U IDB/0 0 2 8 6 /2 0 2 0

coordenação geral
ana s i m õ e s e m a r i a pau l a d i o g o
coordenação
ana c a r n e i r o, t e r e s a s a l o m é m o ta
e is a b e l a m a r a l

lisboa

t i n t a‑ d a‑ c h i n a
MMXXI

ÍNDICE

© 2021, CIUHCT
e Edições tinta‑da‑china, Lda.
Palacete da Quinta dos Ulmeiros
Alameda das Linhas de Torres, 152, E. 10
1750-149 Lisboa
21 726 90 28/29 | info@tintadachina.pt
www.tintadachina.pt
título
Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portugal
Volume 3: Identidade e «Missão Civilizadora» — Séc. XIX
coordenação geral
Ana Simões e Maria Paula Diogo
coordenação deste volume
Ana Carneiro, Teresa Salomé Mota e Isabel Amaral
capa e composição
Tinta‑da‑china
revisão
Tinta‑da‑china
1.ª edição: Junho de 2021
isbn 978-989-671-598-4
Depósito Legal n.º 474900/20

Introdução geral
Introdução ao volume

11
17

Ciência, educação técnica e a construção do Liberalismo
em Portugal: a Escola Politécnica de Lisboa
Luís Miguel Carolino

29

A ideia de museu nos liceus do século xix
Inês Gomes
A comunidade portuguesa de naturalistas:
museus, periódicos e redes de circulação
Catarina Madruga
Os Açores e o mundo das ciências naturais
na segunda metade de Oitocentos: da teoria da evolução
à criação do Serviço Meteorológico dos Açores
Conceição Tavares

51

69

91

A ciência ao serviço do império: Andrade Corvo,
Barbosa du Bocage e a defesa das pretensões coloniais
portuguesas em África119
Daniel Gamito‑Marques



Os serviços geológicos e a administração do território
Teresa Salomé Mota, Vanda Leitão, Ana Carneiro
Matemática no Portugal de Oitocentos:
instituições, periódicos e matemáticos
Luís M.R. Saraiva
Astrónomos amadores em Portugal: 1880‑1910
Vítor Bonifácio
Engenheiros em acção: do território
da nação ao espaço do império
Maria Paula Diogo, Marta Macedo
Administração colonial e obras públicas:
as direcções de obras públicas nos territórios do
antigo Oriente português (1869‑1926)
Alice Santiago Faria
Anfitrião ou refém: o papel da rede telegráfica portuguesa
no xadrez mundial (da Regeneração ao Estado Novo)
Ana Paula Silva
Regeneração e caminhos‑de‑ferro (1850‑1900)
Hugo Silveira Pereira

141

165

O laboratório aduaneiro de Lisboa:
química, alfândega e peritos
Ignacio Suay‑Matallana

341

Ciência e experiência na formação de médicos,
cirurgiões e boticários no século xix363
João Rui Pita

187
Na rota da especialização médica no século xix:
o lugar do laboratório
Isabel Amaral

385

209
As primeiras experiências de arquitectura(s)
para a tuberculose em Portugal:
a Ilha da Madeira (1850‑1900) e a Serra da Estrela (1880‑1905)
José Carlos Avelãs Nunes

403

237
A saúde pública na imprensa periódica portuguesa, 1854‑1918
Maria Antónia Pires de Almeida

429

Notas biográficas
Abstracts and keywords

453
461

261

285

O papel das infra‑estruturas ferroviárias na apropriação
do espaço colonial africano: Angola e Moçambique (1870‑1930)
Bruno J. Navarro

305

O império e o tempo: notas para uma abordagem
à história dos observatórios coloniais portugueses
Pedro M.P. Raposo

325

Ao Bruno Navarro, in memoriam

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
11
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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
adoptou uma postura inclusiva, em relação, primeiro, aos colegas histo‑
riadores 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

Ana Simões

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

Maria Paula Diogo

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

Coordenadoras gerais
Fevereiro de 2020
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O presente volume é dedicado à história da ciência, da tecnologia e da
medicina, em Portugal, no «longo século xix» (Hobsbawm 1962), preten‑
dendo levar ao conhecimento de um público não especializado um con‑
junto de temas considerados relevantes para a construção do Portugal
liberal.
Embora seja abundante a produção historiográfica portuguesa sobre
este período, raramente têm sido reconhecidos o papel e a importância da
ciência, da tecnologia e da medicina nas concepções políticas, económi‑
cas, literárias e artísticas e nas suas concretizações materiais, facto que, no
entanto, tem sido objecto de reflexão em publicações recentes. Esta obra
pretende ser um contributo para o alargamento dessa reflexão.
O período histórico a que se refere a maioria dos trabalhos apresentados
neste volume inicia‑se nos anos de 1850, com a Regeneração, abrangendo
as três ou quatro décadas subsequentes, isto é, a monarquia constitucional
correspondente aos reinados de D. Maria II (1834‑1853), D. Pedro V (1853
‑1861) e D. Luís (1866‑1889), embora em poucos casos se estenda ao fim da
monarquia constitucional, com o assassinato de D. Carlos (1889‑1908) e a
instauração da Primeira República, em 1910.
Com efeito, a formação de um novo Governo constitucional rege‑
nerador, em 1851, inaugurou uma época de alguma estabilidade política,
pondo cobro às intensas convulsões sociais e políticas que afectaram a
vida nacional, entre o início e meados do século xix. As diferentes fac‑
ções liberais convergiram no desejo de converter Portugal numa nação
moderna através da reorganização do Estado, da economia e da sociedade,
17
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viabilizando o Governo regenerador, que se manteve em funções por mais
cinco anos.
É neste período que se opera uma reforma do Estado, destacando‑se a
criação do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria (MOPCI),
em 1852. Simultaneamente, é lançado um programa de reformas, que passa‑
ram por obras públicas de diversa índole como o abastecimento de água e
o saneamento, a construção de estradas e de caminhos‑de‑ferro, empreen‑
dimentos que mobilizaram principalmente engenheiros, mas também
cientistas e médicos. Sobretudo a construção de infra‑estruturas de comu‑
nicação — caminhos‑de‑ferro, estradas, pontes, portos, telégrafos, tele‑
fones, etc. — adquire especial relevo, uma vez que estas foram assumidas
como pré‑condição ao desenvolvimento económico que, todavia, ficou
aquém das expectativas. Considerava‑se, então, que os caminhos‑de‑ferro,
as estradas e os portos não só gerariam rendimentos decorrentes da cir‑
culação de pessoas e de mercadorias, mas também facilitariam as trocas,
internamente e com o estrangeiro, de produtos agrícolas e industriais,
incrementando‑se deste modo a produção.
De salientar que, até aqui, existia praticamente uma única via terrestre
no país, a que ligava Lisboa a Coimbra, e que percorrer a distância entre a
capital e o Porto demorava, por mar, cerca de 20 horas, e entre três a qua‑
tro dias por terra. De Lisboa, era assim mais fácil chegar a Southampton
do que a Bragança (Mattoso 1998).
No contexto da política regeneradora de inspiração saint‑simonista
(Ramos 2009), destaca‑se a figura de António Maria de Fontes Pereira de
Melo, engenheiro, ministro de diversas pastas e o primeiro a assumir a che‑
fia do recém‑criado MOPCI, fundamental na administração do programa
de apropriação do território, através de levantamentos cartográficos e da
construção de infra‑estruturas, que ficou conhecido por fontismo (Mattoso
1998; Marques 1998). Empenhado no desenho e na concretização de políti‑
cas em prol do desenvolvimento do capitalismo em Portugal e da redução
do fosso entre o país e as nações europeias mais avançadas, Fontes Pereira
de Melo lançou um programa económico e tomou um conjunto de medidas
de política interna e externa de que se salientam, além dos melhoramentos
«materiais», a adopção do sistema métrico decimal (Almeida e Branco 2007).
Apesar da controvérsia gerada e das múltiplas resistências, a adopção
generalizada do sistema métrico, em 1859, enquanto medida uniformi‑

zadora e reguladora, era indispensável à colecta de impostos, bem como
às práticas e à comunicação científica e técnica, quer no plano do seu
ensino, quer na esfera profissional da ciência, da engenharia, da medicina
e da farmácia, cada vez mais fundadas na medida precisa e no laborató‑
rio. Na verdade, durante o século xix, o número de instituições dotadas de
laboratórios cresce, não se restringindo, apenas, às instituições de ensino
e de investigação. Neste âmbito, destaque‑se pela sua especificidade o
laboratório da Alfândega de Lisboa, criado na segunda metade do século
xix, o «século da adulteração», que se revestiu da maior importância eco‑
nómica, não só no controlo da qualidade de bens importados das colónias
e do estrangeiro, mas também das exportações portuguesas, tema tratado
no décimo quinto capítulo.
De modo a financiar as políticas desenvolvimentistas da Regeneração,
Fontes Pereira de Melo recorreu a empréstimos estrangeiros, à reestru‑
turação da dívida pública e ao aumento da carga fiscal sobre o consumo,
obtendo, assim, alguma credibilidade no exterior. No entanto, interna‑
mente, o aumento de impostos granjeou‑lhe protestos da população e de
adversários políticos, conduzindo à queda do Governo em 1856. Após um
regresso fugaz, à frente do Ministério do Reino, entre 1859 e 1860, regres‑
sará ao poder como ministro da Guerra, em 1866, ministro da Fazenda e da
Guerra de 1871 a 1872, e presidente do Conselho, entre 1871 e 1877 (Mattoso
1998).
A regeneração do país e a construção do liberalismo implicaram
mudanças não apenas na esfera política e económica, mas também a cons‑
trução de uma sociedade liberal, pela regeneração do corpo e da mente
dos portugueses, sendo a formação da população nos planos político,
cultural e ideológico um elemento considerado decisivo na mudança de
hábitos e práticas sociais, e no fim da sociedade oligárquica que até então
dominara. Esta mudança deveria basear‑se quer no conhecimento da his‑
tória, da cultura, das tradições, do património e dos territórios nacionais,
questões que ocuparam a elite intelectual, incluindo cientistas, médicos
e engenheiros, quer na adopção de novas ideias provindas sobretudo de
França e da Grã‑Bretanha: o liberalismo de Benjamin Constant ou de
Jeremy Bentham, o positivismo de Émile Littré, o socialismo utópico de
Pierre‑Joseph Proudhon, o republicanismo de Léon Gambetta, ou ainda
o transformismo de Lamarck e as ideias de Herbert Spencer, a evolução

18

19

ciência, tecnologia e medicina na construção de portugal

(vol. 3)

introdução ao volume

de Darwin e a sua leitura por Ernst Haeckel, bem como as extrapolações
destas teorias da biologia para a sociedade (Pereira 2001).
Para alcançar este fim, impunha‑se reformar o sistema de ensino, que,
contudo, não se universalizara, apesar das reformas de Rodrigo da Fon‑
seca Magalhães (1835), de Passos Manuel (1836) e de Costa Cabral (1844).
A escola e a imprensa, que conheceu neste período uma explosão, seriam
consideradas instrumentais na «missão civilizadora» de uma população em
crescimento (Mattoso 1998): a primeira, não só qualificaria a pequena bur‑
guesia, mas também formaria as elites dirigentes em diversos campos do
conhecimento, incluindo a ciência, a tecnologia e a medicina; a segunda
visava ultrapassar a debilidade da rede escolar e vencer a resistência ofere‑
cida pela população.
Com efeito, a população portuguesa conheceu um processo de cresci‑
mento em todo o território, mas a intensa corrente migratória verificada
no Norte fez com que, do Centro para Sul, o aumento populacional fosse
mais evidente. Na capital, em 1820, com 200 mil habitantes, a população
duplicou até 1911, localizando‑se os picos em 1878, 1890 e 1900; o Porto,
por seu turno, passou de 50 mil habitantes a 194 mil no mesmo intervalo
de tempo, apresentando picos nos mesmos anos que Lisboa, sendo que
as duas cidades concentravam 11 por cento da população do país, o que
denota um acentuado crescimento urbano (Marques 1998).
Em termos de classes sociais, o clero, e especialmente as ordens reli‑
giosas, viram a sua influência e relevância social reduzidas, mercê do
sentimento anticlerical que dominou o liberalismo e da legislação pro‑
mulgada que limitou e comprometeu seriamente a influência da Igreja
católica (Mattoso 1998). No que se refere ao clero secular, alvo de medi‑
das menos drásticas, verificou
‑se um decréscimo de efectivos e do
número de dioceses, bem como a diminuição do papel educacional da
Igreja. Também quanto à nobreza, se é verdade que a aristocracia domi‑
nou a governação por quase meio século, exceptuando nos períodos entre
1820 e 1823, e 1836 e 1842 em que a burguesia a liderou, seguiu‑se uma fase
em que banqueiros, industriais e comerciantes sem títulos nobiliárquicos
governaram.
Entre 1877 e 1880, 25 por cento dos ministros e 80 por cento dos pre‑
sidentes do conselho foram titulares, mas, a partir daí, registou‑se um
rápido decréscimo até 1910. Em contrapartida, a burguesia cresceu, espe‑

cialmente em Lisboa e Porto, sendo composta de funcionários públicos,
oficiais do exército e da marinha, professores, estudantes universitários,
médicos e advogados; somente dez por cento eram comerciantes e homens
de negócios. A partir de 1867, passaram a predominar os negociantes e
industriais, verificando‑se um declínio daqueles que se dedicavam à agri‑
cultura e um aumento lento do proletariado, cujos padrões de vida, salá‑
rios, alimentação e habitação pioraram ao longo do século xix (Marques
1998; Mattoso 1998).
Apesar do alargamento da rede escolar e da preparação de professores
para o ensino primário, especialmente depois de 1834, por forma a redu‑
zir a taxa de analfabetismo que rondava os 90 por cento, demasiado ele‑
vada em termos europeus, a sua diminuição foi lenta. Assim, esta taxa foi
sendo reduzida a 76 por cento para maiores de sete anos, em 1890, a 69,7
por cento, em 1911, tendo os professores primários triplicado entre 1870 e
1910 (Marques 1998).
Até 1836, os dirigentes políticos liberais não deram tanta atenção
ao ensino secundário como ao primário e ao universitário. No entanto,
a legislação de 1836, promulgada por Passos Manuel, deu prioridade ao
ensino secundário, que assumiu uma feição prática, ao criar os liceus que
contemplavam no curriculum princípios de física e química, e de história
natural dos três reinos da natureza, em ambos os casos aplicados às artes
e ofícios. Na prática, esta legislação foi difícil de concretizar devido à falta
de professores qualificados. Sucedeu‑lhe a reforma de Costa Cabral, de
1844, que eliminou as disciplinas científicas dos liceus, mas contribuiu
para a abertura de mais instituições de ensino deste tipo, na medida em
que regionalizou a educação secundária, sendo que o ensino das línguas
vivas foi restringido aos liceus das principais cidades (Carvalho 1987).
Só com a reforma de Fontes Pereira de Melo, de 1860, as disciplinas
científicas como física, química e história natural foram reintroduzidas
no ensino secundário, cuja duração era de cinco anos, constituindo uma
formação média entre o ensino primário e o ensino superior. As refor‑
mas posteriores pouco alteraram o ensino secundário, sendo de desta‑
car a reforma e o regulamento dos liceus de Jaime Moniz, em 1894‑1895.
Esta reforma fundamentou‑se nas mais modernas correntes pedagógicas,
acrescentou um ano mais ao ensino secundário e alargou o leque de dis‑
ciplinas. Na essência, vigorou por mais um quarto de século e serviu de
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base às reformas educativas de boa parte do século xx. Sobre o ensino
das ciências no secundário, em particular a criação de museus e colec‑
ções como instrumentos pedagógicos no ensino científico, veja‑se nesta
obra o segundo capítulo.
No plano do ensino secundário técnico, foi também Passos Manuel
que o instituiu de modo a formar pessoal, especialmente para a indústria
e para o comércio, enquanto se deram os primeiros passos para a criação
do ensino técnico agrícola. Foram, assim, criados, em Lisboa, em 1836,
e no Porto, no ano seguinte, os conservatórios das artes e dos ofícios,
uma espécie de gabinetes ou laboratórios equipados com máquinas, fer‑
ramentas, modelos, desenhos e descrições, inspirados no Conservatoire
des Arts et Métiers, de Paris. É, no entanto, com a criação do MOPCI,
que é lançado um sistema de ensino técnico em três níveis: elementar,
secundário e complementar. Neste contexto, foram criados, na década
de 1850, o Instituto Industrial de Lisboa e a Escola Industrial do Porto,
a que se seguiram escolas comerciais, em 1880 (Mattoso 1998; Marques
1998; Carvalho 1987).
Na Universidade de Coimbra, registou‑se um clima de tensão, não só
no seu seio, mas também de desconfiança mútua com o poder central,
sendo que, muitas vezes, as críticas à Universidade não partiam, neces‑
sariamente, de adeptos de posições conservadoras e reaccionárias. Neste
quadro, são de assinalar a fusão, não isenta de resistências, das Faculdade
de Leis e de Cânones e da Faculdade de Direito, bem como a introdução
de algumas disciplinas novas no plano das ciências (Mattoso 1998; Car‑
valho 1987). No entanto, a Universidade de Coimbra foi ainda palco de
acções reivindicativas estudantis e de movimentos intelectuais, de que
se destaca, naturalmente, a Questão Coimbrã, nos anos de 1860 (Saraiva,
Lopes 1975).
Este período foi ainda marcado pela criação de escolas superiores no
Porto e em Lisboa, sendo que, no caso da última, a criação destas escolas
foi um passo decisivo na conversão da capital política e administrativa na
capital intelectual, científica e médica. A partir de meados do século xix,
Lisboa tornou‑se gradualmente, não só política e administrativamente,
mas também cultural e cientificamente hegemónica, desafiando a posição
de Coimbra enquanto centro intelectual do país, com a sua vetusta univer‑
sidade, a única no país até à reforma republicana de 1911.

Assim, com a extinção do Colégio dos Nobres por Passos Manuel,
em 1836‑1837, é instituída nas suas instalações a Escola Politécnica de
Lisboa, tratada nesta obra nos primeiro, terceiro, quinto e sétimo capí‑
tulos, ao mesmo tempo que é fundada a Academia Politécnica do Porto.
Destinaram‑se ao ensino científico, preparatório à formação de oficiais do
Exército e da Marinha, bem como de engenheiros, na Escola do Exército,
e, a partir de 1845, na Escola Naval, ambas situadas na capital (Mattoso
1998; Carvalho 1987).
No seu conjunto, estas escolas foram essenciais à formação dos quadros
técnicos do MOPCI, fora da instituição militar o seu principal empre‑
gador, e das repartições de obras públicas criadas no âmbito da política
colonial, que asseguraram não só a construção e o melhoramento de infra
‑estruturas, em Portugal continental e nos territórios ultramarinos, mas
também o levantamento topográfico (Almeida, Branco 2007) e geológico
do território. Foi neste contexto, marcado por uma iniciativa privada
pouco expressiva e um baixo índice de industrialização (Reis 1987), que os
engenheiros portugueses construíram a sua identidade profissional e tran‑
sitaram da esfera militar para a civil, maioritariamente na função pública,
afirmando‑se como os principais obreiros da monarquia liberal. As diversas
dimensões desta temática, desde a formação dos engenheiros portugueses
à sua intervenção no continente e nas colónias, quer no reconhecimento
do território, quer na construção de infra‑estruturas, são tratadas nos pri‑
meiro, sexto, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo
terceiro e décimo quarto capítulos.
A preparação científica necessária ao ingresso nas Escolas Médico
‑Cirúrgicas criadas pela reforma de Passos Manuel, em Lisboa e no Porto,
era igualmente ministrada na Escola Politécnica de Lisboa e na Academia
Politécnica do Porto, deixando a formação médica de ser exclusivamente
ministrada pela Universidade de Coimbra (Mattoso 1998; Marques 1998;
Carvalho 1987). Dada a ênfase posta na aplicação, é de notar que, quer no
contexto destas escolas, quer no da Universidade de Coimbra, as ciências
raramente foram além de subsidiárias da formação e da prática de enge‑
nheiros, médicos e farmacêuticos, não se constituindo como áreas profis‑
sionais autónomas.
Assim, as comunidades de químicos, físicos, botânicos, zoólogos e
geólogos, em Portugal, são diminutas, limitando‑se a alguns docentes do
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ensino superior, o que explica o surgimento tardio de sociedades cien‑
tíficas referentes a estas disciplinas por comparação com países como
a França, a Grã‑Bretanha, ou a Alemanha, onde começaram a surgir a
partir das primeiras décadas do século xix. A Sociedade Portuguesa de
Ciências Naturais aparece somente em 1907, por iniciativa de médicos;
a Sociedade Portuguesa de Química, em 1911, sobretudo constituída por
farmacêuticos e médicos, adquirindo a designação de Sociedade Portu‑
guesa de Química e Física, em 1926; a Sociedade Geológica de Portugal,
em 1940; e a Sociedade Portuguesa de Física, em 1974.
No quadro das escolas superiores, é ainda de salientar que data do ano
lectivo de 1880‑1881 a inscrição da primeira mulher, Elisa Augusta da Con‑
ceição Andrade, na Escola Politécnica de Lisboa. Após a frequência das
disciplinas do curso preparatório nesta instituição, ingressou na Escola
Médico‑Cirúrgica, tendo sido a primeira licenciada em medicina, em
Portugal. Até 1911, inscreveram‑se na Escola Politécnica de Lisboa mais
três dezenas de alunas, tendo 26 seguido o curso de medicina e quatro o
de farmácia. Um grupo considerável destas médicas, além do exercício da
sua profissão em hospitais e consultórios privados, empenhou‑se politica‑
mente em diversas causas, especialmente nas lutas a favor dos direitos civis
e políticos das mulheres, e militaram em organizações nacionais e interna‑
cionais (Simões et al. 2013).
À medida que o final do século se aproxima, a formação e as práti‑
cas em medicina, cirurgia e farmácia foram sendo cada vez mais basea‑
das no laboratório, processo que culminará na Primeira República com
os médicos a assumirem‑se como os profissionais mais bem preparados
para se ocuparem não só do corpo, mas também da mente dos portugue‑
ses, através da educação. Sobre este tema reflectiram e publicaram pro‑
fusamente, quer em revistas médicas, quer em jornais e revistas dirigidas
ao grande público. Nos capítulos décimo sexto, décimo sétimo, décimo
oitavo e décimo nono desta obra, são tratados aspectos significativos da
história da medicina e da farmácia em Portugal, ao longo do século xix.
Durante a monarquia liberal, foram ainda criadas, por Passos Manuel,
mais três instituições de ensino superior além das já mencionadas —
o Conservatório Geral da Arte Dramática, em Lisboa, e as Academias de
Belas‑Artes, no Porto e em Lisboa — a que se veio juntar, em 1861, maio‑
ritariamente por iniciativa de D. Pedro V, o Curso Superior de Letras, em

Lisboa. Conforme já referido, com a criação das novas instituições de
ensino superior, a Universidade de Coimbra vê perder o seu monopólio,
embora permanecesse a única a usar a designação de universidade até 1911
(Mattoso 1998; Marques 1998; Carvalho 1987).
De salientar que o século xix foi especialmente rico, não só do ponto
de vista científico, mas também cultural e artístico, registando‑se a exis‑
tência de diversos movimentos intelectuais, tendo o país ficado mais
aberto ao exterior com o desenvolvimento dos meios de comunicação com
a Europa, especialmente Paris, agora à distância de dois ou três dias de
viagem. A aprendizagem de línguas, especialmente o francês, as viagens a
países europeus e a frequência de escolas no estrangeiro tornaram‑se rela‑
tivamente comuns entre os jovens da aristocracia e da alta burguesia. Ficou
assim facilitada a circulação de pessoas, de objectos e de ideias políticas,
literárias, filosóficas, artísticas e científicas, bem como a sua apropriação
pelas elites intelectuais locais, que delas faziam eco em numerosos jornais
e revistas, em reuniões de agremiações culturais e em conferências.
De entre estas, as célebres conferências que tiveram lugar no Casino
Lisbonense, em 1871, onde se discutiu literatura, religião, educação, entre
outros temas, reuniram destacados intelectuais que ficaram conhecidos
como a Geração de 70 (Saraiva, Lopes 1975). Concretamente, no que toca
às ciências, à tecnologia e à medicina, surgem diversos periódicos especia‑
lizados, geralmente no âmbito de instituições e organismos científicos,
como é patente nos terceiro e sétimo capítulos deste livro, e de divulgação
científica destinada a um público mais amplo. Surgem, também, socieda‑
des científicas e médicas que se vêm somar à Academia Real das Ciências
de Lisboa, fundada em 1779 (Carvalho 1981), e às associações profissionais,
todas elas publicando periódicos. No caso das associações profissionais
regista‑se, por vezes, o envolvimento de não‑profissionais da área a que
se referem e de pessoas sem educação científica formal, mas que, com o
tempo, constroem vínculos profissionais com algumas instituições. Neste
âmbito, veja‑se nesta obra os capítulos quarto, quinto, sexto e oitavo.
Se é verdade que o espaço europeu ficou mais acessível a certos estratos
da população portuguesa do continente, as ilhas, especialmente os Açores,
foram, ao longo do século xix, escala de expedições científicas internacio‑
nais e objecto do interesse de diversos naturalistas europeus, constituindo
um lugar privilegiado na circulação de naturalistas, de ideias e práticas
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científicas, de espécimes faunísticos e florísticos, cujas origens remontam
ao século xviii, e de dados sismológicos, meteorológicos e oceanográfi‑
cos de grande relevo para as ciências da Terra e para a navegação atlântica,
como se mostra no capítulo quarto.
Embora mais longínquos, os territórios ultramarinos, especialmente os
africanos, constituíram não só importantes fontes de matérias primas, mas
também um mercado de bens e de trabalho para profissionais de diversas
áreas, incluindo a engenharia, a ciência, a medicina e a farmácia. Uma vez
que o direito histórico não era suficiente para justificar a pertença destes
territórios a Portugal, urgia ocupá‑los efectivamente. Assim, no quadro do
expansionismo europeu que precedeu a Conferência de Berlim, em 1885,
e das pressões internacionais que culminariam com o Ultimato britânico,
em 1890, a ciência, a tecnologia e a medicina, especialmente a então emer‑
gente medicina tropical, foram instrumentais na ocupação dos territórios e
na prossecução da política ultramarina, especialmente na segunda metade
do século xix. A ciência abriu os caminhos da diplomacia e da represen‑
tação de Portugal no estrangeiro, nomeadamente pela participação em
congressos científicos e médicos internacionais e em exposições universais
como fica patente, em vertentes distintas, nos capítulos quinto e sexto.
Num quadro de competição/cooperação entre os naturalistas europeus,
os estudos faunísticos, florísticos e mineralógicos, realizados, ou não, no
âmbito de expedições em territórios africanos, como a de Hermenegildo de
Brito Capelo e Roberto Ivens, entre 1877 e 1880, e 1884 e 1885, foram objecto
de interesse, não só da comunidade científica nacional e internacional, tal
como o quinto capítulo exemplifica, mas também do público em geral, atra‑
vés das notícias saídas na imprensa. Por outro lado, a construção de vias
de comunicação, especialmente os caminhos‑de‑ferro e o telégrafo, asse‑
guraram a comunicação à distância, a circulação interna de pessoas e bens,
o abastecimento e comércio externo, garantindo o transporte até barcos
ancorados num porto mais ou menos distante, como se mostra nos capítulos
nono, décimo, décimo primeiro, décimo terceiro e décimo quarto.
O ensino e a divulgação da ciência, tecnologia, medicina e farmácia,
a formação de profissionais nestas áreas, os estudos científicos e médi‑
cos realizados e a edificação de infra‑estruturas materiais no continente
e nas colónias foram parte integrante da construção de Portugal enquanto
Estado‑nação, no século xix. A ciência, a tecnologia e a medicina não

poderão, por isso, continuar a ser descartadas da análise histórica, na
medida em que as suas repercussões políticas, económicas, sociais e sim‑
bólicas foram fundamentais no que se refere à afirmação e identidade do
país enquanto nação moderna e imperial.
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SCIENCE, TECHNICAL EDUCATION AND THE CONSTRUCTION OF
LIBERALISM IN PORTUGAL: THE LISBON POLYTECHNIC SCHOOL
Luís Miguel Carolino

This chapter offers an overview of the Polytechnic educational
system in Portugal, by focusing on the Lisbon Polytechnic School (LPS), an
institution created in 1837 in the aftermath of the Portuguese Liberal Revo‑
lution (1820). It argues that, despite serving a different political regime, the
creation of the 19th‑century Portuguese polytechnic system, embodied in LPS,
depended extensively upon a tradition of military higher technical education
originated in the late ancient regime. This fact did not prevent LPS from play‑
ing a key role in building a modern technoscientific state in Portugal.
In this context, the applied dimension of sciences was strongly valorised.
Astronomy is a case in point. Rather than introducing Polytechnic students
to the mysteries of Celestial Mechanics and ‘Cosmic Physics’ (latter known
as Astrophysics), astronomy professors tended to emphasize the teaching of
spherical or practical astronomy. This being the case, Polytechnic institutions,
such as the LPS, contributed decisively for shaping the character of the Portu‑
guese scientific community. Nevertheless, the sphere of influence of LPS went
well beyond science and scientific careers. LPS was also responsible for pro‑
viding science education to the prospective military officers, civil servants and
surgeons.
A study focusing on the career path of students that completed the first
course offered at the LPS actually demonstrates that graduates with a Gen‑
eral Staff degree succeeded in reaching better positions than those generally
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achieved by their former LPS fellows who studied engineering. As the 19th
century progressed and the Lisbon polytechnicians entered a successful career
in politics, military, officialdom and technoscience, the LPS academic staff
increasingly vindicated the university status for its institution. With this aim
in mind, the LPS authorities promoted the modernisation of science teach‑
ing programs and its facilities. The chemical laboratory was modernised and
equipped with updated instruments. A new astronomical observatory was also
built in the LPS campus. In 1911, in the aftermath of the Republican revolution
(5 October 1910), the LPS was transformed into the Faculty of Sciences of the
University of Lisbon.
KEYWORDS: Lisbon polytechnic school, Technoscience teaching, Applied sciences,
Technoscience career

The study of secondary school museums allows a deeper understanding
of how biological and geological sciences were taught in Portuguese second‑
ary schools, reflecting the changing status of science during the 19th century,
uncovering new dimensions of science teaching in Portugal and highlighting
the importance of circulation, local exchanges and global networks in the
construction of teaching spaces in science. Contrary to the current view on
science teaching in Portuguese secondary education, which emphasise the
scarcity of appropriate school buildings, infrastructure, and equipment, in
this chapter I argue that in the late 19th century, Portuguese secondary schools
were equipped with school museums.
KEYWORDS: Secondary schools, 19th century, Science teaching, School museums,
Natural history collections

THE CONCEPT OF MUSEUM IN 19TH CENTURY HIGH SCHOOLS

THE PORTUGUESE COMMUNITY OF NATURALISTS: MUSEUMS,

Inês Gomes

JOURNALS AND NETWORKS OF CIRCULATION

The importance of science and technology museums as vehicles for
the diffusion of scientific, technical and industrial developments throughout
the 19th century has been highlighted in historiography (nationally and inter‑
nationally). These museums had a relevant role in teaching — in primary, sec‑
ondary or even higher education — by establishing links between theory and
practice.
In Portugal, as in other European countries, the creation of school muse‑
ums in secondary education during the 19th century occurred almost simulta‑
neously with the establishment of scientific disciplines. The development of
these new spaces for teaching is related to the importance given to practical
teaching in science education. These spaces would create the necessary condi‑
tions so that the inductive method could be properly applied.
The school museum of the 19th century is however, different, in its nature
than the museum of the 21st century. A 19th century secondary school museum
would be what we call, today, a collection, and more specifically, a scientific
collection. This chapter intends to analyse the antecedents of these school
museums created in the Portuguese liceus, the counterparts of the French
lycées or the German gymnasien, since 1836. In particular, it aims to identify and
describe the creation, development, transit and use of natural history teaching
collections, clarifying past natural history teaching practices.
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By the end of the 19th century, the emergence of specialised scientific
periodicals went hand in hand with the definition of specific scientific institu‑
tions and communities. This chapter shows the diversity and dynamics of the
naturalist community in Portugal during the second half of the century in Lis‑
bon, Coimbra, and Porto. The different zoological museums employed many
naturalists and attracted many amateur collectors and collaborators. With the
publication of scientific articles abroad, and the exchange of scientific period‑
icals with other peer institutions the Portuguese naturalists were able to pres‑
ent themselves and their work with collections to a larger audience, enlarging
their participation in international networks.
A close analysis of the published authors and their collaborations with each
other and various collaborators brings to the fore their preoccupation with the
maintenance of scientific networks, highlights the collection‑based research
in Portuguese natural history museums, and indicates the circulation of speci‑
mens, people, and knowledge.
KEYWORDS: 19th‑century natural history, Scientific periodicals, Natural history
collections, Circulation networks, Portuguese zoological museums
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NATURAL SCIENCES IN 19TH CENTURY AZORES: FROM EVOLUTION
TO THE CREATION OF THE AZOREAN METEOROLOGICAL SERVICE
Conceição Tavares

Since the 18th century, the Atlantic archipelagos have been the subject
of naturalistic explorations. Coinciding with the rising of the British empire,
the introduction of the fauna and flora of the islands into the global scientific
system was carried out chiefly by British naturalists. Among them, Lowe, Wol‑
lastone, Lyell, Watson and Darwin, then already well‑known experts visited
the islands to collect specimens and observations, precisely when a young gen‑
eration of local naturalists began to emerge in the Azores.
The islands gained greater importance for the natural sciences following
the publication of The Origin of Species by Charles Darwin (1859), as their cir‑
cumscribed nature enables naturalists to observe and gather evidence regard‑
ing the evolution of species. The theory of evolution although not consensual
was credited by the explanatory coherence of the biological colonisation of
the islands, the variation of species and their geographical distribution. In Por‑
tugal, evolution gathered a broad intellectual adherence, as Darwinism was
appropriated both conceptually and ideologically, and taken as having the
potential to transform society. As a scientific theory, evolution had few inter‑
preters among Portuguese naturalists, but in the Azorean island S. Miguel,
Francisco Arruda Furtado (1854‑1887) read Darwin’s work and appropriated
the principle of evolution, which he applied innovatively in his research on
local mollusc species, in the 1880’s. He then exchanged correspondence with
Darwin on this account, these short letters consolidating the powerful disciple
relationship with his idol and master.
While evolutionism caused a profound epistemological inflection in the
natural sciences, methodological and instrumental improvements motivated
the emergence of new disciplinary fields, in the second half of the 19th century.
In the Azores, the sea and the atmosphere were natural fields for scientific
enquiry waiting to be explored. At the end of century, oceanography and mete‑
orology developed thanks to Prince Albert I of Monaco (1848‑1922) and Fran‑
cisco Afonso Chaves (1857‑1926), who greatly contributed to the construction of
knowledge of the Atlantic, notably of its marine species and atmospheric dynam‑
ics. The former carried out 13 of his oceanographic missions in the Azorean sea
and islands, the latter engaged in various investigations ranging from zoology to
meteorology, geomagnetism and physical oceanography, putting in this way the
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Azores in the international scientific map. Both were excellent mediators and
tireless builders of institutional and scientific relations, playing a pivotal role in
the circulation of people, natural objects, data and publications.
In 1893, the telegraphic connection between the islands and the main‑
land was established, and the meteorological importance of the Azores for
European weather forecasting led the Portuguese government to create the
Azorean meteorological service (Serviço Meteorológico dos Açores— SMA), in
1901. As natural phenomena are crucial in defining the relevance of a territory
to a specific scientific field, this process has political and institutional con‑
sequences, in this case the creation of the SMA and the election of Afonso
Chaves to the International Meteorological Committee, in 1902.
KEYWORDS: Islands, Naturalism, Evolutionism, Oceanography, Meteorology,
Mediators

SCIENCE AT THE SERVICE OF EMPIRE:
ANDRADE CORVO, BARBOSA DU BOCAGE, AND THE DEFENCE
OF PORTUGUESE COLONIAL CLAIMS IN AFRICA
Daniel Gamito‑Marques

This chapter explores the ways in which science was deployed to con‑
trol Portuguese colonial territories in the 19th century, and the roles that some
personalities with a scientific background played in the definition of colonial
policies and related diplomatic negotiations.
In the first decades of the 19th century, the Portuguese colonial empire
underwent a major transformation. The loss of Brazil, its most profitable
colony, drove some members of the Portuguese elite, most notably the mil‑
itary commander Sá da Bandeira, to turn their attention to the African col‑
onies. In spite of the initiatives undertaken by Bandeira for their expansion
and development in the 1850s, the lack of support from his peers, tied to some
disastrous military losses, discredited his colonialist plans. It was not until the
1870s, after the rise of João de Andrade Corvo as the new minister of foreign
affairs, that colonialism returned to the political agenda. A professor of bot‑
any and agriculture at higher education institutions, Corvo was introduced to
political circles by a politically active colleague and established his reputation
by contributing to solve problems related to the organisation of the Portu‑
guese agricultural territory.
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In the late 1860s, and especially due to the Franco-Prussian war, he became
interested in foreign policy, fearing the loss of Portugal’s autonomy in a Europe
dominated by the rule of increasingly vaster and stronger states. Corvo envi‑
sioned a new and consistent foreign policy hold together by a network of dip‑
lomatic and economic treaties, but diplomatic conflicts with Britain regarding
the influence over colonial territories in Africa, as well as pressures from a seg‑
ment of the Portuguese elite, prompted him to pay more attention to colonial
policies. He promoted initiatives that aimed at confirming Portuguese sover‑
eignty in Angola and Mozambique, the most important African colonies, such
as sending engineers there to build infrastructures and a scientific expedition
for the study of African geography, measures that reflected his understanding
of the relevance of technoscientific knowledge for political ends. Corvo’s initi‑
atives had a limited success, and after taking some unpopular decisions he was
barred from similar governmental positions.
It was only in 1883, when the zoologist José Vicente Barbosa du Bocage held
important governmental offices, that new colonial policies were implemented.
Bocage had attained international prestige as a specialist in South African
fauna, and he became acquainted with the Portuguese colonial reality in Africa
because his finest collaborator often made remarks about their administration,
aside from sending specimens. Bocage was introduced to politics probably by
Corvo, who was his colleague, and while in office he passed reforms on colonial
administration and played an important diplomatic role in the negotiations on
the partition of the Congo region, which culminated in the Berlin Conference
of 1884-5, as well as on the attempt to annex the territories between Angola and
Mozambique. Although the results of Corvo’s and Bocage’s efforts were far from
their aspirations, it is likely that Portuguese colonialist gains would be smaller
were it not for their important interventions.
KEYWORDS: Portuguese colonial empire, Scramble for Africa, Berlin Conference,
João de Andrade Corvo, José Vicente Barbosa du Bocage

geological maps. The creation and purposes of the survey must be understood
in the wider context of a general policy implemented by the Portuguese liberal
regime to effectively control an develop the territory.
In most European countries and the USA, geological surveys, although asso‑
ciated with the State, emerged from various traditions of geological practice and
concurred with the earliest times of the institutionalisation and professionalisa‑
tion of geology. In Portugal, there was no such ‘geological culture’: the geological
knowledge of the country relied on a few studies accomplished by foreigners and
a few Portuguese practitioners who were familiar with geological practice accord‑
ing to international standards. Such was the case of Carlos Ribeiro (1813-1882),
the first director of the survey; he was the main responsible for geological prac‑
tice in the institution being guided according to international parameters and for
the implementation of a strong collaboration with the international geological
community. Thus, the emergence and development of geology in Portugal took
place within the State apparatus with the creation of the geological survey.
This chapter covers the history of the geological survey, between 1857 and
the early years of the 20th century, when the initial period of the institution
ends, and focuses on aspects related to the appropriation and circulation of
geological knowledge. The narrative develops around three main lines: the
place of the geological survey within the Portuguese State apparatus, geologi‑
cal practice and the production of knowledge, and the scientific culture of the
institution.
KEYWORDS: Geological survey, State apparatus, Geological practice, Knowledge
production, Scientific culture

MATHEMATICS IN 19TH CENTURY PORTUGAL:
INSTITUTIONS, JOURNALS AND MATHEMATICIANS
Luís M.R. Saraiva
ABSTRACT: In this chapter we give an overview of 19th century Portuguese mathe‑

THE GEOLOGICAL SURVEY AND THE MANAGEMENT
OF THE PORTUGUESE TERRITORY
Teresa Salomé Mota, Vanda Leitão, Ana Carneiro

The geological survey was created in Portugal, in 1857, with the aim of
carrying out specialized studies intended for the production and publishing of

ABSTRACT:

466

matics. We start by describing the general characteristics of Portuguese math‑
ematics in the 18th century, mainly concerning the final quarter of that century.
We emphasise the important reform of the Portuguese University in 1772, with
the founding of the first Faculty of Mathematics in Portugal, and the founding
of the Academy of Sciences of Lisbon, the main driving force for Portuguese
mathematics in the 19th century.
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Rodolfo Guimarães wrote Les Mathématiques en Portugal, a book pub‑
lished in 1909, and which included a very detailed bibliography of Portuguese
mathematics. Using this bibliography, it is possible to establish a periodisa‑
tion of Portuguese mathematics in the 19th century based on the Portuguese
mathematical production during this century. Thus, we consider the periods
1800-1850, 1851-1875 and 1876-1900. In the first period we have a very sparse
mathematical production, in the second period there is a considerable increase
in mathematical writings, and in the third period there is an even greater
increase. The causes for the characteristics of each of these three periods are
analysed.
We mention the institutions which had higher mathematics either for
teaching or for research. So, we consider in our overview the University of
Coimbra, the military schools and their successors after the liberal reform
of 1837 and the Academy of Sciences of Lisbon. We also take into special
consideration the journals of the Academy of Sciences: the Memoires, the
Bulletin, the Anais de Ciências e Letras and the Jornal de Ciências Matemáti‑
cas, Físicas e Naturais. We also pay special attention to the two main Por‑
tuguese mathematicians of the 19th century: Daniel Augusto da Silva and
Francisco Gomes Teixeira, detailing their lives and works. In particular, we
investigate in more detail Gomes Teixeira’s Jornal de Ciências Matemáticas e
Astronómicas, a decisive journal for the development and internationalisa‑
tion of Portuguese mathematics, and the main factor that was responsible
for the great increase in mathematical production in the last quarter of the
19th century.
KEYWORDS: Academia Real das Ciências de Lisboa, Jornal de Ciências Matemáticas,
Físicas e Naturais, Daniel da Silva, Gomes Teixeira, Jornal de Ciências Matemáti‑
cas e Astronómicas

and the growing complexity of astronomical practice made it increasing diffi‑
cult to compete with their professional colleagues.
Simultaneously social and technological developments made it possible for
a larger percentage of the population to access educational systems. New pub‑
lications accommodating these new readers appeared starting up what would
become known as the mass culture movement. The daily impact of new tech‑
nological developments and the growing popularisation of science backed by
positivist, utilitarian or religious ideas, contributed to increase the interest in
scientific subjects. At the time some astronomy enthusiasts found out they
were unable to join existing societies due to their gender, social class or lack of
a priori scientific credentials. From the 1880s onwards self-organisation led to
an outbreak of new astronomical societies. These, as their pre-existing coun‑
terparts, provided members with access to regular meetings, a library and at
least a journal where they not only had access to the latest news but also were
able to publish their research. The new societies novelty resided in the fact
they were more inclusive, welcoming members independently of gender and
with a wide range of commitments, from enthusiasts to astronomers. They
also tried to keep entrance fees and annual subscriptions low, within the reach
of the middle classes. Several of these societies thrived attaining several hun‑
dred strong memberships in a few years. More people than ever before were
observing the night sky with small instruments. Those that became amateur
astronomers specialised in research fields where they could be competitive
and that usually were left open by their professional colleagues.
In this paper we analyse the development of Portuguese amateur astron‑
omy between 1850 and 1910. We conclude that international and local dynam‑
ics are similar. The absence of a Portuguese astronomical society was a likely
consequence of local context, i.e., a low literacy rate coupled with a small num‑
ber of individuals thinly spread out both geographically and socially. There
was a preference amongst Portuguese enthusiasts for the Société Astronomique
de France but one realises that many local society members apparently did not
share the same social spaces even if living in the same city. The number of
local amateur astronomers, that is unpaid astronomers, was small but in their
research interests and practice they might be considered archetypes of their
colleagues located elsewhere in the world.
KEYWORDS: Amateur astronomy, Astronomical development, Astronomical soci‑
eties, Astronomical practice, Portugal

AMATEUR ASTRONOMY IN PORTUGAL (1850-1910)
Vítor Bonifácio

It is widely known that, over time, amateur astronomers have con‑
tributed significantly to the development of Astronomy. During the 19th cen‑
tury they played, for example, an important role in early astrophysical studies
and were amongst those that pioneered photography as a mean to record
celestial phenomena. However, the prohibitive cost of the largest telescopes
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ABSTRACT: This chapter explores the role of engineers in building the Portuguese

and social design of the colonies, but also imposing the European world‑
view and its concept of civilisation.
KEYWORDS: Engineers, Technological knowledge and practices, Nation building,
Colonial engineering, Imperial infrastructures

PORTUGUESE ENGINEERS IN ACTION:
FROM MAINLAND TO THE COLONIES
Maria Paula Diogo, Marta Macedo

nation and its African Empire in the second half of the 19th century. By fol‑
lowing these actors, their institutions, and their contribution in the material
transformation of the territory, the text discusses the relationship between
technology and processes of modernisation.
We examine two examples of this professional agency. First, by scrutinis‑
ing how Lisbon based Portuguese military engineers, trained at the Polytech‑
nic School (Escola Politécnica) and at the Army School (Escola do Exército),
set up a campaign to transform the Portuguese landscape, which involved
the design of a general plan of public works, as well as a series of regulations
and standards to ensure its implementation. Analysing these technical instru‑
ments allow us to bring together bureaucratic production and state building,
but mostly to show the entanglements between technology and liberal politi‑
cal economy. Through the study of the Douro Railway, we also want to discuss
how that infrastructure, with its tunnels, bridges and viaducts, contributed to
forge a national technological imaginary.
Secondly, the article explores the central role of technology in the Por‑
tuguese colonial agenda. The concepts of development and progress were
built on technical structures and were materialised on technical objects.
The relationship established with non-industrial cultures, in this case Afri‑
can, was defined in the light of this technical matrix. The civilising mission
was, above all, the integration of Africa peoples into European rationality
and their economic world. Thus, technology was at the heart of this pro‑
cess of absorption. By extension, the engineers who master and manipu‑
late technical knowledge were a fundamental pillar of Portuguese colonial
ideology and politics. We intend to show how the Portuguese engineers
coped with this new status. In fact, the architecture of the African empire
was in their hands: communication infrastructures (railways, roads, ports)
were the instruments par excellence of the economic homogenisation of
Angola and Mozambique, allowing to bridge the gap between the inland
and coastal territories, thus linking the agricultural and mining areas to the
key centres of commerce. Engineers were indispensable and unavoidable
pieces in the intervention in Africa, not only determining the economic
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COLONIAL ADMINISTRATION AND PUBLIC WORKS: THE PUBLIC WORKS
DEPARTMENTS IN THE PORTUGUESE EAST EMPIRE (1869-1926)
Alice Santiago Faria

In December 1869, local Public Works Departments were created
for the first time, with a similar base organisation, throughout the Portuguese
overseas territories. Local public works and services were a fundamental part
of colonial policy and its administration and an essential part of the physi‑
cal transformation of colonial spaces. The decentralisation of the services was
considered indispensable for the desired development of all territories and the
necessary technical staff was provided. A service with a common mission and
characteristics was created but tailored to meet local specificities and contexts.
By using as a case-study the provinces of the Portuguese East Empire —
Mozambique, Estado da Índia (Portuguese India), Macao and Timor — and
a framework to compare the different territories, this chapter focuses on the
organisation of the public administration and the circulation networks of its
technicians, showing how it adapted to each place and its dynamics. A context
with only one patent exception: India.
KEYWORDS: Administrative organisation, Colonial public works, 19th century, Cir‑
culation, Experts
ABSTRACT:

HOST OR HOSTAGE: THE ROLE OF THE PORTUGUESE TELEGRAPH NETWORK
IN THE WORLD CHESSBOARD (FROM REGENERATION TO THE ESTADO NOVO)
Ana Paula Silva

The history of Portugal and the Portuguese colonial empire of the
19 century and the early decades of the 20th century is inseparable from the
history of the United Kingdom and the British colonial empire, which is well
known. However, that the history of electrical telegraphy in Portugal is also
inseparable from the history of the development of the British submarine
cable network is less known.
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The ability of the electric telegraph to overcome time and space supported the
will of 19th-century entrepreneurs to build a global network. The «centres» then
scanned the map of the world, identifying the «peripheries» that could serve as
their footholds in realising their ambition for globalisation. After having been sub‑
mitted many applications to the Portuguese authorities, the first concession for
the mooring of an underwater cable was awarded to an English private company
in 1869. The English intended to establish a telegraph link from Great Britain to
India safe and independent of any foreign influence. Cable technology was then
entering its maturity, with numerous technical innovations enabling it to effec‑
tively transpose seas and oceans. However, the «attenuating effect» of the electri‑
cal current still required boosting the electrical pulse to reach very long distances,
so the cables had to land from certain distances to certain distances for relay.
From this point of view, Portugal had the ideal location for the develop‑
ment of the international submarine cable network and, by hosting the nodes
of this network, could establish a more advantageous alternative connec‑
tion than the terrestrial connection via Spain, with Europe and the rest of
the world. By connecting to the international submarine cable network, the
national telegraph network could also begin to extend to the islands and colo‑
nial territories, despite the country’s economic and financial difficulties, ena‑
bling a more efficient and centralised administration of these territories.
By becoming the telecommunications centre of the world, Portugal has
also acquired a considerable source of revenue and gained geopolitical impor‑
tance in international arena. However, as Kellerman points out, the expan‑
sion of communication networks, by narrowing relations between «centres»
and «peripheries», making them interdependent, also contributes to widen‑
ing the gap between them, resulting in what the author called «paradoxical
effect of telecommunications technologies» (Kellerman 1993). This effect has
two aspects: a «centripetal / centrifugal effect», the spatial expansion of mate‑
rial infrastructures linking «peripheries» with «centres», bringing them closer
together but keeping the peripheries apart. This separation stems from the
fact that there is only a «decentralisation» of work, for example the provision
of a service, while the political and economic power maintains its «concentra‑
tion» in the centres, which continues to increase over time. Thus, the question
is: to what extent did this service allow Portugal to emancipate itself?
KEYWORDS: Electric telegraph, Submarine cables, Portugal, United Kingdom,
Telecommunications networks
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RAILWAYS DURING THE REGENERATION PERIOD
Hugo Silveira Pereira

Construction of the Portuguese national railway network began in 1852,
with a 30-year delay from England, France or Belgium. Throughout the second
half of the 19th century, Portugal sought to recover from this delay and to build
a railway grid that placed the country closer to the rest of Europe, while simul‑
taneously modernising the nation’s mobility system and putting it in the path of
progress. By the end of the 19th century, the network spread throughout 3,000 km
from the northern province of Minho to the southern regions of the Algarve.
One of the main goals of the investment was to connect Lisbon to the
commercial fluxes of the European core. In a perfect application of the saintsimonianist ideology (assimilated by Portuguese engineers attending French
engineering schools since the 1840s), railways would overcome the national
borders and turn Lisbon into a mandatory relay point for the global commer‑
cial movement between the Old and the New Worlds.
Over time, this globalising dream transformed into a technodiplomatic
nightmare, due to the lack of collaboration of neighbouring Spain. Neverthe‑
less, if railways did not turn Lisbon into the pier of Europe, they contributed to
create a civilisation of internal circulation, albeit limited by the exiguity of the
network, the lack of roads, and the geographic obstacles. At the same time, by
diminishing the length of internal journeys from several days into a few hours,
it contributed to unify the nation, which until then was disconnected between
itself (both in the economic and political-administrative sense of the word),
due to the natural obstacles and the lack of a modern transportation system.
In this chapter, I will build upon these concepts and representations to illus‑
trate how railways, based upon a sturdy engineering class, promoted the con‑
struction of a rhetoric of modernity in Portugal throughout the Regeneração.
KEYWORDS: Circulation, Globalisation, Appropriation, Progress, Saint-simonian‑
ism
ABSTRACT:

THE ROLE OF RAILWAYS IN THE APPROPRIATION OF AFRICAN
COLONIES: ANGOLA AND MOZAMBIQUE (1870-1930)
Bruno J. Navarro
ABSTRACT: In this chapter, the strategies deployed by Portugal, a peripheral coun‑

try in Europe, to use its African Empire as a token for asserting its position in
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the European arena are discussed. The aim is to draw a different perspective,
beyond diplomatic and political demarches, of what has been historically iden‑
tified as the «mark of the Portuguese colonisation in the lands of Africa». The
object of study is thus the process of construction and development of railway
infrastructures in Angola and Mozambique by taking into account the plans of
their materiality and underlying options, between the 19th and the 20th centu‑
ries, and establish the role of Portuguese engineers in the colonial agenda.
KEYWORDS: Colonial history, Technology, Engineering, Railways, Technopolitics,
Angola, Mozambique

toms laboratories remained almost unexplored. First, I show that it was not
only created to defend the State Treasury, but to protect some specific indus‑
tries. This was the case of the wine sector, one of the most relevant exports in
Portugal, which was affected by new quality controls established in Germany
(and other European countries) to avoid the adulteration of wine with indus‑
trial or impure alcohol. The new customs laboratories of Lisbon (1887) played
an important role to ensure the quality of the wines exported from the Iberian
Peninsula, facilitating the exports, and avoiding commercial controversies.
This new space was also employed to control and regulate the circulation of
many other products, in tune with other Portuguese scientific institutions.
The first directors of the customs laboratory of Lisbon were professors who
merged their scientific authority with a strong political and institutional
power, as was the case of Fernando Mattoso Santos, Ministry of Finance and
Ministry of Foreign Affairs.
Such relevant political links could be explained because of the strong eco‑
nomic impact of the scientific activities, tests, and inspections carried out
in the customs laboratories, as well as by the interest of the government in
having a trustworthy person in charge. Most of the chemists working in the
Portuguese laboratory, like Mattoso Santos and his successor Karl von Bon‑
horst were also associated with the Instituto Industrial and other industrial
schools. This was especially valuable to strengthen the links with factories and
trade groups, as well as to train customs and port officials who attended spe‑
cific courses. The study of this laboratory, with its own historical features, and
protagonists provides relevant clues about the connexions between economy,
academy, politics and chemistry in Modern Portugal.
KEYWORDS: Customs laboratory, 19th and 20th centuries, Experts, Chemistry, Por‑
tugal

EMPIRE AND TIME: AN APPROACH TO THE HISTORY
OF PORTUGUESE COLONIAL OBSERVATORIES
Pedro M.P. Raposo

This chapter presents a tentative overview of colonial observatories
in the Third Portuguese Empire (1825-1957). The main issue under focus is the
problem of action from a distance, and more specifically: the attempts to steer
an imperial network of observation from Lisbon; the tensions and obstacles
that emerged throughout this undertaking; and the strategies implemented
as a response. The chapter develops around five key episodes: the attempt to
create an imperial network of meteorological outstations controlled by the
Infante D. Luis Meteorological Observatory (Lisbon), in 1857; the establish‑
ment of the Luanda Observatory (later João Capelo Observatory) in 1879; the
inauguration of the Campos Rodrigues Observatory in Lourenço Marques
(nowadays Maputo) in 1908; the attempt to upgrade the João Capelo Observa‑
tory in the 1920s; and the constitution of the National Meteorological Service
of Portugal in 1946.
KEYWORDS: Observatory, Astronomy, Meteorology, Colonialism, Instruments
ABSTRACT:

SCIENCE AND PRACTICE IN THE TRAINING OF 19TH CENTURY
THE CUSTOMS LABORATORY OF LISBON:

PHYSICIANS, SURGEONS AND PHARMACISTS

CHEMISTRY, CUSTOMS AND EXPERTS

João Rui Pita

Ignacio Suay-Matallana

ABSTRACT:

The main aim of this chapter is to study the customs laboratory of
Lisbon created in the 1880s. Despite its historical significance to collect taxes,
regulate industrial and economic issues, and improve national revenue, cus‑
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In 1836, the Faculty of Medicine of the University of Coimbra was
object of an important reform; at the same time, the Medical-Surgical Schools
of Lisbon and Porto were founded, succeeding to the Surgical Schools that
had been founded in 1825, in both cities. The same 1836 reform also created

475

ciência, tecnologia e medicina na construção de portugal

(vol. 3)

the Pharmacy Schools of Lisbon and Porto, attached to their respective Medi‑
cal-Surgical Schools, and in the University of Coimbra attached to the Faculty
of Medicine. The School of Pharmacy of the University of Coimbra derived
from the course for apothecaries established, in 1772, with the Pombaline
reform of the University. The reforms of 1836 must be analysed in the context
of the reform of education of Passos Manuel the movement and articulated
with public health reforms.
In 1911, a thorough reform of the Faculty of Medicine of the University of
Coimbra was carried out, the Universities of Lisbon and Porto were founded,
as well as their respective Faculties of Medicine. Also in the same year, phar‑
maceutical education became autonomous with regard to medical education,
and in 1918, pharmacy schools became institutions for higher education. The
education of pharmacists evolved along the lines established in 1836, which
with slight changes remained the same until the 1902 reform of Minister
Hintze Ribeiro; subsequently, the education of pharmacists was object of the
reforms of 1911, 1918 and 1921.
In Portugal, there were institutions devoted to medical teaching with dif‑
ferent backgrounds and status, the Faculty of Medicine of the University of
Coimbra, and the Medical-Surgical Schools of Lisbon and Porto. These dis‑
tinct institutions educated candidates to the same profession, which entailed
asymmetries in their training and status within the medical-surgical profes‑
sions.
A similar situation occurred in the pharmaceutical sector. In 1836, the exam
before the Head-Physician of the Kingdom, another way to access the profes‑
sion of pharmacist, was suppressed, but an alternative path was established,
lasting until 1902. With it two classes of pharmacists (1st and 2nd class) were
established, although with the same professional rights.
In the 19th century, the laboratory brought new conceptions of disease and
its treatment, and the institutionalisation of medical specialties. Science-based
pharmacy and medicines, as well as the industrialisation of drug manufactur‑
ing were decisive to the gradual transformation of the apothecary into a phar‑
macist, and the apothecary shops into pharmacies.
KEYWORDS: Faculty of Medicine, University of Coimbra, Medical-surgical
schools of Lisbon and Oporto, Royal schools of surgery of Lisbon and Porto,
Schools of Pharmacy
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TOWARDS MEDICAL SPECIALISATION IN THE 19TH
CENTURY: THE ROLE OF THE LABORATORY
Isabel Amaral

The end of the 19th century was particularly troubled for Portu‑
gal due to serious economic, financial, social and political crisis, which
unveiled the weakening of State authority and the erosion of the Constitu‑
tional Monarchy. The various epidemics that plagued the country worsen
this situation, as health was endangered in the larger cities, demanding
more and better responses from the medical profession. In this context,
not only has medical education been reorganised since the creation of the
Royal Schools of Surgery and the Medical and Surgical Schools of Lisbon
and Porto, complementary to the medical education given at the Univer‑
sity of Coimbra, but conditions have also been gradually created for the
practice of experimental research. Laboratory-based medicine came to be
recognised as instrumental to the development of medicine, the recogni‑
tion of its professionals and the search for greater efficiency in the State’s
response to health issues.
Medical specialisation would inevitably emerge in this intellectual envi‑
ronment that characterised the medical generation of the last quarter of the
19th century. Inspired by positivistic ideals, doctors of this period engaged in a
kind of medical apostolate, the laboratory and the microscope standing out as
essential in legitimatising medical practices and medicine’s social role.
By taking the Lisbon Medical-Surgical School as a reference, this chapter
focuses on the ways in which António Carvalho de Figueiredo and Mark Athias
became leading figures, although not always understood as such, in the adoption
of methods, practices, and models of organisation of laboratory-based medical
research, crucial to the emergence of new specialties, in particular tropical med‑
icine, physiology and histology.
KEYWORDS: Lisbon medical-surgical school, António Carvalho de Figueiredo,
Mark Athias, Tropical medicine, Physiology and histology
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THE FIRST ARCHITECTURAL BUILDINGS FOR TUBERCULOSIS
IN PORTUGAL: SANATORIA IN THE ISLAND OF MADEIRA
(1850-1900) AND IN SERRA DA ESTRELA (1880-1905)
José Avelãs Nunes

During the 19th century and without effective tuberculosis therapy,
there are two stages in the treatment of this disease. The first corresponds to
specific housing for patients, situated in areas with beneficial climates, there‑
fore typologically closer to a hotel instead to a hospital institution. A second
stage corresponds to more scientific criteria, in which the medical criteria
bases on meteorology, hydrology and hygienist theses, with correspond to the
medicalisation of the buildings. The two phases result in different architec‑
tural structures and lead to the second version of sanitarians, which obey to
hygienic precepts of spatial organisation and planning. Isolation is imposed on
patients to prevent contagion, with a routine and a discipline of lifestyle and
hygiene. These two phases are also geographically distinct. The first resembles
the construction on the island of Madeira (in Portugal) of structures for con‑
sumptives, with reinforced isolation and medical justification more bases in
insularity rather than altitude.
The second corresponds to the construction of sanatoria in Serra da Estrela
(Portugal) where, in addition to being considered therapeutic and altitude, the
segregation of patients is reinforced.
This article intends to reveal, compare and analyse the different types of
architecture for consumptives, comparing the medical science and the archi‑
tects’ approach, within two consecutive periods.
KEYWORDS: Sanatoriums, Funchal, Serra da Estrela, Architecture, Tuberculosis
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inated waters, epidemics such as yellow fever, bubonic plague, exanthematic
typhus, smallpox and pneumonic flu have decimated large percentages of the
world’s population.
Analysing hygiene, endemic diseases and epidemics may contribute to a
better understanding of the daily difficulties people faced way into the mid20th century. Only then did the regular use of vaccines and penicillin, combined
with sanitation in western countries, made them disappear almost completely.
Together with diagnostic, divulging scientific knowledge has become increas‑
ingly more relevant to contain the dissemination of disease and epidemics.
The press gave an enormous contribution for the popularisation of science
at the time, as well as for divulging sanitary measures that were essential to
contain epidemic crisis. The portrait of epidemics in the press allows us to
understand the state of the arts of scientific knowledge in a country which was
supposed to be in the periphery of Europe and the world. In fact, Portugal had
as much knowledge and specialists as the most advanced countries of its time.
Some of its scientists and doctors who specialised in hygiene and public health
had recognised international careers.
They had studied in the best European laboratories and universities before
teaching at Portuguese universities and assuming the direction of Portuguese
laboratories and state health departments. They also travelled and presented
their research at international conferences as well as they were up to date in
scientific discoveries by reading books and articles in international journals,
where they also published their own research. This is a subject that enlight‑
ens the debate on the dissemination of science and on the place that Portugal
occupied in the international scientific community.
KEYWORDS: Hygiene, Epidemics, Public health, Doctors, Newspapers

PUBLIC HEALTH IN PORTUGUESE NEWSPAPERS, 1854-1918
Maria Antónia Pires de Almeida

In the 19th century the western world was confronted with the dis‑
semination of epidemics which altered the paradigm of public health. The first
one was cholera. With its origin in Asia, this disease was spread throughout the
world, killing thousands of people. In Portugal its first victims were known in
1833 and more people died from cholera than from the Civil War. Other than
cholera and the usual endemic diseases which devastated populations through
life paths without appropriate drugs and in permanent contact with contam‑
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