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BELLINO, Albano Ribeiro  

Gouveia, 1863 – Braga, 1906

Arqueólogo, patrimonialista, jornalista, poeta, 
coleccionador e autodidacta, Albano Ribeiro 
Bellino nasce em Gouveia a 18 de Dezembro 
de 1863 no seio de família humilde. Com ape-
nas 12 anos, viaja até Guimarães. Aqui se torna 
aprendiz de empregado do comércio na Tabaca-
ria Lemos, pertença de José Joaquim de Lemos, 
um dos cinco membros fundadores da Associa-
ção Comercial de Guimarães (1865). Ligado à 
vida associativa, cultural e empresarial da cida-
de e destacado membro da direcção do Teatro 
D. Afonso Henriques, J. J. de Lemos influencia 
o jovem A. Bellino, a quem um dos clientes habi-
tuais da Tabacaria – lugar de reunião e tertúlia -, 
o cónego António Joaquim de Oliveira Cardoso, 
poeta e dramaturgo, assegura a instrução que 
não lhe tinha sido ainda proporcionada.

Introduzido assim na arte das letras, A. Bellino 
faz-se poeta e colabora nos jornais vimarenenses 
Religião e Pátria, Memória e Comércio de Guima-
rães. Torna-se ainda correspondente do Jornal da 
Manhã, do Porto, e funda, em 1886, juntamente 
com outro jovem empregado do comércio, uma 
folha literária quinzenal dedicada às damas vima-
ranenses, O Bijou.

Em finais de 1885, envolve-se nas come-
morações locais do 7.º centenário da morte de 
D. Afonso Henriques. No ano seguinte, em 9 de 
Agosto, integra o núcleo fundador da “Grande 
Comissão de Melhoramentos da Penha”, de que 
é o primeiro.

Irmão da Ordem Terceira de Guimarães a par-
tir de 1888, A. Bellino revela, em Dezembro de 

1889, o desejo de criar um museu de arte orna-
mental na Ordem, onde pudesse reunir as anti-
guidades pertencentes ao extinto convento de 
São Francisco e demais corporações que nele as 
pretendessem expor. A Mesa Administrativa da 
Ordem cede-lhe os salões do edifício conventual 
para esse efeito e permite-lhe realizar as dili-
gências essenciais à sua realização, incluindo a 
aquisição de peças. O pequeno museu será inau-
gurado em Agosto do ano seguinte.

No final de Abril de 1891, com 27 anos, A. Belli-
no casa-se com a sobrinha do Cónego A. de Oli-
veira Cardoso. O casamento traz-lhe fortuna e 
permite-lhe instalar-se em Braga, onde procura 
contribuir para o conhecimento da sua antigui-
dade, preservação e divulgação.

FIG. 1 Albano Bellino (1863-1906). Fonte: BELLINO, 
Albano. 1900. Archeologia Christã. descripção histórica 
de todas as egrejas, capellas, oratórios, cruzeiros e outros 
monumentos de Braga e Guimarães. Lisboa: Empresa da 
Historia de Portugal.
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patrimonial. Solicita também o auxílio da Real 
Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos 
Portugueses (RAACAP) (1863), da qual é agora 
sócio correspondente, assim como do “Conselho 
Superior dos Monumentos Nacionais”, que incor-
pora como vogal correspondente (Martins, 2003 
e 2005).

Escritor profícuo, A. Bellino mantém-se fiel ao 
interesse revelado de início pelo período romano 
e pela epigrafia, publicando, em 1895, Inscripções 
e lettreiros da cidade de Braga. Algumas freguesias 
ruraes, que dedica à RAACAP, à Sociedade de 
Geografia de Lisboa e à Associação Patrióti-
ca 1.º de Dezembro. No ano seguinte, leva à 

Chegado a Braga, A. Bellino transporta con-
sigo o culto pelo pretérito mais remoto das 
paisagens vimarenenses, reforçado agora num 
contexto cultural esteado em eruditos locais e no 
conhecimento do corpus epigráfico bracarense de 
Emílio Hübner (1834-1910). Inspirado na obra 
do arqueólogo vimaranense Francisco Martins 
Sarmento, é em solo bracarense que desperta 
em definitivo para a importância da investigação 
arqueológica na identificação de particularida-
des regionais e locais.

Prospeta Braga e o território adjacente em 
busca de vestígios arqueológicos, visitando os 
Montes de Santa Marta da Falperra e Redondo, 
cuja preservação considera urgente. Promove 
escavações supervisionadas por colaborado-
res de sua confiança enquanto requer o apoio 
de párocos locais na promoção da salvaguarda 

FIG. 2 Capa do livro Archeologia christã: descripção 
historica de todas as egrejas, capellas, oratorios, cruzeiros e 
outros monumentos de Braga e Guimarães, 1900. 

FIG. 3 Dedicatória de monografia de Albano Bellino 
(1863-1906). Fonte: BELLINO, Albano. 1900. Archeologia 
Christã. descripção histórica de todas as egrejas, capellas, 
oratórios, cruzeiros e outros monumentos de Braga e 
Guimarães. Lisboa: Empresa da Historia de Portugal. 
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oratórios, cruzeiros e outros monumentos de Braga e 
Guimarães (Bellino, 1900) (Fig. 3).

Inquietado com o aumento de colecções par-
ticulares resultantes da recolha aleatória de 
objectos à superfície ou no subsolo, A. Bellino 
entende premente criar um museu arqueológico 
para proteger e expôr os artefactos encontrados 
no decurso de prospeções e escavações. Adiada, 
porém, a instalação do museu, A. Bellino não 
desanima, procurando edifício coadunável a 
essa finalidade e à integração da sua colecção 
privada. Inviabilizada a sua criação no imedia-
to, a colecção é transferida para anexo escuro e 
húmido do andar térreo do Paço Arquiepisco-
pal, cedido e visitável em finais de Oitocentos 
(Bellino, 1905).

Personalidade inquieta e nem sempre con-
sensual, A. Bellino publica de forma assídua e 
regular, mormente em O Arqueólogo Português, 
sendo o seu labor reconhecido por pares através 
da agregação a diversas instituições nacionais e 
estrangeiras.

A. Bellino falece em Guimarães a 2 de Dezem-
bro de 1906. Tem 42 anos e não materializa o seu 
projecto nuclear: fundar o museu arqueológico 
que haveria de abrir em 1918, sob a designação 
de D. Diogo de Sousa. A sua colecção privada é 
distribuída pelas instituições que lhe merecem 
maior respeito: Sociedade Martins Sarmento e os 
museus Etnológico Português e de Etnologia da 
Universidade do Porto (Severo, 1903; Museu…, 
2005; Martins, 2007).

Em 1999, a Ordem Terceira de Guimarães 
encomenda a pintura do seu retrato e Braga 
perpetua a sua memória na toponímia da fre-
guesia de S. Victor (Oliveira, 2003). Mais recen-
temente, em 28 de Setembro de 2018, a Câmara 
Municipal de Braga homenageia-o no Museu 
D. Diogo de Sousa, no âmbito das Jornadas 
Europeias do Património, lançando Estudos Bra-
carenses, uma reedição de nove obras do autor 
(Neves, 2018).

estampa Novas inscripções romanas de Braga (ine-
ditas), devotada à Real Academia de la História 
(Madrid), da qual é membro e, em especial, ao 
investigador espanhol Fidel Fita Colomé (1835-
-1918), como testemunho da sua já ampla rede 
de conhecimentos. 

Defendendo acesamente a preservação de 
exemplares patrimoniais, como o Ídolo de Braga, 
A. Bellino produz conteúdos programáticos 
específicos destinados à formação de futuros 
responsáveis eclesiásticos, ao mesmo tempo 
que edita, em 1900, na esteira da sua presença 
no II Congresso Internacional de Arqueologia 
Cristã (Roma, Abril de 1899), Archeologia Chris-
tã. descripção histórica de todas as egrejas, capellas, 

FIG. 4 Capa do livro Inscripções e Lettreiros da cidade de 
Braga: algumas freguesias ruraes, 1895. 
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ANA  CRISTINA  MARTINS IHC-FCSH, Nova – Pólo da Univ. 
Évora, onde desenvolve e integra projectos nacionais e 
internacionais de história da arqueologia nos séculos XIX 
e XX, centrados no estudo de personalidades, instituições 
e invisibilidades, mormente femininas. Docente de uni-
dades curriculares (História da Arqueologia em Portugal, 
Introdução e Valorização do Património Cultural).  
É investigadora colaboradora do Centro de Arqueologia da Uni-
versidade de Lisboa, onde se doutorou em História da Arte, obte-
ve o mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, e se 
licenciou em História, variante de Arqueologia.   
Preside à Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia 
de Lisboa e à Academia Portuguesa de Ex-Libris, e vice-presi-
de à Assembleia Geral da Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses. Membro (2020-2023) do Board do Grupo de Trabalho 
Archaeology and Gender in Europe, da European Association of 
Archaeologists, e do Grupo de Trabalho History of Archaeology, 
da Union International des Sciences Pré et Protohistoriques.
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