
100

Dicionário Quem é Quem na Museologia Portuguesa BOTO, Joaquim Maria Pereira 

BOTO, Joaquim Maria 
Pereira 

Alhandra, 1851 – Lisboa, 1907

Além de eclesiástico, professor e arqueólogo, foi 
o fundador e primeiro organizador do Museu 
Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique, de 
Faro (1894), cidade à qual chegou após ter fre-
quentado o Seminário de Santarém, onde tam-
bém ensinou, depois de ter exercido as funções 
de Reitor do Seminário de Rachol, na Índia. Ao 
chegar a Faro, tornou-se professor de Ciências 
Eclesiásticas no Seminário e, em 1882, assumiu 
o cargo de Vice-Reitor. Em 1884, foi nomeado 
Cónego da Sé e, em 1896, ascendeu à catego-
ria de Monsenhor Camareiro Secreto do Papa. 
Paralelamente às suas funções eclesiásticas e 
de docência, enquanto esteve no Algarve rea-
lizou várias explorações e recolhas arqueoló-
gicas, com destaque para as ruínas de Milreu, 
junto à aldeia de Estoi. Esse seu labor científico 
ter-lhe-á valido o oficialato da Ordem de San-
tiago (Fig. 1). 

Em 22 de fevereiro de 1894, a Câmara Muni-
cipal de Faro decidiu criar um museu arqueoló-
gico e lapidar, por ocasião do quinto centenário 
do nascimento do Infante D. Henrique. Para pri-
meiro conservador, resolveu convidar Joaquim 
Maria Pereira Boto, ideólogo do museu, que foi 
nomeado para o efeito em reunião da Câmara 
Municipal de 1 de março seguinte, após convite 
pessoal do autarca, João José da Silva Ferreira 
Neto. O cargo foi formalmente aceite pelo Minis-
tério dos Negócios do Reino em setembro de 
1896, ficando como seu adjunto o cónego Manuel 
Bernardo Cardoso Botelho Furtado, ambos 
sem direito a qualquer remuneração. O Museu 

Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique foi 
inaugurado no dia 4 de março de 1894, numa 
sala do edifício dos Paços do Concelho, sem a 
presença do seu conservador, por obrigações 
religiosas junto da Sé Catedral. 

Pereira Boto dedicou-se imediatamente a apre-
sentar soluções para a organização do museu a 
seu cargo, que ficaram inicialmente compiladas 
no Plano fundamental de Organização do museu, 
aprovado em sessão da Câmara Municipal de 15 
de março de 1894, fixando as primeiras secções 
da nascente instituição: pré-histórica, proto-his-
tórica, luso-romana, luso-árabe, luso-visigóti-
ca e portuguesa. Realce para a preocupação de 
Pereira Boto em classificar e documentar as cole-
ções, bem como os seus doadores ou depositan-
tes. Durante o seu mandato como conservador, o 

FIG. 1 Fotografia de Joaquim Maria Pereira Boto 
(Inv. n.º Foto – 02355). Câmara Municipal de Faro / 
Museu Municipal de Faro ©

B



101

Dicionário Quem é Quem na Museologia Portuguesa BOTO, Joaquim Maria Pereira 

D. Henrique ornado com a planta do Milreu (Estoi) e 
respectiva interpretação ichonographica (1899), que 
foi o primeiro catálogo do museu que dirigiu em 
Faro, e o já referido Promptuario analytico dos car-
ros nobres da Casa Real Portuguesa e das carruagens 
de gala (1909), dois importantes catálogos que 
atestam o valor científico e educativo que Pereira 
Boto atribuía aos museus.

Integrou a comissão instaladora e adminis-
trativa do Museu Municipal da Figueira da Foz 
como membro honorário. 

Foi membro associado de diversas agremia-
ções nacionais e estrangeiras: Academia Real 
das Ciências de Lisboa; Instituto de Coimbra; 
Instituto Arqueológico do Algarve; Real Asso-
ciação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Por-
tugueses; Sociedade Martins Sarmento; Real 
Academia de História de Madrid, Associação 
Artístico-Arqueológica de Barcelona.

Quando, durante a 1.ª República, foi publicado 
o Decreto n.º 2042, de 6 de novembro de 1915, 
criando em Faro um Museu Regional de Arte e 
Arqueologia, o seu grande núcleo, além das obras 
de pintura provenientes do Seminário e do Paço 
Episcopal, era constituído pelo espólio do museu 
de Monsenhor Pereira Boto, que iria ser insta-
lado na década de 1970 no Convento de Nossa 
Senhora da Assunção.
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museu foi objeto de grande enriquecimento das 
suas coleções, em parte devidas à sua atividade 
arqueológica.

Em 1899, Pereira Boto transferiu-se para Lis-
boa, sendo professor na Sé de Lisboa e capelão 
da Casa Real. Próximo da rainha D. Amélia, 
com ela e com Alfredo de Albuquerque esteve 
na origem do Museu dos Coches Reais instala-
do no picadeiro do Palácio de Belém, em Lisboa, 
devendo-se -lhe o Promptuario analytico dos carros 
nobres da Casa Real Portuguesa e das carruagens 
de gala (1909), em que Pereira Boto manifesta a 
importância dos museus no campo da Ciência e 
da Instrução: 

“É intuitivo que um Museu, para bem corres-

ponder ao seu ideal, para ser pratico, proveitoso 

emfim, tem de engalanar-se com uns certos foros 

scientíficos, sublimando-se á altura de escola, que 

fale, e mentor, que ensine” (Botto, 1909, I: 22). 

Em termos museológicos, Pereira Boto mani-
festou-se favorável à filiação dos museus locais e 
provinciais a um museu central do mesmo âmbi-
to disciplinar, com vista ao desenvolvimento da 
ciência, posição que ficou expressa num ofício 
enviado a José Leite de Vasconcelos, em 21 de 
junho de 1896 (O Archeologo Português, 1896, 
II: 167).

Colaborou assiduamente n’O Archeólogo Portu-
guês, onde ia divulgando achados arqueológicos 
que fazia, ou fazendo reportes sobre a evolução 
do museu que dirigiu em Faro: “Archeologia 
algarvia: cabeça de uma estátua luso-romana 
de Milreu (Estói): o Museu do «Infante D. Hen-
rique» de Faro” (Botto, 1895: 136-138); “Notícias 
do Museu Archeológico de Faro” (Botto, 1896.ª: 
25-27); “Progressos do Museu Lapidar de Faro” 
(Botto, 1896b: 296-298); “Ichonographia parcial 
das construcções luso-romanas de Milreu (Estoi-
-Algarve)” (Botto, 1898: 158-160).

Dele destacamos o Glossario critico dos princi-
paes monumentos do Museu Archeologico Infante 
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http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/o_arqueologo_portugues/serie_1/volume_2/296_progressos_faro.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/o_arqueologo_portugues/serie_1/volume_2/296_progressos_faro.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/o_arqueologo_portugues/serie_1/volume_4/158_ichnographia.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/o_arqueologo_portugues/serie_1/volume_4/158_ichnographia.pdf
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Básico e Secundário entre 1996 e 2003. Desde 2003, Técnico 
Superior na Câmara Municipal de Lagos.
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