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COSTA, João Manuel da

1836 ‑1918?

João Manuel da Costa foi secretário da Câmara 
Municipal de Mértola e colecionador particu-
lar. O seu interesse pelo colecionismo remon-
ta à década de 1870, época em que conheceu 
Estácio da Veiga (1828 -1891): “quem me meteo 
este vício no corpo [colecionismo] foi Estácio 
da Veiga” (MNA, Epistolário de JLV: 927 -6055). 
Desde então, interessou -se pela formação de 
uma coleção onde se cruzavam a arqueologia, 
a numismática e a história natural. Descreveu-
-a nos seguintes termos em 1894: “Eu apenas 
sou um curioso, amador das cousas antigas, 
sem que tenha os conhecimentos precisos, e que 
eu muito desejava ter, para conhecer algumas 
cousas de que faço acquisição. Assim compro 
hoje uma moeda romana, e daqui a dois ou trez 
meses é que a decifro, quando a decifro; e isto 
acontece -me muitas vezes, mesmo sendo auxi-
liado pelo catálogo do Aragão […] [Refere -se a 
Descripção Geral e Histórica das Moedas (…), 1875] 
Tenho algumas moedas árabes de prata e cobre 
e também tenho fragmentos de vazos de barro 
árabes; tenho muitos objectos de que lhe man-
darei alguns desenhos toscos porque os não sei 
fazer melhores. Também tenho das taes chama-
das pedras de raio – tenho louça, tenho espadas, 
floretos, fosseis, bonitos[?] da natureza etc. etc. 
Tenho de tudo um pouco e as mais das cousas de 
pouco valor. Um dia que eu tenha vagar hei -de 
fazer um inventário das minhas antiguidades” 
(MNA, Epistolário de JLV: 927 -6004).

A divulgação da sua coleção suscitou o inte-
resse de outros colecionadores e interessados. 
João Manuel da Costa foi procurado, na última 

década do século XIX, por um viajante inglês 
interessado nas estatuetas em bronze que pos-
suía, nas “candeias sepulcrais em barro bran-
co”, nas “duas moedas de ouro visigóticas”, na 
“moeda authonoma desta villa” e “fragmentos 
de anforas, de vasos árabes” (MNA, Epistolá-
rio de JLV: 927 -6002). Na mesma década, em 
1895, recebeu também a visita de Maximia-
no Apolinário (1887 -1936) e de José Leite de 
Vasconcelos (1858 -1941) que se interessaram 
igualmente pelas estatuetas em bronze (Figu-
ra 1), examinando toda a restante coleção e 
anotando todos os objetos que a compunham, 
uma relação divulgada cinco anos mais tarde, 
em 1900, na revista O Archeologo Português 
(Vasconcelos 1899 -1900b, 239 -241). Uma das 
mencionadas estatuetas de bronze da coleção 
de João Manuel da Costa foi, contudo, de ime-
diato divulgada no primeiro tomo da revista O 
Archeologo Português, por José Leite de Vascon-
celos, que a descreveu num artigo dedicado a 
esta tipologia de objetos atribuídos aos cultos 
religiosos da Lusitânia (Vasconcelos, 1895, 
297). A estatueta teria sido encontrada em 
1886 no concelho de Almodôvar, junto à ribeira 
do Vascão, na freguesia de Santa -Cruz, recupe-
rada “por um rapazinho que andava brincando 
na ribanceira enquanto a mãe lavava na ribei-
ra”, conforme registou João Manuel da Costa 

FIG. 1 Estatueta em bronze da colecção de João Manuel 
da Costa. Cedida ao Museu Nacional de Arqueologia, 
c. 1905. 
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num desenho que endereçou em maio de 1894 
para José Leite de Vasconcelos (MNA, Epistolá-
rio de JLV: 927 -6003B) (Fig. 1).

João Manuel da Costa colecionava as anti-
guidades que surgiam na região e competia 
pela sua aquisição com outros colecionadores e 
comerciantes locais, cujo número foi crescendo 
ao longo dos anos, sobretudo depois da estadia 
de Estácio da Veiga, em 1877 (MNA, Epistolário 
de JLV: 927 -6042). Este colecionador de Mértola 
constituía, por isso, um importante informador 
para o diretor do Museu Etnográfico Português 
(criado em 1893), a quem descreveu detalhada-
mente os objetos e estruturas antigas que foram 
surgindo na vila nos anos posteriores às grandes 
cheias do Inverno de 1876 e aos registos publi-
cados por Estácio da Veiga no seu livro sobre as 
antiguidades de Mértola: Memória das Antiguida‑
des de Mértola (1880). 

Durante a mencionada estadia de Leite de Vas-
concelos na vila de Mértola, no ano de 1895, João 
Manuel da Costa facultou a visita à sua coleção 
arqueológica e ofereceu uma parte dela ao Museu 
Etnográfico Português: “uma glans de chumbo 
(bala de funda, romana)”, “um pequeno busto 
romano de bronze”, “uma panella de barro roma-
na”, “um machado de pedra polida, com um sulco 
transversal numa das faces”, uma fotografia de 
“incripção romana de Mertola do século VI”, 
“duas foices”, “cossoiro de barro ornamentado, 
um pendente ornamental “em forma de chouri-
ço” e um lote de quatro moedas arábicas, – tudo 
encontrado em Mértola” (Pereira 2017, 260). O 
precursor do atual Museu Nacional de Arqueolo-
gia, que também se designou Museu Etnológico 
Português, beneficiou igualmente das funções 
de intermediário assumidas por João Manuel 
da Costa. Este secretário municipal intercedeu 
no envio de uma pequena coleção que pertenceu 
ao “Dr. Fortunato da Fonseca”, efetuou também 
diligências para enviar as “pedras de Cacella”, fez 
várias tentativas para obter a “soleira da porta do 
Armazém do Manuel Gomes” ou a pedra do quin-
tal do Manuel Bravo Gomes (Pereira, 2017, 261). 

Esta colaboração com o museu sediado em 
Lisboa ficou maioritariamente registada através 
de correspondência que trocou com o seu dire-
tor, entre 1893 e 1918. São vários os documentos 
enviados por João Manuel da Costa que memo-
rizam objetos arqueológicos descobertos naquele 
período e que ficaram documentados através das 
suas descrições, dos seus desenhos, decalques e 
fotografias. 

O avançar da idade e o desinteresse da família 
pela sua coleção suscitaram, em 1897, uma pro-
posta de venda ao Museu Etnológico Português: 
“Sempre quer as minhas antiguidades? Custa -me 
a separar -me d’ellas, por que o que V. Ex.ª quer, 
é a flor dos objectos que fazem a minha pequena 
colecção; mas dei -lhe a minha palavra e hei -de 
cumpri -la; e se até aqui era amador de antigui-
dades passarei a ser negociante de antiguidades. 

FIG. 2 Desenho realizado pelo coleccionador João 
Manuel da Costa e enviado para José Leite de 
Vasconcelos em 1894. Representa uma lápide sepulcral 
medieval do século VI, que apareceu em 1886 junto 
à Igreja do Carmo, em Mértola; © Arquivo do Museu 
Nacional de Arqueologia. 

C



90

Dicionário Quem é Quem na Museologia Portuguesa COSTA, João Manuel da

ELISABETE  J.  SANTOS  PEREIRA é investigadora integra‑
da doutorada do Instituto de História Contemporânea 
(IHC ‑FCSH  –  Univ. Nova de Lisboa), onde integra o Grupo 
Ciência, estudos de História, Filosofia e Cultura Científica 
(CEHFCi – Univ. Évora). Doutorada em História e Filosofia da 
Ciência – especialidade em Museologia, pela Universidade de 
Évora –, defendeu a tese Actores, Colecções e Objectos: Colec‑
cionismo Arqueológico e redes de Circulação do Conhecimen‑
to  –  Portugal, 1850 ‑1930 (2017), realizada no âmbito de uma 
Bolsa de Investigação da FCT e publicada na Coleção Estudos 
de Museues (2018). Concluiu na mesma Universidade o Mes‑
trado em Estudos Históricos Europeus (2010) e a Licenciatura 
em História variante Património Cultural (2002). Entre 2001 
e 2017 foi Técnica Superior e Coordenadora da Fundação 
Arquivo Paes Teles (Ervedal, Alto Alentejo) onde organizou as 
coleções patrimoniais da instituição, promoveu exposições, 
publicações, ações de valorização dos acervos históricos e 
actividades de dinamização cultural local. 

[…] Estou resolvido a vender tudo ou quase tudo 
se […] à minha conta. Estou velho, um belo dia 
retiram -me desta vida, e os objectos, que com 
tanto trabalho, […] incómodo e dinheiro adqui-
ri – tenho a certeza que serão um brinquedo dos 
meus netos ou serão vendidos pela décima parte, 
não do valor em que os estimo, mas do seu valor 
real. Assim, lembrando -me disto é muito menor 
o desgosto, que me parece deverei sentir quando 
me desfizer dos ditos objectos” (MNA, Epistolá-
rio de JLV: 927 -6027).

João Manuel da Costa estava determinado a 
vender a sua coleção e predispunha -se a organi-
zar por secções os objetos que possuía de forma 
a facultar uma melhor avaliação. As cartas que 
dirigiu a José Leite de Vasconcelos, a principal 
fonte sobre o seu percurso e as suas práticas 
colecionistas, relatam o seu interesse continuado 
pelas antiguidades e a sua atenção aos objetos 
antigos que foram surgindo na região, mas não 
referem a concretização da venda da coleção 
particular que possuía.
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