elites locais, regionais 
e nacionais para melhor fazer vingar o seu pro-
grama de salvaguarda patrimonial, através de 
escavações arqueológicas, museus com coleções 
arqueológicas, ações de formação junto de públi-
cos variados, incluindo seminaristas, apoios a 
sociedades eruditas locais.

Integrando a comissão executiva da 9.ª sessão 
do Congresso Internacional de Antropologia e 
Arqueologia Pré -histórica (Lisboa, 1880) e após 
publicar Noções Elementares de Archeologia (1878), 
Possidónio da Silva e a RAACAP são indicados 
pelo Governo para listarem estruturas antigas 
merecedoras de classificação nacional. Entregue 
em poucos meses, o relatório agrupa os monu-
mentos por categorias, incluindo a arqueológica, 
e suscita a criação da Comissão dos Monumentos 
Nacionais (1881) da qual Possidónio faz parte. 
Apesar da sua já provecta idade, Possidónio da 
Silva continua a colaborar no Boletim de Arqui‑
tectura e Arqueologia da RAACAP; a participar, a 
expensas próprias, em reuniões científicas em 
Portugal e no estrangeiro; a corresponder -se 
com nomes centrais das áreas de estudo abran-
gidas pela RAACAP; a engrandecer o MAC com 
diferentes coleções; a fomentar benfeitorias no 
MAC; a enriquecer a biblioteca da RAACAP; a 
promover cursos, nomeadamente de Arqueolo-
gia Pré -Histórica; a reforçar a premência da ins-
titucionalização da salvaguarda patrimonial.

Em paralelo, desenvolve cções de solidarieda-
de social, estabelecendo a futuramente conhecida 
Associação dos Inválidos do Comércio e assumindo, 
entre 1851 e 1853, o lugar de 2.º Grão -Mestre da 
Grande Loja Provincial do Oriente Irlandês.

Considerado pelo pré -historiador francês 
Gabriel de Mortillet como o Caumont du Portugal 

FIG. 2 Museu Arqueológico do Carmo. Primeira capela 
lateral esquerda. Anos 80 do séc. XIX. Fonte: Boletim de 
História e Arqueologia, 3.ª série, tomo III, n.º 1, 1880.
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SANTANA, Francisco. 1998. “Joaquim Possidónio Narciso 
da Silva: 1806 -1896”. Boletim Cultural de Mafra. 6: 571 -580.

[A.C.M.]

ANA  CRISTINA  MARTINS é bolseira de Pós ‑Doutoramento 
da FCT com o projeto Arqueologia em inovação num Portugal 
em transição: actores, instituições e projectos (1958 ‑1977), tendo 
como unidade de acolhimento o Instituto de História Contem‑
porânea da Universidade Nova de Lisboa, através do Grupo 
de Investigação Ciência, Estudos de História, Filosofia e Cultura 
Científica (Universidade de Évora). É investigadora colabora‑
dora 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, liderando um deles ava‑
liado com “excelente” por painel da FCT. Incorporou equipa 
de inventário do IPPAR (2001 ‑2007). Foi investigadora Compro‑
misso com a Ciência do ex ‑Instituto de Investigação Científica 
Tropical (2008 ‑2014). Colabora, desde 2007, com a Universida‑
de 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.

e o seu Alexandre Lenoir e Sommerard, Possidónio 
é agregado a diferentes academias e sociedades 
científicas, literárias e artísticas, nacionais e 
estrangeiras, entre as quais o prestigiado Institut 
de France e a Société Française d’Archéologie.

Falecendo com descendência, Possidónio 
repousa em jazigo familiar no Cemitério dos 
Prazeres (Lisboa), sendo o seu nome atribuído, 
em 1897, à antiga Rua da Fonte Santa (Praze-
res, Lisboa) por aí se encontrar o Albergue que 
fundara, em 1891. Relembrado periodicamen-
te pelas duas instituições herdeiras da AACP, a 
Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) 
e a Ordem dos Arquitetos, Possidónio da Silva 
suscita, em 2006, a realização de seminário evo-
cativo do duplo centenário do seu nascimento, 
recordando -o a AAP em 2013, por ocasião dos 
150 anos da instituição que persiste, como no seu 
tempo, em promover a investigação, preservação 
e divulgação de conhecimentos históricos, artís-
ticos e arqueológicos, nomeadamente através do 
seu espaço museológico, de sessões de trabalho, 
do acréscimo das coleções bibliográficas e da 
expansão da sua linha editorial.
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