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INTRODUÇÃO GERAL

Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portugal é o título geral de
quatro volumes que apresentam uma visão original e actual da importância
que as ciências, tecnologia e medicina tiveram na construção de Portugal,
desde o período medieval até aos nossos dias.
Os volumes resultam do desafio que, em 2015, o Centro Interuniver‑
sitário de História das Ciências e da Tecnologia — CIUHCT — lançou
como sendo uma das suas flagships. Esta publicação teve, desde a sua con‑
cepção, um objectivo duplo: por um lado, dar visibilidade a uma disci‑
plina, que, embora ainda bastante jovem em Portugal, tem já um conjunto
substancial de trabalhos de natureza variada (dissertações de Mestrado
e de Doutoramento, artigos, capítulos, livros, catálogos de exposições),
apresentados em fóruns nacionais e internacionais e que permitem uma
visão abrangente da área; por outro, atenuar o alheamento da historiogra‑
fia portuguesa relativamente ao papel da ciência, tecnologia e medicina
na história nacional, fomentando pontes que permitam construir um diá‑
logo que se deseja intenso.
À parte as memórias pessoais de cientistas, engenheiros e médicos e
as celebrações comemorativas, o passado da história das ciências, tec‑
nologia e medicina em Portugal remonta ao início da década de 1930,
quando Aldo Mieli visitou Portugal, convidando os seus contactos por‑
tugueses para integrarem o Conselho Geral da Académie Internationale
d’Histoire des Sciences e sugerindo a constituição de um comité local, que
se designou de Grupo Português de História da Ciência. No Outono de
1934, o Grupo Português organizou o III Congresso Internacional para a
9
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História da Ciência, após malogradas tentativas da Alemanha e de Espa‑
nha para o realizar.
Apesar de o Grupo Português ter durado apenas cerca de quinze anos,
deixou como testemunhos relevantes a revista Petrus Nonius (1937‑1951), a que
se seguiram os trabalhos de investigação do filósofo e historiador da cultura
Joaquim de Carvalho, do matemático e engenheiro Luís de Albuquerque e
do físico e pedagogo Rómulo de Carvalho. Contudo, nenhum deles deixou
discípulos na área da história das ciências, não obstante a apropriação por
parte dos historiadores da expansão europeia do trabalho de Luís de Albu‑
querque. Na história da medicina, são de referir os trabalhos de Maximiano
de Lemos (sobre Amato Lusitano, Ribeiro Sanches e o ensino da Medicina
no Porto) e Luís de Pina (sobre a medicina portuense no século xv).
É na década de 90 do século xx que surge no nosso país a primeira geração
de historiadores das ciências, da tecnologia e da medicina, treinada frequen‑
temente fora de Portugal e com formação ao nível de doutoramento. A reco‑
nhecida alteração positiva das políticas de apoio à investigação iniciada
pelo Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sob a tutela de Mariano Gago,
ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, criou um ambiente pro‑
pício à afirmação de disciplinas emergentes, que encontraram espaço para se
organizarem e ganharem massa crítica.
No caso português, e ao contrário do que aconteceu em termos inter‑
nacionais, as histórias das ciências, da tecnologia e da medicina mantive‑
ram uma base comum de investigação, permitindo reforçar o seu espaço
disciplinar nacional e internacionalmente. Embora com tradições diferen‑
tes e formações de base também diversas — na história da tecnologia, ao
contrário do que acontece na história das ciências e da medicina, o peso
dos historiadores formados na tradição da École des Annales é dominante,
conjuntamente com a influência anglo‑saxónica do movimento da Arqueo‑
logia Industrial —, foi possível forjar um espaço disciplinar comum de
grande dinamismo que, rapidamente, assumiu um forte protagonismo
internacional, participando de forma muito activa nas grandes redes de
investigação europeia.
O CIUHCT cristaliza esta agenda. Em 2007, os dois centros de história
das ciências e da tecnologia da área de Lisboa — o Centro de História e
Filosofia da Ciência e da Tecnologia (CHFCT) e o Centro de História das
Ciências da Universidade de Lisboa (CHCUL) — fundiram‑se e construí‑

ram um programa científico com o objectivo de criar, por um lado, uma
unidade de investigação de elevada qualidade, capaz de assegurar uma
posição privilegiada no diálogo interpares no contexto internacional, por
outro, uma comunidade sólida, dinâmica e atractiva para jovens investiga‑
dores e, finalmente, inscrever a história e a cultura material das ciências,
tecnologia e medicina na construção da história de Portugal e da Europa.
Consciente do seu papel central em Portugal, o CIUHCT sempre adop‑
tou uma postura inclusiva, em relação, primeiro, aos colegas historiadores
das ciências, tecnologia e medicina de outros centros ou linhas/grupos em
unidades de investigação e, depois, aos historiadores em geral.
É neste quadro que os quatro volumes que agora publicamos foram con‑
cebidos. Desde o início da nossa coordenação do CIUHCT (2007‑2019),
esteve presente na nossa agenda a ideia de que era importante, enquanto
comunidade científica, ter um instrumento de trabalho que compilasse um
conjunto significativo de estudos sobre história das ciências, da tecnologia
e da medicina em Portugal. A complexidade da tarefa e o esforço necessá‑
rio para a organizar levou mais tempo do que desejaríamos, mas cumpriu o
prazo que estabelecemos em 2015 para publicar, em simultâneo, os quatro
volumes que cobrem fundamentalmente o arco temporal entre os séculos
xiii e xx.
O caminho até à publicação foi exigente. Como editoras da série e
tendo em conta que a dimensão de divulgação faz parte da missão da inves‑
tigação, definimos que o nosso público não se deveria cingir à academia,
mas sim incluir outros leitores interessados em ciências, tecnologia, medi‑
cina e história. Começámos, assim, por listar os tópicos que consideráva‑
mos incontornáveis e agrupá‑los em grandes conjuntos temporais. Embora
a cronologia nunca tenha sido o tecido aglutinador dos volumes, o desejo
de os tornar acessíveis ao público em geral condicionou a presente escolha
de uma distribuição diacrónica convencional.
Se, no plano temporal, fomos conservadoras, já em termos de grelha
teórica e conceptual seguimos a matriz inovadora que o CIUHCT imple‑
mentou e desenvolveu, explorando ferramentas metodológicas ancora‑
das nos conceitos de circulação, apropriação e inovação, uma trilogia de
dimensão histórica intimamente ligada quer aos debates da historiografia
europeia, quer aos temas da sociedade do conhecimento e da inovação.
O foco é, pois, o enquadramento dos estudos de caso portugueses em
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redes e circuitos de circulação do conhecimento e práticas (científicas,
tecnológicas e médicas) nacionais, internacionais e/ou imperiais, pondo a
ênfase na forma activa como actores humanos (especialistas e redes) e não
‑humanos (objectos, livros, instrumentos, instituições e práticas) se trans‑
formam e, simultaneamente, são motores de transformação, apropriação e
negociação, em dinâmicas locais e globais.
Uma vez sedimentada a arquitectura da série, mobilizámos os inves‑
tigadores do CIUHCT para assegurar a elaboração de cada um dos volu‑
mes. Os coordenadores de cada volume reflectem um equilíbrio entre as
várias áreas e a composição geracional, incluindo sempre investigadores
seniores e juniores. A sua tarefa foi a de ratificar os vários temas já lis‑
tados, adicionar novos tópicos considerados fundamentais, encontrar os
autores mais adequados para os vários capítulos e rever e coordenar os
textos a integrar. Esta fase mais individualizada da vida de cada volume
foi sempre acompanhada pelas editoras da série, no sentido de assegu‑
rar que, por detrás da natural e desejável liberdade e diversidade de cada
autor e de cada tema, se mantinha o fio condutor comum de uma mesma
grelha conceptual.
O resultado deste esforço colectivo, que envolveu autores portugueses e
estrangeiros, naturalmente não restringidos ao universo do CIUHCT, mas
procurando envolver toda a comunidade de especialistas que se debruçaram
sobre a área, convergiu nos presentes volumes, em que se apresenta com
rigor académico, mas de forma acessível a não especialistas, o balanço do
que de melhor foi feito nas respectivas áreas de especialidade. Naturalmente
que, cobrindo muitos dos temas fundamentais, não os esgotam, sendo dese‑
jável que volumes adicionais sejam publicados no futuro, muito provavel‑
mente em formato e suporte diferentes.
O primeiro volume, Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Por‑
tugal. Novos Horizontes (Séculos XV a XVII) é coordenado por Antonio
Sánchez, Palmira Fontes da Costa e Henrique Leitão. Oferece uma visão
abrangente e multifacetada da ciência moderna em Portugal, revisitando
temas clássicos ou que até aqui não tinham merecido suficiente atenção
por parte dos historiadores das ciências, tecnologia e medicina. A obra tem
como um dos seus traços distintivos a ênfase no desenvolvimento das prá‑
ticas científicas mais directamente envolvidas na construção do império
colonial português.

O segundo volume, Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portu‑
gal. Razão e Progresso (Século XVIII), é coordenado por Ana Simões, Marta
C. Lourenço e José Alberto Silva. Não só analisa projectos e iniciativas rela‑
cionados com a organização das ciências, tecnologia e medicina, através de
uma grande diversidade de suportes e com uma base ampla de destinatá‑
rios, como também explora os trânsitos das ciências, tecnologia e medicina
no império português setecentista, identificando actores, grupos e redes e
explorando as suas intrincadas articulações, negociações e apropriações.
O terceiro volume, Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portu‑
gal. Identidade e «Missão Civilizadora» (Século XIX), é coordenado por Ana
Carneiro, Teresa Salomé Mota e Isabel Amaral. Contempla uma série de
estudos históricos que visam dar a conhecer de que modo as ciências,
a tecnologia e a medicina informaram concepções políticas, económicas e
sociais e suas concretizações materiais, contribuindo decisivamente para a
construção da identidade de Portugal enquanto Estado‑nação e potência
colonial, no período que se inicia nos anos de 1850, com a Regeneração,
estendendo‑se ao início do século xx.
O quarto volume, Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portugal.
Inovação e Contestação (Séculos XX e XXI), é coordenado por Maria Paula
Diogo, Cristina Luís e Maria Luísa Sousa. Debruça‑se sobre os múltiplos
papéis assumidos pela ciência, tecnologia e medicina em Portugal entre o
final da monarquia e a plena democracia do século xxi, abrangendo, claro,
a Primeira República e a longa ditadura do Estado Novo. Trata‑se de um
período em que as dimensões nacional e internacional densificam os seus
cruzamentos, pontuado pelas duas guerras mundiais, pela afirmação da
Europa e por processos complexos de colonização e descolonização.
Com abordagens muito diversas, de contrastantes a complementares,
81 autores, em 86 capítulos, criam uma narrativa unificada em torno da
trilogia apropriação, circulação e inovação que retrata a importância dos
actores de ciência, tecnologia e medicina na história portuguesa e euro‑
peia. Pretendemos, mesmo nos textos centrados em personagens espe‑
cíficas, afastar‑nos de uma narrativa biográfica muitas vezes baseada na
ideia da genialidade ou dos grandes cientistas, engenheiros e médicos (e
aqui o masculino é realmente indicativo de género, excluindo largamente
o feminino da narrativa histórica), para a tomarmos como ponto de par‑
tida para a discussão de temas centrais do debate historiográfico actual,
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nele incluindo uma visão dinâmica do papel dos centros e das periferias.
Enfatiza‑se o conceito de uma ciência, tecnologia e medicina em acção,
a localização da produção de conhecimento e a ênfase na circulação ou no
trânsito do conhecimento como processo criativo, bem como o papel ino‑
vador das periferias e dos espaços e agentes coloniais.
Juntos, estes quatro volumes permitem uma visão diferente, cremos que
mais completa, da história de Portugal, que desejamos passe a ser parte do
cânone do registo histórico nacional.

introdução ao volume

INTRODUÇÃO AO VOLUME

Maria Paula Diogo

Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia,
NOVA School of Science and Technology FCT‑NOVA

Ana Simões

Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia,
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

Coordenadoras gerais
Fevereiro de 2020

O volume Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portugal. Razão e
Progresso (Século XVIII), sem pretender ser exaustivo, oferece a um público
alargado contribuições interpretativas de problemas centrais da história
das ciências, da tecnologia e da medicina em Portugal neste período. Por
um lado, são analisados e discutidos projectos e iniciativas relacionados
com a organização destas disciplinas em Portugal no século xviii, através
de uma grande diversidade de suportes — instituições, disciplinas, publi‑
cações, instrumentos, colecções, gabinetes, jardins botânicos e museus
— e com uma base ampla de destinatários, especialistas e não especialis‑
tas. Por outro, são explorados os trânsitos das ciências, da tecnologia e da
medicina no império português setecentista, identificando actores, quase
sempre parte da elite portuguesa ou luso‑brasileira, e discutindo as suas
contribuições à luz da pertença a um ou mais grupos e redes científicas,
diplomáticas, religiosas ou outras, como foi o caso da Maçonaria, explo‑
rando a nível local e global as suas intrincadas articulações.
O foco é sempre, portanto, o enquadramento dos estudos de caso por‑
tugueses em redes e circuitos de circulação do conhecimento e práticas
científicas, tecnológicas e médicas nacionais, internacionais e/ou impe‑
riais, pondo a ênfase na forma activa como actores, objectos e instrumen‑
tos, instituições e práticas se transformaram e, simultaneamente, foram
motores de transformações, negociações e apropriações.
O século xviii foi uma época de debates e transformações, de processos e
de propostas sobre o homem, a natureza e a sociedade, a que usualmente
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se convencionou chamar Iluminismo, Ilustração, Século das Luzes ou
Idade da Razão. A ele se pode atribuir uma especificidade não partilhada
com nenhuma outra época, a saber, a de se tratar do único período his‑
tórico com algumas propostas filosóficas, políticas e culturais que ainda
hoje são assumidas como herança, seja para as glorificar seja para as ana‑
temizar.
Historiadores, filósofos e outros analistas têm vindo a encenar respos‑
tas a uma multiplicidade de questões relacionadas com a genealogia, a geo‑
grafia, os actores, a natureza do conhecimento e os respectivos processos
de apropriação e circulação, as filiações culturais e o carácter social e polí‑
tico do Iluminismo. Hoje, já é possível fazer um exercício de depuração
de todo esse material, desligando o Iluminismo de uma visão essencialista,
por um lado, e fragmentária, por outro, de modo a melhor dar conta das
complexidades, dos paradoxos e da pluralidade de propostas e de geogra‑
fias que configuraram essa época.
Uma das marcas transversais a todas as geografias que constituíram
o Iluminismo foi a da secularização — Deus passou a ser dispensável no
esquema conceptual do mundo. Conhecem‑se os autores simbólicos deste
evento, também simbólico, que já vinha sendo preparado desde o século
anterior — Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert —, a data do mesmo,
1751, e até o local simbólico onde ocorreu — L’Encyclopédie. Ateus, deístas,
agnósticos e também, mas num grau diferente, católicos e protestantes tor‑
naram dispensável a hipótese de Deus enquanto primeiro modelo explica‑
tivo dos fenómenos da natureza; os crentes tiveram, no entanto, o cuidado
de o manter como desígnio ou finalidade explicativa última, uma espécie
de relojeiro tutelar mais ou menos vigilante sobre o funcionamento do seu
mecanismo — o homem e o universo.
A teologia deixou de ser a rainha exclusiva das ciências e, em seu lugar,
a ciência do homem, a ciência da natureza e a ciência divina passaram a
partilhar a árvore do conhecimento. O uso instrumental e público da razão
crítica aliada à experimentação passaram a ser apresentados como o alfa e
o ómega do processo de produção e circulação do conhecimento.
Este processo não emergiu de modo espontâneo e brusco no século
xviii, nem se desenvolveu apenas no mundo das ideias, descarnado de
qualquer implicação cultural, social ou política. A novidade, do ponto de
vista do século xviii, não esteve tanto na revolução ou na ruptura epis‑

temológica protagonizadas por essas novas propostas herdadas do século
anterior, a que os historiadores chamaram de Revolução Científica, mas
sim na sua assumpção generalizada e pública e na construção de um caldo
cultural, polarizado pela crítica dos «antigos» e defesa dos «modernos», que
foi moldando qualquer intervenção nas mais diversas áreas do conheci‑
mento.
A produção editorial sobre o Iluminismo tem sido vasta e variada. Cada
filósofo ou historiador, das ciências ou de outras áreas, apresenta a sua pró‑
pria narrativa de modo a dar conta de processos e eventos, actores, ideias e
veículos da mais variada natureza que nessa época se tenham desenvolvido.
Podemos organizar as diferentes propostas interpretativas do Ilumi‑
nismo segundo duas perspectivas de abordagem, não exclusivas, em que a
filosofia e a história se cruzam e que, consideradas em conjunto, o fazem
aparecer como uma espécie de entidade híbrida circulante, uma espécie de
centauro, chamou‑lhe Vincenzo Ferrone (2010), e que vai emergindo ora
em modo filósofo, ora em modo historiador, ora, mais frequentemente,
em ambos os modos.
O Iluminismo em «modo filósofo» é indexável a uma perspectiva mais
essencialista, geograficamente confinada e conceptualmente uniforme,
que tem Immanuel Kant e um seu artigo de 1784, «Was ist Aufklarung?»
(«O que é o Iluminismo?») como progenitores. Kant caracterizava o Ilu‑
minismo como um processo de libertação do homem do seu estado de
menoridade intelectual através do «uso público da sua razão em todos os
elementos». A tese kantiana seria retomada na década de 1930 por Ernst
Cassirer, em A Filosofia do Iluminismo e, três décadas depois, desenvolvida e
actualizada em The Enlightenment: An interpretation de Peter Gay.
Cassirer, cujo texto só teve tradução para português em 1992, identifi‑
cou o espírito filosófico do Iluminismo como uma manifestação da auto‑
nomia da razão crítica subjacente a todos os domínios do conhecimento,
incluindo ciência, psicologia, teologia, história, direito, estado, sociedade
e estética. Neste contexto, o uso metodológico da razão e da experimenta‑
ção, de que a física newtoniana constituía o exemplar paradigmático, seria,
então, transversal a todo o ideário iluminista.
Gay, reivindicando a herança de Cassirer, construiria a sua interpreta‑
ção no estilo «grandes homens, grandes ideias e grandes livros», identifi‑
cados através de um conjunto básico de conceitos e ideias, que incluía o
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uso da razão crítica como instrumento de emancipação do homem através
da educação e da ciência; a crítica do sistema aristotélico‑escolástico, do
obscurantismo e da superstição religiosos; a defesa da tolerância religiosa;
a defesa do primado da lei, da governação preocupada com a utilidade
pública; e a celebração do progresso do homem.
Configurado por um grupo de letrados — David Hume, Kant, John
Locke, Isaac Newton, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D’Alembert,
Rousseau e Condorcet, entre outros, a que se juntavam Benjamim Franklin
e Thomas Jefferson, ligados por um estilo comum de pensamento —, o Ilu‑
minismo apresentar‑se‑ia como uma espécie de «paganismo moderno»,
resultante da síntese entre a herança cristã e o paganismo da antiguidade
clássica mas, ao mesmo tempo, liberto quer do dogma cristão, quer do
pensamento clássico. Tratava‑se de um fenómeno de natureza intelectual,
geograficamente localizado entre França e Inglaterra e corporizado por
uma elite letrada cujo núcleo fundamental seriam os philosophes referidos
acima, e cujas propostas filosóficas e políticas sobre o homem, a sociedade
e a natureza se disseminariam depois pelo resto da Europa e do mundo.
Em meados do século xx, e no contexto da Segunda Guerra Mundial,
as contribuições de Theodor Adorno e Max Horkheimer, em Dialectic of
Enlightenment (1947/2002), polarizaram uma linha de abordagem que acres‑
centa dimensão à perspectiva kantiana sobre o Iluminismo. Para aqueles
autores, o Iluminismo configurou‑se como um programa de «desencan‑
tamento do mundo», em que o processo de secularização e o ataque à
metafísica por parte da razão científica conduziram a uma cultura em que
a ciência e a tecnologia se assumiram a si mesmas como valor e levaram
à construção de fábricas de extermínio nazis. O conhecimento e a infor‑
mação constituíram‑se como mercadoria, destinada a ser comprada e ven‑
dida, divorciada das questões da ética, que se justificaria a si mesma, com
o propósito de exercer o poder sobre a natureza e o homem, abrindo assim
caminho ao totalitarismo.
A partir da década de 1960, induzidas pela Transformação Estrutural da
Esfera Pública de Jürgen Habermas, emergiriam contribuições de novo
tipo, com origem na história social e cultural, que evidenciavam o carácter
pluridimensional do Iluminismo. Nesse estudo, Habermas chamou a aten‑
ção para a emergência, nos séculos xvii e xviii, de uma «esfera pública»
burguesa, onde o cidadão manifestaria as suas próprias ideias e opiniões

de forma pública através de veículos da mais diversa natureza como a
imprensa, as sociedades de leitura, as academias, os salões ou os cafés.
Esta nova contribuição da história social e cultural das ideias, reivin‑
dicada por Robert Darnton (1971) e Roger Chartier (1994, 1995) traduziu
‑se numa mudança de perspectiva em que, às generalizações socialmente
assépticas, ancoradas nos grandes tratados filosóficos, produzidos pelos
grandes autores, se acrescentou a busca de novas fontes, tratadas com
novos métodos e que permitiram a emersão de novos actores, novos mate‑
riais e novos contextos, alguns deles definindo aquilo que Darnton apeli‑
dou de «Baixo Iluminismo».
As diferentes configurações temáticas — religiosas, linguísticas, nacio‑
nais e regionais — que entretanto foram surgindo acentuavam o carácter
plural e diverso do Iluminismo sem, no entanto, descurarem os pontos
comuns a toda essa diversidade. Os estudos quantitativos sobre bibliote‑
cas públicas ou privadas, catálogos de editores e tiragem de livros, o papel
das mulheres nos processos de promoção social e na circulação do conhe‑
cimento, a emergência de um universo aparentemente clandestino de pro‑
dução e difusão do texto impresso, a importância e natureza dos suportes
(texto impresso, manuscritos, gravuras, retratos, peças de teatro, etc.) na
circulação e apropriação de ideias, a exploração das variáveis de contexto
— económicas, geográficas, demográficas e comunicacionais — nesses
processos e, finalmente, o papel e a natureza dos diferentes tipos de elites
nos diferentes contextos nacionais em que o Iluminismo emergiu, passa‑
ram a integrar as publicações que se foram produzindo sobre o século xviii.
A história das ciências não deixou de partilhar com outros campos cul‑
turais metodologias e perspectivas sobre a natureza da ciência enquanto
objecto histórico. Se se considerar a sua inauguração simbólica enquanto
área disciplinar com a Introduction to the History of Science (1927, 1931 e 1947)
de George Sarton, verifica‑se que o papel das ciências no Iluminismo
começou por receber, desde então, por parte dos seus historiadores, uma
atenção em parte displicente, em parte enviesada pela herança positivista
que então se fazia sentir.
Grande parte da historiografia das ciências no século xx baseou‑se na
apropriação de uma mitologia original setecentista, que teve como auto‑
res exemplares D’Alembert e Condorcet, e que apresentava o sistema
newtoniano como o clímax e único fundador da modernidade iluminista
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(Koyré 1965). O século xviii sofria então com o que se poderia chamar
de «síndrome dos pais famosos». Considerado como o herdeiro da Revo‑
lução Científica dos dois séculos que o precederam, era abordado como
uma época de poucas inovações, as mais significativas das quais tinham
já ocorrido antes, com Galileu e Newton, paradigmas da modernidade
científica. Alguns dos seus historiadores (Hall 1954), armados com os
mesmos métodos e os mesmos pressupostos epistemológicos que utili‑
zaram para construir a narrativa da Revolução Científica, encaravam o
Iluminismo como uma consequência, um desenvolvimento ou, ainda,
uma consolidação das conquistas feitas no século anterior. De acordo
com esta narrativa, nada de fundamentalmente novo havia a acrescentar,
descontando um conjunto de «refinamentos matemáticos» secundários
ao edifício galilaico‑newtoniano. Neste quadro, a química de Lavoisier
seria acomodada como o encerramento, embora atrasado, da Revolução
Científica (Butterfield 1949).
A partir das décadas de 1960 e de 1970, a história das ciências tornou
‑se um lugar onde uma espécie de polinização cruzada entre a filosofia,
a história, a sociologia, a psicologia e a política induziu o aparecimento
de novas abordagens, em que as ciências passaram a ser encaradas como
processos cultural, ideológica e socialmente marcados. Pode‑se asso‑
ciar o início desta viragem, mas não de modo exclusivo, à Estrutura das
Revoluções Científicas (1962) de Thomas Kuhn. A historiografia das ciên‑
cias do século xviii passou então a poder libertar‑se da redução essen‑
cialista, cumulativa, socialmente asséptica, e aprisionada na narrativa do
paradigma newtoniano e a encarar as ciências no Iluminismo enquanto
fenómeno multidimensional, ancorado nas especificidades das socieda‑
des setecentistas.
Além do que os historiadores chamaram «tradição newtoniana», cons‑
truída desde o início do século xviii por alguns filósofos naturais em algu‑
mas universidades europeias através da publicação de textos de carácter
didáctico, a filosofia natural passou também a incluir as demonstrações
públicas de filosofia experimental realizadas por demonstradores itineran‑
tes que se deslocavam de cidade em cidade e até de país em país. Local‑
mente, estas demonstrações públicas, apoiadas nos mais diversos tipos
de mecanismos, aparelhos e máquinas eléctricas, forçaram a entrada de
práticas experimentais na instituição académica. Alguns colégios e univer‑

sidades acrescentaram as novas ciências experimentais aos seus curricula
escolásticos, enquanto outros os reformam de modo radical.
Novas áreas disciplinares, como a electricidade, a química e, mais tarde,
a geologia e a biologia, começaram a emergir e a demarcar o seu territó‑
rio com métodos e modelos explicativos próprios. Na velha história natu‑
ral, a escala temporal bíblica da idade da Terra e do homem passou a ser
progressivamente contestada; a filosofia mecanicista, de inspiração carte‑
siana, propiciou uma abordagem materialista do corpo humano enquanto
máquina submetida a um conjunto determinado e determinista de leis
físicas. As viagens dos naturalistas com propósitos de inventariação, classi‑
ficação e demarcação, não só vieram alargar o conhecimento sobre a natu‑
reza, como foram instrumentais nas estratégias político‑administrativas de
exploração de recursos naturais e de dominação colonial.
Os homens de ciência — matemáticos, astrónomos, cartógrafos, enge‑
nheiros, filósofos naturais e naturalistas —, dotados de uma competência
que lhes era específica, tornaram‑se necessários ao poder político, pas‑
sando a corporizar uma nova elite técnico‑administrativa de aconselha‑
mento e suporte à governança nas suas mais diversas formas.
Entretanto, uma série de conceitos operativos propostos por vários
autores, entre os quais Bruno Latour, Steven Shapin, Simon Schaffer,
Pierre Bourdieu e Michel Foucault, passaram a constituir um arsenal de
análise apropriado pelos historiadores das ciências, da tecnologia e da
medicina do século xviii. Incluiu, entre outros, os conceitos de ciclos de
acumulação e centros de cálculo, circulação e apropriação, centro/peri‑
feria, redes e actores, mecanismos de negociação e legitimação, carácter
simbólico das trocas e estruturas de poder, produção de conhecimento
enquanto instância de poder sobre os corpos (medir, recensear, discipli‑
nar). Em suma, permitiu tecer uma visão das ciências (e não já da ciência)
como forma de conhecimento social e culturalmente construído em que se
alicerçou a natureza poliédrica do empreendimento científico, técnico e
médico no século xviii.
Contar, medir, organizar, disciplinar conhecimentos, pessoas e corpos,
demarcar territórios e doenças, classificar animais, plantas e recursos natu‑
rais, enfim, conhecer e controlar a humanidade e a natureza, tais foram as
marcas das ciências, da tecnologia e da medicina setecentistas. Todos estes
empreendimentos foram suportados por novas formas de socialização,
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novos circuitos e novas formas de produção e organização dos conhecimen‑
tos. Ao monopólio das universidades acrescentaram‑se agora academias,
salões, cafés, lojas maçónicas, sociedades de letrados, museus, exposições
itinerantes e sessões públicas de demonstração da nova filosofia experi‑
mental, tomados como indícios de um processo complexo de integração na
esfera pública.
Os contextos nacionais, linguísticos e religiosos em que o Iluminismo
foi emergindo passaram também a constar do programa dos historiadores
com abordagens sobre o Iluminismo na Escócia, em Itália, na América ou
em Espanha, ou sobre o Iluminismo católico ou ainda sobre o Iluminismo
nas suas diferentes ramificações coloniais.
Como não podia deixar de ser, a forma como se têm avaliado as ciências
no Iluminismo em Portugal acompanhou os movimentos historiográficos
enunciados acima, criticando, revendo ou rejeitando perspectivas passa‑
das, propondo novas interpretações e discutindo novos tópicos. Isso acon‑
teceu com base na análise de diferentes tipologias de fontes históricas e
na apropriação de elementos da grelha conceptual elencada acima (Simões,
Carneiro, Diogo 2008). As contribuições incluídas neste volume dão disso
conta, possibilitando uma visão de conjunto suficientemente abrangente,
ainda que, naturalmente, parcelar, como é sempre o caso em qualquer obra
desta índole.
O Iluminismo em Portugal, no que às ciências, tecnologia e medicina diz
respeito, deve a sua especificidade ao facto de este ser um país católico, da
periferia europeia e, simultaneamente, uma centralidade colonial. O con‑
texto católico e absolutista marcou de algum modo a natureza das inter‑
venções dos diferentes protagonistas. A acção mecenática e centralizadora
da Coroa absolutista foi determinante para o sucesso e insucesso de mui‑
tas dessas intervenções — evidente, por exemplo, no apoio a bolseiros, na
importação de pessoal especializado, na criação e apoio a academias, socie‑
dades e bibliotecas e na sua actuação censória; por outro lado, o catolicismo
dominante emergiu de modo maioritário e programático na construção
de uma perspectiva harmoniosa da relação entre as ciências e a religião —
como transparece nos textos publicados e em que essa temática é abordada.
Os primeiros passos na apropriação das novas ciências foram tímidos e
essencialmente restritos a um pequeno grupo heterogéneo de intelectuais

— académicos, amadores, médicos, engenheiros, membros do clero e aris‑
tocratas — associados a diversas academias e redes informais que, desde
o início do século xviii e em função das suas experiências de vida em Itá‑
lia, França, Grã‑Bretanha, Rússia, Estados Unidos da América ou Alema‑
nha, têm sido comummente designados por estrangeirados. A designação
estrangeirados atribuída a este grupo heterogéneo de letrados evidencia o
carácter cosmopolita do processo de modernização protagonizado pelas
elites letradas portuguesas da época. Apesar de actores centrais na cons‑
trução da versão portuguesa do Iluminismo — uma amálgama singular e
ecléctica de aspectos dos sistemas filosóficos de Gassendi, Descartes,
Locke e Newton, integrada numa matriz católica —, os estrangeirados
foram raramente capazes de delinear estratégias comuns, tendo‑se tor‑
nado vítimas de jogos de poder que envolveram o Estado, a Igreja, a Maço‑
naria e diversas circunstâncias políticas. No entanto, o efeito conjunto
das medidas políticas centralizadoras e das estratégias de legitimação dos
estrangeirados resultou na articulação de um novo discurso tecnocientí‑
fico frequentemente vinculado à ideologia política e à retórica pública de
programas de modernização assentes numa visão fortemente utilitária das
novas ciências.
Subjacente a todo o processo de modernização está um regime absolutista,
comum aos três reinados que abrangeram o século xviii, D. João V (1706
‑1750), D. José I (1750‑1777) e D. Maria I (1777‑1816), com intervenções no
campo científico e cultural que os ligam e, ao mesmo tempo, os diferenciam.
As decisões feitas ao longo do século pelos sucessivos reinados que
governaram Portugal quanto ao uso da riqueza gerada, primeiro por mer‑
cadorias exóticas do Brasil e da Índia e, posteriormente, pela agricul‑
tura e mineração brasileiras, não favoreceram o investimento produtivo,
levando, a médio prazo, a uma situação de crise económica e financeira
que atrasou a construção estável e contínua de uma elite nacional capaz
de compartilhar e nutrir os valores emergentes do Iluminismo europeu.
Com D. João V, essa intervenção deu‑se em dois planos. Por um lado,
através de uma acção tipicamente mecenática, aditiva, auto‑referenciada,
com elevado grau de aleatoriedade e com uma estratégia baseada na busca
de prestígio e de legitimação culturais; por outro lado, através do recurso
ao conhecimento técnico e científico propiciado pela engenharia militar,
e também pela astronomia e cartografia, nos processos de demarcação e
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administração territorial, e de apoio às decisões político‑administrativas
da Coroa.
Já no reinado de D. José, e com a intervenção do marquês de Pombal,
a agenda modernizadora tornou‑se mais evidente, politicamente mais cen‑
tralizada no Estado/Coroa, com um programa mais estruturado e uma ver‑
tente institucional mais aparente, enquadrando‑se no que, à semelhança
de outros países europeus da época, se convencionou chamar, paradoxal‑
mente, de despotismo iluminado. O próprio marquês era um estrangei‑
rado que viveu na Grã‑Bretanha durante o início da Revolução Industrial
e se tornou um partidário da industrialização, do despotismo esclarecido
e das novas ciências. Para atingir os seus objectivos, Pombal projectou um
programa abrangente que incluía a revitalização da manufactura nacional,
a supressão de toda a oposição política (incluindo a expulsão dos jesuítas,
que anteriormente detinham o monopólio do ensino) e a reestruturação
do sistema nacional de ensino.
Abandonado o projecto de educação científica de jovens aristocratas,
inspirado em modelos europeus e materializado no Colégio dos Nobres,
Pombal concentrou a sua atenção reformadora na Universidade de Coim‑
bra, na época a única universidade em Portugal, implementando nela o
ensino das novas ciências, ancorado numa forte componente experimen‑
tal. Contratou cientistas estrangeiros de renome, importou ou mandou
construir instrumentos científicos e dotou a universidade de espaços apro‑
priados, incluindo um laboratório de química, um gabinete de física, um
jardim botânico e um observatório astronómico. Sustentando o volunta‑
rismo político pombalino, estavam os ideólogos Luís António Verney, frei
Manuel do Cenáculo e Ribeiro Sanches, todos eles estrangeirados que, em
trabalhos polémicos, de forte pendor pedagógico, defenderam a seculari‑
zação do ensino e a sua reforma, firmada na observação e na experiência
e no papel central da matemática na nova física. O projecto e realidades
da reformada Universidade de Coimbra são discutidos no capítulo 6 deste
volume.
O papel, perfil e acção dos estrangeirados, enquanto grupo e ao longo
de todo o século xviii, são abordados no capítulo 2, em que se apresenta
uma análise diacrónica conjunta do perfil e actividades de um número
substancial de estrangeirados, e no capítulo 4, onde são abordadas as dife‑
rentes estratégias delineadas por estrangeirados luso‑brasileiros, nascidos

ou habitando na capitania de Minas Gerais no Brasil, para a valorização
económica e política dessa região, em sucessivos reinados da monarquia.
No capítulo 1 é discutido o papel dos jesuítas italianos trazidos para Portu‑
gal por D. João V para o projecto de demarcação de fronteiras do império.
Noutros capítulos optou‑se por centrar a narrativa num (ou dois) estran‑
geirados, usando‑os para discutir temas específicos, como sejam a cons‑
trução da engenharia militar portuguesa, no capítulo 5, as relações entre a
física newtoniana e a problemática da varíola, um dos maiores flagelos da
época, no capítulo 16, a interface entre ciência e diplomacia, nos capítulos
8, 9, 10, 11 e 12, as relações variáveis entre ciência e religião, nos capítulos
10 e 18, e o papel da instrumentação na construção de uma nova forma de
praticar ciência e de servir o poder estatal, nos capítulos 11, 12 e 13.
Após a morte do rei D. José I, a sua filha, a rainha D. Maria I, sucedeu
‑lhe. Espartilhado entre uma forte religiosidade e a vontade de continuar
os esforços de modernização do seu pai, e perante um contexto de cres‑
cente instabilidade política na Europa, o seu reinado foi palco de políticas
culturais contraditórias. Por um lado, restaurou a Inquisição e reforçou as
perseguições políticas, por outro, apoiou a fundação da Academia Real de
Ciências de Lisboa (1779), central ao árduo processo de institucionalização
da ciência em Portugal.
A agenda utilitária da nova academia, próxima do programa de Pom‑
bal e delineada por um dos seus fundadores, o naturalista Abade Correia
da Serra, cujas actividades e opções são discutidas no capítulo 10, pro‑
piciou um fórum de discussão para a comunidade científica emergente e
usou os seus privilégios especiais de impressão para publicar as suas Memó‑
rias assim como muitos outros livros. As especificidades da Academia
quanto à sua agenda utilitária e relações singulares no contexto europeu
com a «América portuguesa» são analisadas no capítulo 7. Simultanea‑
mente, prosseguiram actividades de renovação na Universidade de Coim‑
bra, nomeadamente ao nível da investigação, do ensino, da redacção de
livros, compêndios e artigos científicos e até de um empreendedorismo
incipiente. Os principais protagonistas desse processo, ocorrido durante
o último quartel do século xviii, foram os seguintes estrangeirados:
o físico Dalla Bella, os naturalistas Domingos Vandelli e Félix de Avelar Bro‑
tero, o químico Vicente Coelho de Seabra e o mineralogista Bonifácio de
Andrada e Silva, cujas redes de relacionamentos são debatidas no capítulo 2.
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Da mesma forma, naturalistas e desenhadores em todas as colónias
portuguesas — Brasil, África e Índia — lançaram um conjunto sistemá‑
tico de viagens filosóficas para colectar e registar informações sobre plan‑
tas, animais e minerais. As informações recolhidas, muitas vezes fruto da
apropriação de conhecimentos etnobotânicos e médicos indígenas, não só
presidiram à escolha de espécimes para os jardins botânicos de Coimbra e
Ajuda e para os dois museus de história natural de Lisboa, como contribuí‑
ram para a identificação de espécimes de valor comercial e médico, assim
como para o reconhecimento e a exploração de regiões de interesse econó‑
mico. Estas vertentes são analisadas sob ópticas muito diversas — relações
entre ciências e império, constituição de colecções e museus ou relações
com a profissionalização disciplinar — nos capítulos 3, 13 e 14.
A disseminação do conhecimento e a preocupação em atingir um
público mais amplo materializou‑se em várias publicações periódicas que
são analisadas em termos das suas tipologias, conteúdos e audiências no
capítulo 17, ou em pequenos opúsculos e folhas volantes onde, para dar
um exemplo, acontecimentos excepcionais foram avaliados quanto às suas
causas e aos limites do entendimento racional das ocorrências naturais, no
capítulo 15. Passou ainda pela redacção de livros de divulgação, dos quais o
best‑seller internacional foram as Recreações Filosóficas do padre oratoriano
Teodoro de Almeida, também fundador da Academia de Ciências de Lis‑
boa, cuja obra é discutida no capítulo 18, ou ainda as Recreações Botânicas,
publicadas postumamente e redigidas pela marquesa de Alorna, em con‑
dições particularmente adversas, e dirigidas a um público essencialmente
feminino, revelando‑se, assim, uma das vertentes mais emblemáticas do
Iluminismo. Este último livro é analisado no capítulo 19.
Em 1807, sob pressão do exército de Napoleão, a família real portuguesa
fugiu para o Brasil. A modernização cultural do país até então em curso
diminuiu drasticamente e alguns intelectuais que acompanharam a corte
chegaram até a imaginar um reino renascido no Brasil — a América portu‑
guesa —, tendo o Rio de Janeiro como capital.

tismo reformista pombalino e o utilitarismo fomentista da Academia das
Ciências foram marcas sobre as quais se moldou o Iluminismo em Portu‑
gal. Bolseiros, diplomatas, militares, médicos, engenheiros, matemáticos,
professores e alguns membros do clero e da aristocracia ligaram‑se atra‑
vés de redes formais ou informais de circulação do conhecimento tendo
como propósito comum a modernização cultural. Esta constitui‑se como
uma das componentes estruturantes desse processo, quer na forma da sua
divulgação, quer através da realização de reformas pedagógicas, quer ainda
como instrumento, nas suas variadas modalidades, de burocracia técnico
‑administrativa. Essa apropriação decorreu ao longo do século, através da
criação de academias e de sociedades, privadas ou oficiais, constituição de
colecções, gabinetes e museus, realização de conferências públicas, criação
de bibliotecas e gabinetes de leitura, circulação de livros e de publicações
periódicas, importação de pessoal especializado, de objectos e de instru‑
mentos, realização de viagens filosóficas, no reino e nas colónias.

O carácter singular de centro de um vasto império e de periferia euro‑
peia, o academismo cortesão, o mecenato real, a circulação de letrados
na Europa e para além dela, a contrafacção ou a clandestinidade e a cau‑
ção censória, a emulação e a retórica do atraso, a secularização, o despo‑
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ASTRONOMIA, CARTOGRAFIA
E DEMARCAÇÃO DE FRONTEIRAS
Luís Tirapicos*

A primeira metade de Setecentos foi marcada em Portugal por um signifi‑
cativo apoio real a actividades de observação astronómica desenvolvidas
por matemáticos jesuítas. Esses desenvolvimentos permitiram o envio de
uma missão cartográfica à América portuguesa, em finais de 1729, que viria
a produzir um significativo conjunto de mapas e de coordenadas geográfi‑
cas, do sul e do interior da colónia.
Em 13 de Janeiro de 1750, Portugal e Castela assinaram o Tratado de
Madrid. Após um período de conflitos diplomáticos e tensões não resol‑
vidas motivadas pelo Tratado de Tordesilhas (Junho de 1494), as duas
coroas concordaram em reconhecer a soberania espanhola em partes do
Rio da Prata, das Filipinas e da Colónia do Sacramento, enquanto Portu‑
gal ganhou o reconhecimento das suas pretensões territoriais no norte e
oeste do Brasil. O tratado assinado em Madrid prescreveu ainda a cria‑
ção de uma comissão técnica conjunta para demarcar as fronteiras no
território.
Neste capítulo, é discutido o papel central da astronomia nessas
expedições em larga escala, conduzidas nas fronteiras de ambos os
impérios da América do Sul, com um especial enfoque na contribuição
portuguesa. Em particular, são aqui desvendados os até agora mal conhe‑
cidos instrumentos matemáticos e astronómicos de precisão adquiridos
pelos portugueses. Documentos inéditos encontrados recentemente em
* Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Univer‑
sidade de Lisboa.
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JOÃO BRIGOLA nasceu em Lisboa. Licenciado em História, mestre em História

Cultural e Política, doutor em História/Museologia e agregado em Teoria e História
da Museologia, é docente na Escola de Ciências Sociais, Departamento de Histó‑
ria da Universidade de Évora e investigador integrado do Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedade (CIDEHUS/UÉ). É director do Programa de Douto‑
ramento em História e integra a equipa científica da Cátedra UNESCO na Universi‑
dade de Évora. Foi professor associado convidado na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2008‑2013) e director-geral do Instituto
dos Museus e da Conservação (IMC), do Ministério da Cultura (2009‑2012).
JOSÉ LUÍS CARDOSO é investigador coordenador do Instituto de Ciências

Sociais da Universidade de Lisboa. É autor de várias obras sobre história do pen‑
samento económico, com especial incidência no estudo do caso português em
perspectiva comparada. Os seus ensaios históricos cruzam perspectivas interdisci‑
plinares da economia, sociologia e ciência política, com interesses de pesquisa
que abrangem os domínios da história económica e da história da ciência.
ANA CARNEIRO é professora associada com Agregação do Departamento de Ciên‑

cias Sociais Aplicadas (DCSA), da NOVA School of Science and Technology FCT
‑NOVA, e investigadora do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da
Tecnologia (CIUHCT). Foi membro fundador do STEP (Science and Technology in
the European Periphery), presidente da HESS (History of the Earth Sciences Society),
em 2015 e 2016, e editora da revista HoST — Journal of History of Science and Technology,
entre 2012 e 2017. A sua investigação tem‑se centrado na história das ciências do século
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xix (geologia, biologia e química), especialmente em Portugal, estando os seus traba‑
lhos publicados em diversos livros e revistas da especialidade.

DAVID FELISMINO é historiador. Licenciado em História — ramo científico e

ANTÓNIA FIALHO CONDE é professora auxiliar com agregação no Departamento

de História da Universidade de Évora, membro integrado do CIDEHUS, onde coor‑
dena o Grupo 2 — Património, Literacia e Diversidades Culturais, e colaboradora do
CEHR/UCP e do Laboratório HERCULES. Participa em diversos projectos cientí‑
ficos nacionais e internacionais, alguns de âmbito europeu. É directora da Comissão
de Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, membro
da Comissão de Évora do Master Erasmus Mundus TPTI (Techniques, Patrimoine,
Territoires de l’Industrie — consórcio das universidades de Évora, Paris 1‑ Sorbonne
e Pádua). As suas áreas de investigação incluem história de Portugal e história reli‑
giosa (período moderno); património e cultura material.
PALMIRA FONTES DA COSTA é doutora em História da Ciência pela Univer‑

sidade de Cambridge e professora auxiliar com Agregação na NOVA School of
Science and Technology FCT-NOVA. É ainda membro do Centro Interuniversi‑
tário de História das Ciências e da Tecnologia. Os seus principais interesses de
investigação são a história da medicina e a história natural no período moderno.
É autora da obra The Singular and the Making of Knowledge at the Royal Society of Lon‑
don in the Eighteenth Century (Cambridge Scholars Publishing, 2009) e organizadora
de, entre várias outras obras, Medicine, Trade and Empire: Garcia de Orta’s Colloquies
on the Simples and Drugs of India (1563) in Context (Routledge, 2016).

pós‑graduado em História Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais e Huma‑
nas da Universidade Nova de Lisboa, é assistente de investigação do CHAM.
Os seus principais domínios científicos versam sobre aspectos do quotidiano,
da ciência e da saúde no período moderno e contemporâneo, tendo publicado
livros, catálogos, artigos e comissariado várias exposições sobre estes temas.
Desempenhou funções como investigador e curador no Instituto de Ciências
Sociais, na Casa Fronteira e Alorna, no Museu Geológico, no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência e no Museu da Saúde, tendo sido responsável pelo
projecto museológico deste último. Desde Janeiro de 2020, é director‑adjunto do
Museu de Lisboa.
FERNANDO TAVEIRA DA FONSECA é professor associado com Agregação, apo‑

sentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, membro do Centro
de História da Sociedade e da Cultura da mesma faculdade, onde foi director do
Departamento de História, Arqueologia e Artes, membro do IEMYR (Instituto
de Estudios Medievales y Renascentistas) da Universidade de Salamanca e sócio
emérito da Academia Portuguesa da História. O seu interesse científico e as suas
publicações têm‑se centrado na história económica e social da época moderna,
com particular incidência na história da Universidade de Coimbra do século xvi ao
século xix, com incursões na história da educação e na história política do período
da Restauração.
JUNIA FERREIRA FURTADO é professora titular em História Moderna no Pro‑

MARIA PAULA DIOGO é professora catedrática de História da Tecnologia

grama de Pós‑ Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais e
visitante na Universidade Federal de São Paulo. Tem vários livros publicados, entre
eles Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito (Companhia das
Letras, 2003, Menção Honrosa Casa de las Américas 2004), Oráculos da Geografia
iluminista: Dom Luís da Cunha e Jean Baptiste Bourguignon D’Anville na construção da
cartografia do Brasil (Ed. UFMG, 2012) e O mapa que inventou o Brasil (Odebrecht/
Versal, 2013, Prémio Jabuti 2014, 1.o lugar na categoria de Ciências Humanas).

e da Engenharia na NOVA School of Science and Technology FCT‑NOVA,
e membro do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnolo‑
gia (CIUHCT), de que foi coordenadora e co‑coordenadora entre 2007 e 2019.
Nos anos 90 foi pioneira, em Portugal, dos estudos históricos sobre engenharia,
engenheiros portugueses e sua relação com a construção da modernidade nacio‑
nal. Trabalha sobre engenharia colonial, identidade europeia, tecnologia e glo‑
balização, centros e periferias e, mais recentemente, antropocénico. Coordena
projectos e publica regularmente nacional e internacionalmente. É membro de
sociedades e redes de investigação, integrando frequentemente os seus órgãos
científicos e executivos. Em 2020, recebeu a Leonardo da Vinci Medal, atribuída
pela Society for the History of Technology.

bro do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia e direc‑
tora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de
Lisboa. É coordenadora nacional do PRISC (Portuguese Research Infrastructure
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of Scientific Collections), integrado no roteiro português de infra‑estruturas estra‑
tégicas de investigação.

JOSÉ ALBERTO SILVA é doutor em História e Filosofia das Ciências pela Univer‑

ISABEL MALAQUIAS é professora associada no Departamento de Física da Uni‑

versidade de Aveiro. Tem leccionado disciplinas de Física, Experimentação, His‑
tória da Física, entre outras, e tem‑se dedicado à investigação em história das
ciências, em particular dos instrumentos científicos, personagens e redes, história
do ensino e da divulgação científica. Integra o Centro de Investigação Didáctica
e Tecnologia na Formação de Formadores. Entre vários trabalhos publicados,
co‑editou recentemente (2017) For the Love of Science. The correspondence of J. H.
de Magellan (1722‑1790), na prestigiada editora Peter Lang, SA., em dois volumes.
É membro correspondente da International Academy of History of Science.

sidade de Lisboa e é membro integrado do Centro Interuniversitário de História
das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT). O seu campo de investigação tem sido a
história das ciências em Portugal nos séculos xviii e xix, área em que tem várias
publicações e participações em congressos nacionais e internacionais. Publicou
recentemente o livro Academia Real das Ciências de Lisboa, 1779‑1820. Ciências e hibri‑
dismo numa periferia europeia (Colibri, 2019).
WELLINGTON BERNARDELLI SILVA FILHO é licenciado em História, mestre

HÉLIO PINTO é professor do Ensino Secundário e doutorado em História e Filo‑

em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e doutor em Histó‑
ria e Filosofia das Ciências pela Universidade de Lisboa. Actualmente, é professor
colaborador da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Tem como áreas
de interesse a história social da medicina, história da filosofia natural e história do
Brasil enquanto colónia.

sofia das Ciências pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, em 2015.

ANA SIMÕES é professora catedrática de História das Ciências na Faculdade de

(1994) e realizou estágio de pós‑doutoramento na École des Hautes Études en
Sciences Sociales — Paris (2002‑2003) e na Unicamp (2011‑2012). Actualmente,
é professor titular da Universidade Federal Fluminense e Associate Editor da
Oxford University Press. Com financiamento da David Rockefeller Center for the
Latin‑American Studies, desempenhou funções docentes na Robert F. Kennedy
Visiting Professorship Harvard University, no Outono de 2020.

Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro Interuniversitário de
História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT), tendo sido sua (co‑)coordenadora
entre 2007 e 2019. Entre 2018 e 2020, foi presidente da European Society for the
History of Science e, entre 2020 e 2022, sua vice‑presidente. Foi membro fundador
do grupo internacional STEP (Science and Technology in the European Periphery)
e da revista HoST — Journal of History of Science and Technology. Os seus interesses de
pesquisa e vasto leque de publicações incidem sobre história da química quântica e
história social e cultural das ciências em Portugal, séculos xviii a xx.

FERNANDO EGÍDIO REIS é doutor em História e Filosofia das Ciências pela Uni‑

LUÍS TIRAPICOS é licenciado em Astronomia pela Universidade do Porto, mes‑

versidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, professor de Histó‑
ria na Escola Secundária Cacilhas — Tejo, é membro do Centro Interuniversitário
de História das Ciências e da Tecnologia. Tem desenvolvido investigação em histó‑
ria das ciências em Portugal, nomeadamente no domínio da divulgação científica
em periódicos portugueses dos séculos xviii e xix. Integrou, entre 2005 e 2013,
uma rede europeia de investigadores sobre periódicos científicos e de divulgação
científica, que agregou trabalho de investigadores de vários países europeus, coor‑
denada por Jeanne Peiffer e Jean‑Pierre‑Vittu.

tre e doutor em História e Filosofia das Ciências pela Universidade de Lisboa e
investigador do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnolo‑
gia (CIUHCT). Entre outros temas e áreas de pesquisa, tem‑se dedicado à histó‑
ria da astronomia em Portugal, à ciência jesuíta, à arqueoastronomia da Península
Ibérica, ao estudo da dimensão histórica dos instrumentos científicos e à cultura
material da ciência. Em 2010 foi estagiário em história da ciência e da tecnolo‑
gia no Royal Observatory — National Maritime Museum, Greenwich (Londres,
Reino Unido) e no Outono de 2013 Fellow da Linda Hall Library, em Kansas City
(Missouri, EUA).
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ASTRONOMY, CARTOGRAPHY AND BORDER DEMARCATIONS
Luís Tirapicos

On 13 January 1750, Portugal and Spain signed the Treaty of Madrid.
After a period of diplomatic conflicts and unresolved tensions motivated by
the Treaty of Tordesillas (June 1494) the two crowns agreed to recognize Span‑
ish sovereignty in parts of the River Plate, the Philippines and the Colony of
Sacramento, while Portugal gained the recognition of its territorial claims in
northern and western Brazil. In Portugal, the first half of the 18th century was
marked by a significant royal support to observational astronomical activities
developed by Jesuit mathematicians. These developments, associated with a
cartographic mission to Portuguese America (setting sail by the end of 1729),
produced a significant collection of maps and numerous geographic coordi‑
nates, of the south and interior of the colony. The treaty signed in Madrid
prescribed also the creation of joint technical commissions to demarcate the
borders of the disputed territory.
In this chapter the central role of astronomy in these large-scale encyclo‑
pedic expeditions, conducted on the limits of both South American empires,
is discussed focusing on the Portuguese contribution. In particular, I discuss
the poorly known mathematical and astronomical instruments acquired and
used by the Portuguese right after the Treaty of Madrid. Unpublished docu‑
ments recently found in diplomatic archives shed light on this topic, helping
to unveil the commercial and political networks supporting the organization
of the first missions. Due to the lack of local experts Portuguese diplomats
were initially instructed to recruit German, Italian and Swiss astronomers and
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geographers, so that a major operation was created not only to import instru‑
ments and books, but also to mobilise qualified personnel. The necessary
technicians of various nationalities summoned to Portugal and involved in the
borderline expeditions were locally appropriated not only through their par‑
ticipation in those large enterprises in South America but also through their
involvement in educational reforms, after the return of some of them to the
Portuguese mainland. Additionally, they also took part in other colonising pro‑
cesses such as urban planning or military and civil architecture. After 1777, with
a new Treaty signed by Portugal and Spain in Santo Ildefonso, new demarca‑
tion expeditions were set up, this time integrating a new generation of Por‑
tuguese astronomers, most of them graduated at the University of Coimbra.
In sum, the successive frontier expeditions, which occurred between 1754 and
1795, show how astronomy was an essential tool in achieving European imperial
goals and, simultaneously, how this circulation of men, instruments and books
left a significant mark in the Portuguese scientific and cultural context.
KEYWORDS: Astronomy, Scientific expeditions, Treaty of Madrid, Mathematical
instruments, Portuguesa America

Portuguese scholars who were part of international networks saw themselves
and were seen by their foreign peers as rightful members of the Republic of
Letters.
Although not deterministic, these elements shaped the intervention of the
estrangeirados as they ascribed to science, technology and medicine a determi‑
nant role in the modernisation of Portugal. Their original social and cultural
contexts also account for the way they carried and expressed their values, moti‑
vations and objectives, and integrated them in national scientific practices. The
need to give a special emphasis to the effects of actors’ mobility was behind the
introduction of the concept of “moving localities”.
Circulation is neither equivalent to mobility nor to fluidity; as such it is
often undermined by a variety of factors. Some are evident in the intersec‑
tions of the networks in which the estrangeirados participated with human and
non-human agents. On the one hand, these networks always cover limited
(but never global) geographic spaces; on the other, the estrangeirados and all
those with whom they interacted increasingly realised the existence of asym‑
metries between spaces and the ability of circulation to change them. Thus,
the dynamic notion of co-construction of particular places as centres and oth‑
ers as peripheries emerge from the circulation of knowledge and actors and
of the representations by participants of their impact. In this way, peripher‑
ies are empowered, moving away from traditional diffusionist models. In our
view, every locality, whether a center or a periphery, has agency, which operates
through circulation. That is, spaces of scientific practice, of technology and of
medicine are structured by multilateral dynamic hierarchies evolving in time.
When revisiting the centres from the peripheries’ perspective, it is possible to
rewrite history by integrating the point of view of the periphery as part of a
global narrative and re-equate the way history has been done.
KEYWORDS: “Estrangeirados”, Networks, Circulation

ESTRANGEIRADOS AND CIRCULATION OF SCIENTIFIC,
TECHNICAL AND MEDICAL KNOWLEDGE
Ana Simões, Maria Paula Diogo, Ana Carneiro
ABSTRACT: In this chapter, a redefinition of the concept of estrangeirados (Europe-ori‑

ented Portuguese intellectuals) is proposed, entailing an informal network of
18th and early 19th-century scholars of multiple profiles, united by their com‑
mitment to introduce in Portugal the latest novelties in the realms of science,
technology and medicine. This reconceptualization enables the possibility of
following their paths at home and abroad, unveiling relationships established
between themselves and other scholars; their positions and movements in
political and institutional contexts; their strategies of appropriation of the new
sciences, as well as their participation in the construction of a new global sci‑
entific landscape.
The networks of estrangeirados unveil the existence of different nodes and
the strategies put in place by their respective actors, as well as the challenges
they had to face, always dependent on the socio-political context and power
relations linking science to politics, religion and the Freemasonry. In addition,
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PHILOSOPHICAL JOURNEYS
Ronald Raminelli

In the second half of the 18th century, naturalists made a great inven‑
tory of nature and overseas peoples. Species were collected and brief descrip‑
tions written during the journeys, analyses and classifications depended on
resources available in Natural History museums. As most travelers were

ABSTRACT:

503

ciência, tecnologia e medicina na construção de portugal

(vol. 2)

natural philosophers, they were not content with mere description, but also
wanted to discover the laws of nature. They studied species, minerals, and the
possible domestication of plants and animals.
In Portugal, philosophical journeys covered long distances to advance
knowledge and consolidate the ties between Lisbon and Portugal’s overseas
territories. Under the command of Domenico Vandelli, the Portuguese phil‑
osophical journeys initially intended to explore only Brazil, but from 1783
onwards expanded in different expeditions to the Amazon region (Brazil),
Cape Verde, Angola, Goa, and Mozambique.
The expeditions were forged in academic debates and in the reformism of
the colonial world. They originated in the reform of the University of Coimbra,
the European vogue with forming collections from the kingdoms of nature, and
the need to demarcate frontiers and diversify the colonial economy. Courses of
natural philosophy and mathematics, museums of Natural History and botan‑
ical gardens, as well as the Academy of Sciences, all acted as institutions that
stimulated knowledge. Travel instructions highlighted the various stages of the
production of knowledge: the collection of specimens, their classification, for‑
mation of collections, and the publication of results. In addition, the journeys
activated the circuit producing materials to be studied and disseminated.
Despite planned, the knowledge production cycle faced adverse scenarios
with the French Revolution and Napoleonic Wars. The formation of collec‑
tions and the publication of memoirs and books did not result in great ventures
and their quantity was much lower than planned. Nonetheless, it is still worth
investigating the intricate relationship between the production of knowledge
and colonial administration. Was it more important for the Portuguese Crown
to produce science or improve colonial exploitation in Brazil and Africa? Rarely
did these objectives merge. In general, economic and administrative interests
guided the travellers and interrupted the knowledge accumulation cycle, as
studied by Bruno Latour.
KEYWORDS: Philosophical journeys, Natural History, Knowledge, Colonial econ‑
omy, Overseas
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THE OTHER SIDE OF THE EMPIRE: THE LUSO-BRAZILIAN ESTRANGEIRADOS
AND MINAS GERAIS CAPTAINCY IN THE PORTUGUESE AMERICA
Junia Furtado
ABSTRACT: The Luso-Brazilian historiography has denominated part of an impor‑

tant group of enlightened men (estrangeirados) that was structured around King
João V as Europeanised intellectuals. This attribute was given in a negative way, to
accentuate their heterodox ideas, the irreligiousness of their principles, or the
lack of connection with the kingdom, as many of them spent long stays or lived
for most of their lives abroad. Strong supporters of pragmatism and empiricism,
the components of this Portuguese Republic of Letters were travelled men,
and many were appointed as royal officials in Brazil (few were even native), or
in other parts of the Portuguese maritime empire. It is the call to State service
and royal patronage that grouped them together; as well as the fact that they
believed that they provided a new culture, open to the Enlightenment contrib‑
uting to the transformation of the nation, and equating it with other European
courts. Their knowledge was instrumental to the wealth and progress of the
Portuguese nation. In this perspective, the Royal Academy of History (1720),
the Royal Library (c. 1724), and the Royal Academy of Sciences of Lisbon (1779)
were important loci of their intellectual production. These savants were not
structured as a coherent group, there being disagreements, debates and discus‑
sions proper to an intellectual elite, which point to the formation of a public
sphere of opinion. This group believed in the Enlightenment ideas as a form of
development of the empire, adhered to the Newtonian mechanical philosophy,
was pragmatic, formed a nucleus of public opinion, shared the royal patron‑
age and believed in the idea of Brazil as a place destined for the Portuguese.
Although in favor of national interests, at the same time this intellectual elite
was articulated to an European Republic of Letters, exchanging ideas and val‑
ues. This chapter focuses on some of this Luso-Brazilian Europeanised intel‑
lectuals who, throughout the 18th and beginning of the 19th centuries, worked
or were born in Minas Gerais captaincy, in Brazil, and was behind their interest
in the valorisation of this region. The objective is to discuss how their Brazilian
tour served not only to put into practice the ideas acquired previously in their
studies in Europe during their grand tour, but also how it structured their own
systems of thought. For a first group, during the King João V period, two of
its members, the Portuguese physician José Rodrigues Abreu (1682-1752?) and
the lawyer Martinho de Mendonça Pina e Proença (1693-1743) are analysed.
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In the case of the second group, during the reigns of Queen Maria I and of
King João VI, the naturalists José Vieira Couto (1752-1827) and Manoel Ferreira
da Câmara Bithencourt (1762-1835) are object of study.
KEYWORDS: Foreigners, Minas Gerais, Enlightenment, Travel, Mining, Grand Tour

LUÍS SERRÃO PIMENTEL, MANUEL DE AZEVEDO FORTES:
THE BUILDING OF PORTUGUESE MILITAR ENGINEERING
Antónia Fialho Conde, Maria Paula Diogo
ABSTRACT: The building of a professional identity is a complex and long process,

largely based on the ability to build a corpus of knowledge only mastered by
those who are part of that specific group. One may claim that it is almost an ini‑
tiatory rite in which schools, textbooks and networks of personal contacts play
a critical role in transmitting skills and knowledge, as well as a specific profes‑
sional profile. This chapter focuses on two key figures in the process of building
the Portuguese community of engineers and bridging it with their European
counterparts during the 17th and the first half of the 18th century: Luís Serrão
Pimentel and Manuel de Azevedo Fortes.
Luís Serrão Pimentel authored the book Methodo Lusitânico (Portuguese
Method) the main reference for the 17th century Portuguese model of fortifi‑
cation used not only in Portugal, but also throughout the empire. Manuel de
Azevedo Fortes was trained abroad and upon his return to Portugal turned into
the leading figure in the building of the Portuguese community of engineers.
His book O Engenheiro Português (Portuguese Engineer) shaped a new generation
of military engineers in Portugal.
The analysis of these two case studies shows, on the one hand, the impor‑
tance of the circulation of military engineering treaties during the 17th and early
18th centuries in Europe as cornerstones of a transnational professional identity
and, on the other, how national agendas built their own trajectories for appro‑
priating this common knowledge.
KEYWORDS: Military engineering, Treatises, Methodo Lusitânico, O Engenheiro Por‑
tuguês
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THE REFORM OF THE MARQUIS OF POMBAL, FROM THE COLLEGE OF
NOBLES TO THE UNIVERSITY OF COIMBRA: PROJECT AND REALITY
Fernando Taveira da Fonseca
ABSTRACT: The Enlightenment reform of the University of Coimbra decided and

directed by the Marquis of Pombal, and designed by the Junta de Providência
Literária appointed by him, had its formal beginning on 29 September 1772.
Despite a starting point, this date is also the culmination of a social and cul‑
tural process that had begun a few decades earlier and had included debates,
controversy and some preliminary achievements. Of these, it is important
to highlight the reform of both elementary and pre-university studies, in the
aftermath of the banishment of the Jesuits (1759); and, in the same context,
the foundation of the Royal College of Nobles (1761/1765), in Lisbon, including
the implementation of a scientific program (Mathematics and Physics), whose
success, however, turned out to be minimal.
The university reform followed the same guidelines, by creating — with
a status equivalent to the one of those already in place — the Faculties of
Mathematics and Natural Philosophy (aggregating the Faculty of Medicine to
constitute the group of the schools of natural sciences), and by consistently
materialising a political programme that included doctrinal uniformity and the
restriction of higher studies to a cultural and moral elite placed at the service
of the established powers; and a scientific and pedagogical programme based
on observation, experimentation and practice.
Such premises dictated a stricter selection of candidates for university
education, a greater vigilance over their behavior (with disciplinary rules that
enforced assiduity) and, above all, a more rigorous evaluation system that could
prevent the unprepared from accessing the labor market. As for the teaching
staff, it was almost entirely renewed (in a first stage, with abundant recourse
to foreign lecturers), and new criteria were established which favoured com‑
petence. The major innovation, however, was their organisation in “Congre‑
gações” (general assemblies of each school comparable to internal academies),
whose scope was, in addition to pedagogical issues, of surveillance and scien‑
tific promotion: periodically assessing the quality of teaching, choosing or pre‑
paring textbooks, embodying the ideal and the role of the teacher/inventor and
of the physician/surgeon.
Logistical resources were substantially expanded, including the construc‑
tion of new buildings and equipment (or the adaptation of others), which
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quickly became functional, and providing the university with new resources
that represented a substantial increase over the previously existing ones (in
both cases taking full advantage of the assets left by the Jesuits).
KEYWORDS: University, Enlightenment reform, College of Nobles, Culture

to precise astronomical observations in order to find Lisbon’s exact geograph‑
ical coordinates. If in the Portuguese capital the astronomical observations of
the Jesuits helped to build the image of an enlightened king and lover of the
sciences, symbolically reinforcing the prestige of the monarchy, it also pro‑
vided geodesic measurements that improved the knowledge and cartography
of the territory. The efficient circulation of astronomers, books and instru‑
ments through the Portuguese diplomatic network was a significant contri‑
bution to integrate the Portuguese astronomical practice with those of other
European kingdoms such as France and Great Britain. Yet Carbone linked this
to the vast and well organised network of the Society of Jesus: with its practices
of regular correspondence, publications of scientific character, continuous cir‑
culation of men and objects, in an almost global context. This chapter shows
that in the biography of the Jesuit and royal mathematician the two facets, the
scientific and the diplomatic, were inextricably intertwined. Carbone’s action
represented the embodiment of a symbiotic relationship established between
diplomacy and the sciences/technics in the modern age.
KEYWORDS: Scientific diplomacy, Giovanni Battista Carbone, Astronomy, King
João V, Jesuits

THE PROJECT OF THE ROYAL ACADEMY OF SCIENCES OF LISBON, 1779-1820
José Alberto Silva

The Royal Academy of Sciences of Lisbon, founded in 1779, had as
statutory purpose the “advancement of National Instruction, the Improve‑
ment of Sciences and Arts and the Augmentation of Popular industry”.
This chapter shows how the confluence of the Academy’s peripheral Euro‑
pean status and its colonial centrality molded its programmatic intervention
during its first fifty years of existence, from its foundation to the first statutory
amendment, in 1834. By analysing the socio-professional profile of its mem‑
bers, its Brazilian sub-set and correlated networks of circulation, the utilitarian
nature of its initiatives, and its role as a technical and advisory institution, as
exemplified by the Vaccinic Institution, I argue for the hybrid nature of the
Academy’s agenda.
KEYWORDS: Academy, Appropriation, Periphery, Hybridism
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RODRIGO DE SOUSA COUTINHO:
POLITICAL ECONOMY, SCIENCE AND POWER
FROM DIPLOMACY TO THE SOCIETY OF JESUS:

José Luís Cardoso

NETWORKS OF KNOWLEDGE DURING THE KINGDOM OF JOÃO V

ABSTRACT: Rodrigo de Sousa Coutinho occupies a prominent place in the history

Luís Tirapicos

From his arrival in Lisbon, in September 1722, until his death on April
1750, the Neapolitan Jesuit Giovanni Battista Carbone was, in the court of
King João V (r. 1707-1750) of Portugal, the pivot of a significant scientific, polit‑
ical and diplomatic activity. His journey to Lisbon, with fellow Jesuit Domen‑
ico Capacci, was motivated by a mapping mission to Portuguese America but,
since the monarch became impressed by Carbone’s personal qualities, the Jes‑
uit mathematician never left the Portuguese mainland. In the summer of 1722
he had studied at the Roman College, the Society’s most emblematic school,
with the holder of the chair of mathematics Orazio Borgondio. In Portugal,
reflecting the new enlightened spirit of rigor and quantification cherished by
the king (the espri géometrique, as Fontenelle called it), the 1720s were dedicated
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of science in Portugal, for two interrelated reasons: his own contributions in
the scientific domain of political economy that served as the basis for his gov‑
ernmental interventions in matters related to economic and financial policy;
and the institutional and political conditions which, thanks to the positions
of power in which he was involved (as ambassador to the Court of Sardinia in
Turin and as an influential minister of the Prince Regent João VI), fostered the
scientific and technological development in Portugal in the two last decades
of the 18th century and the first decade of the 19th century. It is from the stand‑
point of this second dimension that his accomplishments must be assessed,
since the original contributions in the field of political economy are espe‑
cially relevant as a testimony to the appropriation of knowledge produced by
other authors and in other international contexts. Rodrigo de Sousa Coutinho
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was interested in a diversity of scientific fields and was able to associate his
enormous intellectual curiosity with the concern to endow himself with the
knowledge indispensable to the exercise of the science of the legislator, within
which political economy played a crucial role. He also revealed a strong com‑
mitment to the useful application of science to improvements in the produc‑
tive use of natural resources. Science interested Rodrigo de Sousa Coutinho as
an instrument of the exercise of an enlightened power that made triumphant
the attributes of reason, observation and experience. As a central protagonist
of scientific development in Portugal, his career has to be approached in terms
that highlight the close relationship between science, diplomatic activity and
political practice.
KEYWORDS: D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Political economy, Science of the leg‑
islator, Power and science, Enlightenment

with his involvement in international scientific networks within the Republic
of Letters, explain fully his options. A clergyman largely by convenience, he
did not incorporate theological considerations in his reflections and scientific
practices. Both in botany and geology, and in history only interpretations based
on fact and observation mattered. He was, in addition, harshly critical of the
Roman Catholic Church as an institution.
As a Portuguese diplomat in the United States, Correia da Serra’s career
was built upon his scientific prestige and masonic affiliation, both shared
with leading founding fathers of the new-born republic. Thanks to his pres‑
tige as a naturalist, he participated in the construction of an international
network, which can be amenable to the recent concept of science diplomacy,
as he influenced and advised the emerging community of young American
naturalists, and marked the country’s agenda for the exploitation of its vast
natural resources.
In this chapter, particular attention is given to Correia da Serra’s travels and
how they impacted on his scientific work in the realms of botany, geology and
history, as well as on the construction of the networks in which he participated,
personally and institutionally. His life in Portugal and his long stays abroad,
his active participation in the intellectual life of the nations where he lived, as
well as his political options as a clergyman, member of the Freemasonry, and
a committed citizen of the Republic of Letters, are deemed fundamental to a
renewed analysis of the multidimensional relationships between science, reli‑
gion, politics and diplomacy, in the transition from the 18th to the 19th century.
The (re)discovery of a man of science such as Correia da Serra shows that
the construction of Europe does not end in the scientific discourses and prac‑
tices of the leading countries; on the contrary, although forgotten by the nar‑
ratives of traditional historiography, their role is essential to build up a more
faithful, and naturally more complex, image of the European cultural fabric,
including its relationships with the world.
KEYWORDS: Correia da Serra, Botany, Geology, Religion and diplomacy

CORREIA DA SERRA: SCIENCE RELIGION AND DIPLOMACY
Ana Simões, Maria Paula Diogo, Ana Carneiro

The history and geography of José Francisco Correia da Serra’s life
(1751-1823) were marked by travels and periods of persecution: in his childhood,
due to impending accusations of Judaism, he moved with his family to Italy;
when he was 26 years old, after being ordained a priest, he returned to Por‑
tugal where he lived until 1795, the year he left to London. He lived there for
six years, but was then forced to move to Paris; in 1812, he left to the United
States of America, where he was appointed ambassador, and became friendly
and adviser to Thomas Jefferson. Abbot Correia returned to Portugal, in 1821,
but died two years later, having spent 52 years of his lifetime abroad.
Throughout his life, he developed original scientific ideas, and partook of
a worldview in which history, natural history, social organization and political
projects were mutually dependent. As a leading figure of Portuguese Enlight‑
enment, the estrangeirado (European-oriented intellectual) Correia da Serra was
a naturalist of the world, recognised by his peers for his ideas and mediating
skills as he often acted as a catalyst in the communication between different
scientific communities.
Author of innovative scientific articles and participant in the main debates
of his time, Correia da Serra never wrote a comprehensive scientific textbook,
or even a Prodromus. His wandering life and economic difficulties, together
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JOÃO JACINTO DE MAGALHÃES AND THE ROLE OF

MODELS AND MACHINES FOR THE HAPPINESS OF THE

INSTRUMENTATION IN THE CIRCULATION OF KNOWLEDGE

NATION: THE COLLECTION OF MODELS FROM THE CABINET

Isabel Malaquias

OF PHYSICS OF THE AJUDA PALACE (1779-1795)

The character and scientific personality of John Hyacinth de Magel‑
lan, or J. H. de Magellan (1722-1790), emerges distinctly from his correspond‑
ence and published works.
We can appreciate his emotions towards the 1755 Lisbon earthquake, the
publication of a grammar for the teaching of Greek and some translations of a
different nature from his writings published during the 1760s. The foggy image
of his youthful years becomes clearer in the writings from his adulthood, when,
egressed from the community of the Augustinian regular canons of Santa Cruz
in Coimbra, he becomes part of the London society. The importance of this
last period stems from the extraordinary scientific and technological progress,
which, in the second half of the 18th century, was associated with the develop‑
ment of instruments necessary for experimental physics, astronomy and navy,
as well as for chemistry, closely linked to the study of gases, developed in Eng‑
land and Scotland.
Magellan was interested in astronomy, instrumentation and other themes,
perfected several instruments, and became a crucial player in this emerging
international network, to which belonged important scholars and practicians,
with whom he shared experimental novelties, knowledge on instruments and
on a variety of scientific matters. His writings focused mainly on scientific
instrumentation, contributing to their appropriation by different communi‑
ties of practitioners, the consolidation of the quantifying spirit of the century
and the modernisation of institutions eager to integrate the mapping of the
skies, the Earth and recent physical phenomena.
The commitment to public service and the resolution of scientific and
technology-related issues led Magellan to establish two prizes to be awarded
by the Lisbon Academy of Sciences and the American Philosophical Society of
Philadelphia.
KEYWORDS: J.H. de Magellan, Scientific circulation and networking, Instruments,
Chemistry, Scientific prizes

David Felismino, Marta C. Lourenço
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ABSTRACT: Throughout the 18th century, experimental physics underwent consid‑

erable developments in Portugal. In literate and scientific circles, universities
and academies, collections of instruments were organised for teaching and
demonstration. From the mid-1760s, the Portuguese Royal Household spon‑
sored the establishment of a cabinet of physics at the Ajuda Palace, aimed at
educating the young Princes José and João. Gradually enlarged and enriched,
on the eve of its transfer to Brazil with the Court (1808) the Cabinet encom‑
passed close to 300 instruments, machines and models.
From 1779, models of civil and military architecture, ballistics, hydraulic
and manufacturing engineering, among others, were systematically ordered
from France, England, Italy, the Netherlands, and several Central European
principalities and monarchies. In addition to experimental and didactic pur‑
poses, the orders aimed at filling concrete gaps and needs in the scientific and
technological development of Portugal, which was considered lagging behind
an advanced, enlightened and progressive Europe.
Among these, the collection of models assembled by Rodrigo de Sousa
Coutinho, future Count of Linhares, during his diplomatic consulate in the
Court of Savoy stands out. For nearly 15 years, Coutinho dispatched to Lisbon
nearly 70 models of machines illustrating the best and newest of Italian and
European techniques and industries. The collection, which became known as
“the models from Turin”, acquired a considerable prestige, going even beyond
the restricted perimeter of the Court. This chapter reconstructs the collection
of models and machines of the Ajuda Cabinet, discussing their constitution,
composition and use in the context of the progressive reformism and modern‑
isation of late 18th century Portugal.
KEYWORDS: Cabinet of Physics, Models, Manufacture, Military architecture,
Education
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COLLECTIONS, CABINETS, MUSEUMS AND BOTANICAL GARDENS

APOTHECARY’S SHOPS AND PHARMACOPOEIAS:

João Brigola

PROFESSION AND PHARMACEUTICAL LITERATURE IN PORTUGAL

In the first half of the 18th century, the reign of D. João V was an
attempt to keep pace with Europe in the museum, culture and science domains.
In 1720, the monarch instituted the Royal Academy of Portuguese History. This
initiative resulted in the collection of numerous marble archeological objects
and several metals, found in accidental diggings in some parts of the country.
From these objects, it was constituted what José Leite de Vasconcelos named as
“the first national museum of archeology” at the Paço dos Duques de Bragança
(Lisbon).
It is also possible to document interest in collecting natural specimens, the
permanence of the curiosity culture, and the collection of disordered wonder‑
ful objects: the “naturalia” and the “mirabilia”. Some government initiatives
also gained new strength in this context, according to the model of Catholic
Enlightenment. During the period of the Marquis of Pombal— which is known
in political theory as Enlightened Absolutism, it was created the Natural His‑
tory Museum and Botanic Gardens of Ajuda in 1768 and the University of
Coimbra in 1772. Direct observation of beings and objects and the experimen‑
talism as an educational method imposed the construction of new museum
structures, changing the very concept of museum.
Museums’ public expanded, and museums were especially open once a
week. Their equipment — library, house for drawing, laboratory, preparation
rooms, storage — was improved; foreign specialists and permanent employ‑
ers were hired; scientific expeditions to continental and ultramarine territories
were organised (the so-called Philosophical voyages); and Portuguese diplo‑
macy was involved in the international network of collections.
After the Marquis of Pombal, the characteristic private collections, not
exclusively but predominantly naturalist, stood out: aristocratic and erudite
cabinets, ecclesiastic cabinets, numismatic and antiquity cabinets. However,
towards late 18th century, an awareness that the name ‘Museum’ should be
reserved to those initiatives involving an ambitious mission and larger exhibi‑
tion space emerged, in order to overcome the simplistic reality of the ordinary
amateur and erudite private collections.
KEYWORDS: Collections, Museum, Botanic garden, Philosophical voyages, Uni‑
versity reforms

Wellington Bernardelli Silva Filho
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ABSTRACT: During the 18th century Portuguese pharmacy was characterised by the

continuous and uninterrupted publication of pharmacopoeias, which aimed at
establishing the standardisation of the apothecary’s works through rules/regu‑
lations on medicines, instruments and practices that defined the good practice
of the profession. Inaugurated by Pharmacopea Lusitana in 1704, it was followed
by other non-official publications, culminating in the Farmacopeia Geral, the
first official Pharmacopoeia of the Portuguese Kingdom. Among its authors,
there were doctors, clergy and apothecaries with different professional and
educational trajectories, reflecting the characteristic heterogeneity of the Por‑
tuguese pharmaceutical field during this period. Important works for the study
of the professional trajectory of apothecaries, they also reflect the professional,
technological and scientific changes that occurred throughout the 18th century.
Essentially Galenic — and with a prescription based on drugs produced by ele‑
ments of flora and fauna — pharmacopoeias gradually incorporated chemical
remedies concomitantly to the rise of chemical pharmacy and paradigms such
as iatrochemistry and iatromechanics. Pharmacopoeias also evidenced the
rise of state control policy in the medical professions after the reforms pro‑
moted by the Marquis of Pombal. This chapter discusses the importance of
such works as documentary sources to study the apothecary profession and its
transformations throughout the 18th century.
KEYWORDS: History of Portuguese pharmacy, Pharmaceutical literature, Pharma‑
copoeias, Professional legitimization, State control in science

THE UNDERSTANDING OF THE MONSTROUS
BODY IN PORTUGAL DURING THE 18TH CENTURY
Palmira Fontes da Costa

This chapter argues that the interpretation of monsters as prodigies
was still dominant in the Portuguese literature of the first half of the 18th cen‑
tury. This situation contrasts with European centers of learning where natural
causes were in general invoked. This is probably related to the importance of
religion in Portuguese society, as well as to the fact that the clergy controlled
the censorship of books and other printed material and favoured moral lessons
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even at the cost of a lack of validation. The analysis has also shown that this
kind of understanding was not restricted to “popular” audiences, and was also
shared by some physicians who lacked a critical attitude in the validation of
monstrous occurrences.
The research has shown a significant change in the second half of the 18th
century. During this period, Portuguese study and debate concerning mon‑
strous beings was often carried out within certain enlightened principles and,
in particular, with the aim of eradicating superstition. The creation of a new
mechanism of censorship in 1768 had also repercussions in a more critical atti‑
tude towards the publication of reports on monsters that had little credibility.
At the same time, the reform of the University of Coimbra in 1772 led to the
creation of a cabinet of natural history in which monstrous beings found a place
alongside other specimens. Descriptions by Domingos Vandelli, the Director
of the institution, followed scientific theories concerning monstrous origins,
which were being discussed elsewhere in Europe. It is also within another insti‑
tution, the Royal Academy of Sciences, that monsters were presented and dis‑
cussed by two of their members.
The understanding of the monstrous body in 18th-century Portugal is
marked by these two tendencies, but it is also true that reports concerning the
later period tended to be sparse and to render detailed historical analysis dif‑
ficult. Nonetheless, the cultural, social and scientific meaning of monsters in
18th-century Portugal is evident, whether seen as signs of moral transgression,
the result of accidental causes, a sign of the creativity of nature, or a trace of
the violation of its laws.
KEYWORDS: Monsters, Prodigies, Medicine, Natural history, Enlightenment

ing its universal application. In 1722, Sarmento published the Latin Version of
Dissertation, which was reprinted several years later, in 1731, when Sarmento
became a Fellow of the Royal Society of London. The book was also included as
a supplement to Materia Medica (1735, 1758), and continued in circulation until
the end of the century.
Sarmento’s book is often mentioned due to its novelty, but there is no detailed
critical analysis offered by historians of its contents. This chapter intends to
clarify some aspects, which have seldom been considered. One set of questions
relates to the editorial life of the book: Who edited the book? How many edi‑
tions exist? Was the book pirated by unscrupulous editors? Was the book trans‑
lated? The chapter also aims to assess the book’s impact among readers and its
contribution to Sarmento’s prestige and his affirmation as a scientific authority.
Other set of questions includes the evaluation of Portuguese doctors’ reaction to
Sarmento’s book and the application of inoculation in Portugal.
On the other hand, the book reveals that Sarmento knew Newton’s mechan‑
ics and its application to medicine. The authors who identified the relevance
of Newtonianism in Sarmento’s attitude towards medicine and science and
its implications on his religious thought, have considered that it should have
occurred several years after Dissertation publication. I argue that Sarmento’s
conversion to Newtonianism began in 1721. It will be shown that at that time
Sarmento had already understood crucial aspects of Newton’s mechanics and
applied it to medicine, proposing mechanisms for the action of smallpox inside
the human body.
KEYWORDS: Castro Sarmento, Smallpox inoculation, Newtonianism, Medicine,
Iatromechanics

JACOB DE CASTRO SARMENTO AND THE

COMMUNICATION AND CIRCULATION OF KNOWLEDGE IN

SMALL-POX IN THE 18

SCIENTIFIC PERIODICALS IN THE 18TH CENTURY

TH

CENTURY

Hélio Pinto

Fernando Egídio Reis

The first scientific book published by Jacob de Castro Sarmento,
a Portuguese doctor who escaped from the Portuguese Inquisition, was pub‑
lished soon after his arrival in London. Named A Dissertation on the Method of
Inoculating the Small-Pox with Critical Remarks on the Several Authors who have
treated of this Disease (1721), it was the first book published in England address‑
ing smallpox inoculation, at a time when there was a heated debate concern‑
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ABSTRACT: Learned journals are essential sources for understanding the processes

of communication and appropriation of knowledge by publishers, authors,
men of science and readers. They disseminate knowledge, news and discov‑
eries, memoirs and other texts to audiences eager for information and willing
to access news from the learned world. In Portugal, there was great interest
and curiosity about what was published in other European countries, and some
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publishers offered Portuguese readers news and texts from the foreign learned
world.
Despite its own specificities, the Portuguese editorial panorama reflects
the European scene of the time and the editorial practices of other countries,
reproducing, adapting and recreating published models and texts in different
formats and with variable length, and integrating a growing and evolving com‑
munication network and an ever-increasing specialisation.
The study of the processes of circulation and appropriation of knowledge
through the publication, distribution and reading of periodicals reveals mul‑
tiple meanings. Knowledge areas such as science, technology, medicine, eco‑
nomics, among others, were generally aimed at transforming the country.
The network of communication and scientific dissemination, including
journalists, men of science and interested readers, allows us to understand the
meaning and the role of the communication process and the evolution of the
learned periodicals as promoters of the transformation of the country, in artic‑
ulation with other contexts and agents.
This chapter focuses on the forms of scientific dissemination in 18th century
in Portugal, briefly introducing the first Portuguese periodicals, and especially
those which intended to present scientific, technical and medical content,
stressing their aims and main concerns when addressing their readers.
Political and cultural constraints were multiple, as censorship had a strong
impact in the editorial process, facilitating or creating obstacles to the publi‑
cation and longevity of periodicals. Commercial success was crucial to their
survival, as they had to guarantee subscribers and buyers, but constraints in a
country with a very high level of illiteracy were very strong, and most tittles
were short-lived.
KEYWORDS: Learned journals, Scientific dissemination, Scientific periodicals,
Encyclopedic periodicals, Circulating knowledge

losophy. His main work concerning the popularisation of natural philosophy
was the ten-volume Philosophical recreation or Dialogue on natural philosophy, for
the instruction of curious people who could not attend classes, published between 1751
and 1800.
Criticism of authority, eclecticism, the use of Portuguese instead of Latin
and the refusal to tackle metaphysical issues supported the main rhetorical
devices used by Almeida. His main purpose was to make natural knowledge
available to a lay audience. The defense of the Moderns — by opposition to the
Aristotelian-Scholastic natural philosophy —, and a theological understanding
of nature merged with the idea of harmony between natural philosophy and
religion, were the main features of his natural philosophy.
In this chapter, I approach Philosophical recreation as an instance of the
process of appropriation of modern natural philosophy in 18th-century Por‑
tugal, a Catholic and peripheral country. The author analyses the relationship
between science and religion and the fact that Almeida used the same rhetori‑
cal devices as some Protestant natural philosophers to fight against attacks on
religious orthodoxy. Finally, I address the social profile of the audiences of Phil‑
osophical recreation and the editorial achievements of some of Almeida’s works.
KEYWORDS: Natural philosophy, Science and religion, Audiences, Popularisation

TEODORO DE ALMEIDA (1722-1804) OR THE ART OF RECREATION
José Alberto Silva

Teodoro de Almeida (1722-1804) was an Oratorian priest and natural
philosopher whose works marked the Portuguese Enlightenment. Teaching,
public lectures and printing were the main vehicles Almeida used to deliver
his accounts of natural phenomena and the advancement of experimental phi‑
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WOMEN AND THE POPULARISATION OF BOTANY IN EARLY 19TH-CENTURY
PORTUGAL: THE MARQUISE OF ALORNA’S BOTANICAL RECREATIONS
Palmira Fontes da Costa

During the late 18th century and the first half of the 19th, botany
attracted the attention and involvement of women, not only as readers of lit‑
erature on the subject but also as participants in botanical activities such as
gardening, collecting and classification. Moreover, women were also important
authors of books intended to promote the cultivation of botany and some of
these were specifically dedicated to a female audience. This is the case of Botan‑
ical Recreations [Recreações Botânicas] by the Marquise of Alorna, a Portuguese
distinguished poet, essayist and translator.
The Botanical Recreations was written within the tradition of the didactic
poem, a genre widely used in the popularisation of botany during the period.
It presented a short history of botany and the advantages and limitations
of new systems of classification. It also intended to promote the moral and
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spiritual virtues of cultivating botany, especially for women of the upper
classes. The work was finished in 1813 but only published after the author’s
death in 1844. However, there is some evidence that it circulated before the
date of publication. Excerpts from the poem might have been disseminated
through letters among a restricted group of friends and were likely to have
been read in the renowned salons maintained by the Marquise of Alorna in
her palace at Benfica.
This study reveals that in early 19th-century Portugal, with the exception of
the Marquise of Alorna’s Botanical Recreations, there are no works dealing with
scientific subjects written by women or aimed specifically at a female audience.
It also shows that, in terms of access to knowledge, the upper classes suffered
less from the fact that they lived in a country dominated by religious, political
and intellectual censorship. Moreover, they could enjoy other places of socia‑
bility, such as the salons, in which women had a prominent role as social and
cultural mediators and could freely present their ideas and literary work.
KEYWORDS: Botany, Poetry, Marquesa de Alorna, Popularisation, Women
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