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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
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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

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
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O volume Inovação e Contestação debruça‑se sobre o longo século xx
(Hobsbawm 1994; Arrighi 1994), recuando, em alguns dos capítulos, até à
década de 1870 e abrangendo, em outros, o início do século xxi.
O século xx português tem uma identidade fortemente complexa,
resultante do cruzamento de dinâmicas nacionais e internacionais que são
indissociáveis. Embora a narrativa histórica mais comum, quer europeia,
quer nacional, se foque na dimensão política, em particular em torno dos
três conflitos que marcam a cadência do século — a Primeira e a Segunda
Guerras Mundiais e a Guerra Fria —, recentemente têm surgido novas
abordagens propondo diferentes lentes de observação, nomeadamente da
perspectiva da história da ciência, da tecnologia e da medicina. A partir
destas visões alternativas, as rupturas introduzidas pelas guerras são com‑
plementadas pelas continuidades (Schot, Scranton 2013‑2019) que atra‑
vessam regimes temporais e políticos diferentes, desenhando um século
muito menos sincopado e, também, muito mais enredado e labiríntico.
O triunfo do positivismo e do utilitarismo no século xix estava ainda
bem vivo no início do século xx. A ideia, enunciada por Auguste Comte,
de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verda‑
deiro, dele dependendo o progresso da humanidade, conjuntamente com
o utilitarismo de John Stuart Mill e o princípio do bem‑estar social, ecoa‑
ram no confronto político que teve lugar em 1914. De facto, a Primeira
Guerra Mundial (1914‑1918) opôs a economia industrial de perfil global
e racionalista — liderada, na Europa, pela Inglaterra e a França (aliadas a
uma recém‑industrializada Rússia) — aos impérios centrais (Alemanha e
15
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Áustria‑Hungria), com significativas persistências de Antigo Regime, pré
‑industriais e conservadores (Mayer 1981). Em pano de fundo, as tensões
imperiais resultantes do crescente interesse pelos recursos africanos e asiá‑
ticos dominavam a cena internacional.
Em Portugal, o Ultimato britânico em Janeiro de 1890, na sequência
das disputas imperiais em África, constituiu um forte golpe na já frágil
estrutura do poder monárquico, com a subsequente queda do Governo
então vigente e a nomeação de um novo Conselho de Ministros presi‑
dido por António de Serpa Pimentel. O clima de descontentamento
político e social, contudo, não cessou de crescer, aproximando‑se rapi‑
damente de um ambiente de quase insurreição, capitalizado pelo Partido
Republicano. A assinatura, em Agosto de 1890, do Tratado de Londres
desencadeou novos protestos e nova queda do Governo, levando à for‑
mação da Liga Liberal, movimento de protesto presidido por Augusto
Fuschini e em que participou o engenheiro João Crisóstomo de Abreu
e Sousa, figura de proa da Regeneração. Perante a crise política, cristali‑
zada na presença de 400 oficiais fardados numa reunião de contestação
no Teatro de São Luís, João Crisóstomo é chamado a formar um Governo
extrapartidário (apoiado pela Liga Liberal), que permitiu um retomar
progressivo de alguma calma.
Logo no início de 1891, o Partido Republicano reuniu‑se em congresso
e aprovou um novo programa muito pró‑activo face à situação conturbada
em que se vivia, nomeadamente a perspectiva de bancarrota, a intensa luta
política nas ruas e nas Câmaras dos Pares do Reino e dos Deputados e o
rumo seguido pela política externa.
Todos estes acontecimentos e instabilidade levaram ao fim da Monar‑
quia Constitucional e à implantação da República em 5 de Outubro de
1910 (Leal 2017). A agenda do Partido Republicano centrava‑se no con‑
ceito do «homem novo» — um cidadão participativo, educado no espírito
do positivismo científico e do racionalismo —, tendo a educação e a saúde
públicas um papel fundamental.
Embora o ensino primário fosse considerado crítico, especialmente por‑
que Portugal apresentava taxas extremamente altas de analfabetismo (75
por cento), o ensino superior fez, naturalmente, parte integrante deste pro‑
cesso. O secular monopólio da Universidade de Coimbra foi posto em causa
pela criação das Universidades de Lisboa e do Porto. Em ambas as cidades,

foram fundadas as Faculdades de Medicina e de Ciências e, na área das
engenharias, criou‑se, no Porto, a Faculdade Técnica e, em Lisboa, fora da
universidade, o Instituto Superior Técnico. Incorporando as antigas esco‑
las politécnicas e o Instituto Industrial, as novas instituições promoviam
nos seus laboratórios de investigação um ethos humboldtiano de pesquisa,
baseado na procura crítica e não na mera transmissão de conhecimento.
O desenho científico e pedagógico desta nova universidade, contro‑
versa e permeada pela acção partidária — muitos dos docentes e reito‑
res eram republicanos activos na cena política — é analisada por Sérgio
Campos de Matos no primeiro capítulo. No mesmo quadro, Ana Cardoso
de Matos analisa, no segundo capítulo, o ensino técnico, elemento igual‑
mente fundamental do ideário republicano, entre as suas raízes na Regene‑
ração (Institutos Industriais) e a formação do Instituto Superior Técnico
e da Faculdade de Engenharia.
No plano da saúde, a nova agenda republicana foi influenciada pela
experiência da chamada Geração de 1911, em que pontificavam médicos
como Marck Athias, Celestino da Costa, Matias Ferreira de Mira, Luís
Simões Raposo e Miguel Bombarda, cuja acção se fez sentir na promo‑
ção de instituições de pesquisa médica e na participação num programa
de popularização, parte integrante da sua acção, também, como republi‑
canos (Garnel 2007). Marta Macedo e Tiago Saraiva, no terceiro capítulo,
centram‑se em duas instituições — o Hospital de Rilhafoles e o Instituto
Bacteriológico Câmara Pestana —, para mostrar o contributo dos médicos
para o ideal de formação do «homem novo» republicano, esclarecido e edu‑
cado no poder da ciência e da tecnologia.
A popularização da ciência, tecnologia e medicina é, naturalmente, um
dos esteios da construção deste novo cidadão, baseando‑se numa visão
racionalista do conhecimento considerada o único antídoto eficiente para
combater o que era globalmente denominado como a influência nega‑
tiva da ignorância, do obscurantismo e do poder generalizado da religião
e da Igreja Católica na sociedade portuguesa (Catroga 1988). Assim, além
das instituições educativas tradicionais, foram criados novos estabele‑
cimentos com o objectivo de educar adultos pertencentes à classe ope‑
rária. Entre eles, a Universidade Livre e a Universidade Popular (Simões,
Diogo 2019), nas quais intelectuais republicanos, assim como muitos cien‑
tistas ou homens orientados para a ciência, promoveram conferências,
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cursos e palestras sobre tópicos científicos, desde a matemática e as ciên‑
cias naturais até às ciências físicas e astronomia. O quarto capítulo, da
autoria de Isabel Zilhão, analisa o jornal nacional e generalista Diário de
Notícias entre 1900 e 1925 na perspectiva das notícias sobre ciência, tecno‑
logia e medicina, na sua dupla função «civilizadora» do homem comum e
criadora de uma mitologia específica de progresso.
O império português, muito apetecível para as grandes potências
europeias desde o século xix, particularmente no contexto da partilha de
África, consagrada na Conferência de Berlim (1884‑1885) e que originou
o Ultimato britânico anteriormente referido (Diogo, van Laak 2016), foi
considerado pelos republicanos, como o demonstra a opção de entrada na
Primeira Guerra Mundial, como de importância fundamental para a afir‑
mação de Portugal na cena europeia (Duarte, Reis 2014). A queda dos direi‑
tos históricos, em favor da política de ocupação efectiva, obrigou Portugal
a desenvolver um plano rápido e eficiente para demonstrar a sua presença
nas colónias africanas. Os caminhos‑de‑ferro foram o elemento‑chave
desta política de reestruturação e «domesticação» do território (Navarro
2018), mas não o único. No quinto capítulo, Marta Macedo e Maria do Mar
Gago debruçam‑se sobre o papel dos peritos nas práticas de cultivo do
cacau e do café, respectivamente em São Tomé e em Angola, e dos deba‑
tes sobre posse da terra (local, colonial e estrangeira) e alterações drásticas
na paisagem, nomeadamente pelo desmatamento. Também a medicina e o
controle das doenças designadas como tropicais foram fundamentais para
a apropriação do território e gestão dos seus recursos. Isabel Amaral, no
sexto capítulo, aborda a construção da comunidade médica especialista
em medicina tropical em Portugal, começando pela malária no território
continental e seguindo a participação dos médicos nas redes tropicalistas
europeias e internacionais, num período que se estende do final do século
xix ao pós‑ Segunda Guerra Mundial.
A ideia de progresso associado à ciência e à tecnologia impregnou a
Europa a partir da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, com base na pro‑
posta de paz do presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, deno‑
minada Catorze Pontos, é formada a Sociedade das Nações (também
conhecida por Liga das Nações), com o objectivo de assegurar a paz num
mundo de circulação livre. Contudo, a Primeira Guerra Mundial havia dei‑
xado bem vivo um novo conceito — o de guerra global (Baylis et al. 2012).

O estatuto de guerra global diluiu a distinção entre civis e combatentes,
desenvolvendo‑se uma «cidadania militarista» em que todos os cidadãos
estavam envolvidos no esforço militar, sob a alçada de um Estado pode‑
roso, capaz de organizar a economia e com uma autoridade sem prece‑
dentes para intervir nas vidas dos cidadãos. Esta visão foi partilhada, logo
em 1919, pelo Partido Nacional‑Socialista dos Trabalhadores Alemães,
que passou a ser dirigido, em 1920 e sob o novo nome de Partido Nazi,
por Adolf Hitler. No mesmo ano, o partido aprovou o Programa Nacional
Socialista, que apelava ao ressurgimento da Grande Alemanha, através de
um regime totalitário concentrado nas mãos do Führer e de uma política
de expansionismo territorial.
As ambições bélicas do Terceiro Reich de Hitler, que se concretizaram
na Segunda Guerra Mundial (1939‑1945), foram precedidas por vários acon‑
tecimentos que configuraram um mundo crescentemente militarizado: a
invasão da Manchúria pelo Japão (1931), a invasão italiana da Etiópia (1935),
a remilitarização da Renânia (1936), a Guerra Civil Espanhola e a ascen‑
são de Franco (1936‑1939) e as tentativas de invasão, pelo Japão, da China
(1937), da União Soviética e da Mongólia (1938). A derrota das potências do
Eixo face aos Aliados modificou, uma vez mais, a geopolítica europeia e
mundial.
O papel da ciência, da tecnologia e da medicina durante a Segunda
Guerra Mundial tem uma historiografia bem estabelecida que permite
perceber a importância dos grandes projectos tecnocientíficos deste
período, como, por exemplo, o Projecto Manhattan (bomba atómica)
por parte dos Aliados ou os foguetes V‑2 na Alemanha, ancorados numa
nova forma de fazer investigação e num novo papel desta na construção
da sociedade contemporânea. O caso alemão e as ligações perigosas de
cientistas, engenheiros e médicos ao ideário nazi têm merecido particular
atenção (Renneberg, Walker 1994; Saraiva 2009). Mais recentemente, foi
possível revelar continuidades e afinidades entre comunidades de peritos
de diferentes países e regimes políticos, que haviam permanecido na obs‑
curidade, e que contrariam as oposições presentes na esfera política (Kohl‑
rausch, Trischler 2014). Esta nova visão de uma agenda transnacional de
circulação de conhecimentos e de peritos — não necessariamente pacífica,
pois também inclui conflitos e espionagem — permite explorar, na pers‑
pectiva de uso de recursos mútuos (Ash, Surman 2002), as relações entre
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as práticas de ciência, tecnologia e medicina e as diversas agendas políticas
que marcaram o século xx.
Em Portugal, antecedido pelo consulado sidonista (1917‑1918), em 28 de
Maio de 1926, um golpe militar pôs um fim abrupto à Primeira República
(Rosas 2018), iniciando‑se um longo ciclo autoritário de quase meio século,
primeiro com uma ditadura militar e depois, a partir de 1933, com o Estado
Novo, sob o Governo de Oliveira Salazar.
A historiografia tradicional tem associado, de forma linear, Estado
Novo a atraso científico, construindo a imagem de um país rural, sem
lugar para a investigação em ciência, tecnologia e medicina. Contudo,
assim como o Estado Novo se constituiu como uma plataforma de direita,
heterogénea, muitas vezes contraditória, que reuniu, em torno da ideia
de «ordem», intelectuais desiludidos, antiliberais, anticomunistas e elites
associadas à agricultura, indústria e finanças, também no plano da investi‑
gação foram complexos os percursos seguidos, em que se incluem realida‑
des tão díspares como as grandes purgas políticas dos anos 1930 e 1940 e a
criação dos laboratórios de Estado.
Também, paralelamente aos sucessos de indústrias e empresários (veja
‑se o exemplo da CUF e de Alfredo da Silva), largamente fruto de uma
legislação proteccionista na qual se destacam o condicionamento indus‑
trial e o acto colonial, há uma ciência, uma engenharia e uma medicina
do Estado Novo, naturalmente ao serviço da ditadura, mas que está longe
da imagem binária que marcou largamente a historiografia portuguesa de
uma Primeira República iluminada e de um Estado Novo vazio. A análise
de Jorge Ramos do Ó e de Ana Luísa Paz, no sétimo capítulo, percorre as
dinâmicas da Universidade de Lisboa entre 1926 e 1974, debatendo a rela‑
ção, muitas vezes extremada, entre universidade e autoritarismo, entre o
apoio ao regime e a sua contestação, ou entre os conceitos de alta cultura
e massificação. Em diálogo com a Universidade de Lisboa, a criação de um
conjunto de museus (que existiram efectivamente ou foram apenas idea‑
lizados) em diversas áreas de ciência, com objectivos de preservação de
património e de mostra ao público, é tratada no oitavo capítulo, de Cata‑
rina Teixeira e Ana Mehnert Pascoal.
Logo em 1929, é fundada a Junta de Educação Nacional, sonhada por
médicos e intelectuais republicanos, mas tornada uma realidade na Dita‑
dura Militar e reforçada no Estado Novo. Usando o modelo espanhol,

e apesar de condições financeiras difíceis, a Junta promoveu a pesquisa
científica, concedendo bolsas de estudos nacionais e internacionais e
apoiando projectos e grupos de pesquisa. Na sua direcção estavam os médi‑
cos republicanos da Geração de 1911: Luís Simões Raposo foi nomeado
secretário, cargo que ocupou até à sua morte prematura, em 1934; Celes‑
tino da Costa foi nomeado vice‑presidente da secção de ciências; Marck
Athias foi presidente de 1931 a 1934, sucedido por Celestino da Costa, que
ocupou o cargo até 1942.
Em 1936, o Instituto para a Alta Cultura sucedeu à Junta, prosseguindo
a tarefa de treinar a elite científica do Estado Novo, agora com base nos
«Centros de Estudos», unidades de investigação e de formação avançada.
O Centro de Estudos de Física do Laboratório de Física da Faculdade de
Ciências de Lisboa, focado na física atómica e nuclear, foi dos primeiros
a serem criados, tornando‑se reconhecido internacionalmente sob a lide‑
rança conjunta do físico e professor Cyrillo Soares e do jovem investigador
Manuel Valadares.
Ao mesmo tempo, os investigadores enfrentavam fortíssimos surtos
censórios sempre que havia críticas ao sistema universitário, as quais rapi‑
damente eram consideradas críticas ao Estado Novo. Assim aconteceu
em 1935, envolvendo, entre outros, o botânico Aurélio Quintanilha e, em
1947, durante a grande purga no meio académico que levou à expulsão, por
exemplo, de Valadares (Simões et al. 2013). No nono capítulo, Augusto Fitas
e Maria de Fátima Nunes exploram a organização da investigação cientí‑
fica e tecnológica em Portugal durante o Estado Novo, revelando as várias
estratégias de política científica da ditadura e as suas relações com a comu‑
nidade de cientistas, engenheiros e médicos, muitos deles professores uni‑
versitários e ocupando lugares de chefia em termos de gestão científica.
Quintino Lopes, no décimo capítulo, aborda um caso paradigmático da
vida científica nacional, o do médico Egas Moniz, Nobel da Medicina em
1949, afastando‑se da biografia mais convencional e pessoal para integrar o
seu percurso no contexto da política científica do Estado Novo.
A agenda científica do regime ditatorial centrou‑se largamente em
áreas científicas passíveis de aplicações práticas imediatas, quer em
Portugal continental, quer nas colónias, em que a questão económica
era cada vez mais relevante. Nesse contexto, os laboratórios nacionais
tornaram‑se fundamentais (Saraiva, Diogo 2019). Em 1936, sob a tutela do
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Ministério da Agricultura, foi criado o primeiro laboratório de Estado —
a Estação Agronómica Nacional, com forte investimento na investigação
em genética — para servir as reivindicações dos grandes proprietários de
terras e a agricultura colonial. António de Sousa Câmara, titular da cadeira
de Agricultura do Instituto de Agronomia e participante activo da Cam‑
panha do Trigo, foi nomeado director. Formado no Reino Unido e na Ale‑
manha, Sousa Câmara admirava as relações entre a pesquisa genética e a
economia política fascista, bem como o poder da investigação científica
como pilar de políticas autoritárias. A Estação Agronómica Nacional,
largamente devido à sua consonância com a política agrária do regime,
incluindo a colonial, cresceu rapidamente, tendo um padrão de pesquisa
e publicação único em Portugal. A revista Brotéria, que Francisco Malta
Romeiras aborda no seu capítulo, é precisamente um dos espaços que rece‑
bem as publicações dos geneticistas liderados por Sousa Câmara. A Broté‑
ria, publicada sob a responsabilidade da Companhia de Jesus, é descrita na
sua trajectória — difícil no período republicano devido a óbvias tensões
políticas — de construção de um espaço científico que se inicia nas ciên‑
cias naturais e se move progressivamente para a genética.
A engenharia portuguesa assumiu também, de forma muito consciente
e desde cedo, uma estratégia de protagonismo no Estado Novo. Desde o
I Congresso de Engenharia (1931), cujo objectivo foi restabelecer o papel
dos engenheiros como «artesãos do progresso» (Diogo, Matos 2012), até à
fundação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (1942), que, lide‑
rado por Manuel Rocha, implementou a agenda de construção de infra
‑estruturas e de produção de energia do regime e lançou um dos programas
de investigação tecnocientífica em larga escala de maior sucesso em Por‑
tugal (Saraiva, Diogo 2019), os engenheiros consolidaram a sua presença
nas áreas do ensino, da engenharia civil e infra‑estruturas e na indústria.
M. Luísa Sousa, no capítulo seguinte, aborda o tema dos novos modos de
mobilidade, particularmente os motorizados, entre o final do século xix e
os anos da transição para a democracia, com particular enfoque nos pro‑
cessos de estandardização e legislação do uso das vias públicas, crescente‑
mente dominadas pelo automóvel, e no papel dos engenheiros rodoviários
na construção de infra‑estruturas vitais para o Estado Novo. Em seguida,
Isabel Bolas foca‑se na indústria do cimento e, em particular, na fábrica
Maceira‑Liz, com forte influência alemã, tecendo as relações entre as prá‑

ticas tecnológicas, os modelos de gestão e a matriz ideológica do Estado
Novo. Maria Elvira Callapez, no 14.º capítulo, analisa a indústria dos plás‑
ticos e suas relações nacionais e internacionais, através de dois estudos de
caso: a SIPE e a Nobre & Silva.
Da Segunda Guerra Mundial emergiu um mundo dominado por duas
superpotências, em que a Europa perdeu o seu secular poder e a maioria
das suas colónias se tornaram independentes. A Guerra Fria entre a União
Soviética e os Estados Unidos da América traduziu‑se em diversas instân‑
cias de afirmação de hegemonia, incluindo, naturalmente, a investigação
tecnocientífica, sendo paradigmática a corrida ao espaço. Embora Portu‑
gal tivesse permanecido oficialmente neutral durante a Segunda Guerra
Mundial, uma vez que Salazar privilegiava a vocação ultramarina em detri‑
mento da europeia, a integração do país no Plano Marshall permitiu asse‑
gurar uma presença activa na cena da Europa ocidental do pós‑guerra.
Entre 1948 e 1952, o Plano Marshall fez um investimento total no país
de cerca de 140 milhões de dólares, quer na metrópole, quer nas colónias,
abrangendo 51 projectos, dos quais 28 (55 por cento) na área agrícola, qua‑
tro na área industrial e quatro na da energia (cerca de oito por cento para
cada). Este perfil mantém‑se na formação de engenheiros: dos 48 que assu‑
mem missões, cerca de metade são agrónomos, ficando a restante percen‑
tagem alocada às engenharias civil, de construção naval, electrotécnica,
mecânica, química e de minas.
Apesar da forte assimetria entre áreas económicas, o Plano Marshall
teve um efeito relevante em termos de circulação e apropriação de novos
conhecimentos de engenharia, permitindo intensificar a sua interna‑
cionalização. Sobre este tema, debruça‑se Maria Fernanda Rollo no 15.º
capítulo, analisando o United States Technical Assistance & Productivity
Programme, quer em termos dos investimentos feitos nos vários domínios
de ciência, tecnologia e medicina, quer no plano dos actores que propuse‑
ram, geriram e potencializaram esses projectos.
Também no contexto do pós‑Segunda Guerra Mundial, a área do
nuclear assumiu maior importância. Em 1954, nasceu a Junta de Ener‑
gia Nuclear, liderada por José Frederico Ulrich, engenheiro civil e, na
altura, responsável pela pasta das Obras Públicas, que liderou a diploma‑
cia do urânio em Portugal. O urânio português, um recurso natural cobi‑
çado internacionalmente, sobretudo pelos Estados Unidos da América,
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permitiu internacionalizar o programa nuclear português e tornou‑se
a força motriz da criação do terceiro laboratório de Estado da ditadura,
o Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (1961). No 16.º capítulo,
Júlia Gaspar traça a história da mineração do urânio, prestando especial
atenção ao período do Estado Novo e às complexas negociações — pri‑
meiro no sentido estritamente diplomático, depois no âmbito da diplo‑
macia científica — que subjazem ao negócio do urânio.
Portugal é um dos poucos países que mantiveram o seu vasto impé‑
rio nas décadas de 50, 60 e 70, investindo de forma crescentemente mais
intensa no conhecimento científico dos territórios ultramarinos, numa
lógica de domínio político e de exploração económica. A agricultura,
a mineração, a medicina e as obras públicas mantiveram‑se no centro da
gestão científica e tecnológica dos territórios coloniais africanos, que, por
vezes, impunha aos seus opositores um exílio interno nas colónias. O caso
de Aurélio Quintanilha é exemplar desta circulação forçada: quando vol‑
tou a Portugal após a sua expulsão em 1935 e exílio na Europa, não lhe foi
permitido trabalhar na Estação Agronómica Nacional, mas pôde fazê‑lo
em Moçambique, onde retomou a sua pesquisa genética em plantações de
algodão. Este exílio interno foi, por vezes, auto‑imposto, pois muitos cien‑
tistas, médicos e engenheiros que não concordavam com o Estado Novo
viam nas colónias laboratórios privilegiados para desenvolverem, de uma
forma menos vigiada, os seus conhecimentos, construírem uma carreira e
afirmarem o seu estatuto profissional.
As estratégias e os projectos que sustentavam e legitimavam esta pre‑
sença em África são abordados em três capítulos: o capítulo de Ana Paula
Silva aborda a construção das barragens em Angola e Moçambique —
ligada à electrificação das colónias e aos planos de desenvolvimento colo‑
niais e iniciada no século xix, mas impulsionada após a Segunda Guerra
Mundial —, inserindo os projectos infra‑estruturais na «comodificação»
dos rios; no capítulo seguinte, Cláudia Castelo debruça‑se sobre as agendas
político‑científicas do pós‑guerra, que, por um lado, levaram à criação de
missões desenvolvimentistas destinadas às colónias e, por outro, às agen‑
das de cooperação técnico‑científica regionais e internacionais; Ricardo
Roque, no 19.º capítulo, debate a formação da antropologia racial portu‑
guesa do ponto de vista transnacional, enquanto resultado das tensões de
apropriação ou rejeição da «ciência estrangeira».

A Europa refez‑se lentamente da Segunda Guerra Mundial, forjando
novas organizações capazes de criar colaborações institucionais como, por
exemplo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1951) e, mais tarde,
a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia
Atómica (1957). Em 1965 (com entrada em vigor em 1967), é firmado o Tra‑
tado de Bruxelas (ou Tratado de Fusão), que estabelecia um conselho único
(Conselho das Comunidades Europeias) e uma comissão única (Comissão
Europeia) para as três comunidades europeias, com orçamento unificado e
sede em Bruxelas. Em todos estes processos, os peritos desempenham um
papel fundamental, estruturando e homogeneizando legislação e procedi‑
mentos (Kaiser, Schot 2014).
Portugal está, também, numa fase de mudança. No início da década de
1970, durante a última fase da ditadura e já sob a liderança do primeiro
‑ministro Marcelo Caetano e do ministro da Educação Nacional José Veiga
Simão, implementou‑se um programa reformista do sistema universitá‑
rio de ensino e investigação, incluindo a criação de novas universidades,
a reorganização e modernização dos currículos universitários de cursos
científicos, a promoção de pós‑graduações no estrangeiro, o apoio a pro‑
jectos científicos e a criação de novas instituições de pesquisa científica.
A reforma Veiga Simão, inspirada na Grã‑Bretanha do pós‑guerra, teve
por base uma visão tecnocrática da educação, que apostava na educação e
na escola como viveiro dos necessários quadros capazes de operar e manter
um crescimento económico ilimitado, fundado na ciência e na tecnologia.
A sua discussão iniciou‑se em 1971 e prolongou‑se até à aprovação da Lei
de Bases do Sistema Educativo, em 1986, ou seja, atravessou dois regimes
políticos opostos, transitando da ditadura para a democracia pós‑25 Abril
de 1974. De facto, a retórica da reforma Veiga Simão dialogava facilmente
com o direito à educação consagrado na Constituição da República de 1976,
obtendo o apoio, primeiro, de alguns sectores da oposição ao Estado Novo
e, após o 25 de Abril, da esquerda. Embora pretendesse contrapor a um
ensino superior elitista um ensino superior democratizado, democratização
e massificação vêm rapidamente a confundir‑se, o que é aliás natural, tendo
em conta o objectivo de formar, nas palavras de Veiga Simão, «mão‑de‑obra».
Com a democracia, este conceito de massificação tornou‑se prevalente.
Em 1974, dá‑se a Revolução de 25 de Abril, que pôs fim à mais longa dita‑
dura de direita na Europa do século xx. No plano da ciência e da tecnologia, as
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alterações, já indiciadas pela reforma Veiga Simão, são esmagadoras. O cres‑
cente número de alunos no ensino superior, a criação de um novo apoio ins‑
titucional à investigação e a integração de Portugal na Comunidade Europeia
mudaram completamente o cenário científico nacional, à medida que cientis‑
tas, engenheiros e médicos se moviam com mais fluidez no mundo global, par‑
ticipando de redes internacionais e instituições transnacionais.
Seguindo as recomendações da Organização para a Cooperação e Desen‑
volvimento Económico (OCDE), em 1995 foi criado o Ministério da Ciência
e Tecnologia, liderado pelo físico José Mariano Gago, cuja acção alterou subs‑
tancialmente o quadro nacional de investigação, aproximando‑o da matriz
europeia. Considerando a ciência e a tecnologia como forças motrizes fun‑
damentais para a modernização de Portugal, o programa de Mariano Gago
consubstanciou‑se na criação de novas instituições e organizações, nomea‑
damente, em 1997, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, responsável
pelo financiamento de investigação e formação. Esta trajectória de mudança
entre Veiga Simão e Mariano Gago é objecto do capítulo de Tiago Brandão,
em que o autor traça o percurso de transformação do «sistema científico» em
«sistema de inovação», debatendo as consequências desta opção para outros
protagonistas da política científica nacional.
As alterações propostas por Mariano Gago tiveram, para além da inves‑
tigação, uma dimensão dedicada à disseminação da ciência e da tecnologia
a um público generalista e, particularmente, a crianças e jovens (por exem‑
plo, com a criação do programa Ciência Viva), de forma a encorajar a lite‑
racia científica e o interesse dos cidadãos na investigação. Claro que esta
participação ordenada e institucional é apenas uma das formas possíveis
de activismo e de interpelação das políticas gizadas a partir de uma matriz
de fortes tons tecnocráticos. Os capítulos de Carlos Fiolhais e David Mar‑
çal, Cristina Conceição e Cristina Luís e de Jaume Valentines‑Álvarez
abordam três formas de interacção diferentes. No primeiro caso, analisam
‑se formas e protagonistas da divulgação da ciência num arco temporal de
um século, entre o final do século xix e a actualidade. No segundo e no
terceiro casos, abordam‑se acções de cidadãos que se organizam para par‑
ticipar em questões‑chave da investigação contemporânea, centrando-se,
respectivamente, na Agência Ciência Viva e no conceito de ciência cidadã
e, a partir do estudo do projecto de construção da central nuclear em Fer‑
rel, na segunda metade dos anos 70, nas estratégias no terreno de movi‑

mentos de contestação mais inorgânicos, mas profundamente politizados,
como o ligado ao antinuclear.
No final do século xx e início do século xxi, a ciência em Portugal tornou
‑se parte de um projecto mais amplo de ciência e tecnologia na Europa, em
diálogo com um mundo globalizado, ampliando o projecto iniciado por
Mariano Gago. A circulação de investigadores e de pesquisa em redes trans‑
nacionais, bem como a tónica posta no tema da inovação, configuram um
novo ethos de investigação, que ecoa um conceito de progresso e de moder‑
nidade. No seu capítulo, Ana Delicado debruça‑se sobre a mobilidade inter‑
nacional dos cientistas portugueses nas últimas décadas, fenómeno que,
integrando‑se numa genealogia de séculos, adquiriu recentemente caracte‑
rísticas específicas, quer no plano dos movimentos em si mesmos, quer nas
suas consequências para o desenvolvimento da ciência nacional, criação de
redes transnacionais e internacionalização de carreiras e práticas de investi‑
gação. Também Paula Urze e Iva Pires, no capítulo seguinte, analisam, neste
caso em contexto industrial, o impacto do investimento estrangeiro na pro‑
dução de conhecimento, mapeando‑o no território nacional.
O conjunto dos 25 capítulos que compõem este volume permite ao lei‑
tor percorrer a história de Portugal no século xx e início do século xxi atra‑
vés de uma visão que lhe é familiar — a história política nacional e mundial
—, mas usando um filtro suplementar — o papel da ciência, da tecnologia
e da medicina, bem como dos seus actores — que adiciona uma nova cor
e confere uma profundidade acrescida. Deste exercício, emergem inespe‑
radas continuidades e atenuam‑se rupturas no processo de construção do
Portugal contemporâneo.
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Licenciada em Biologia e mestre em História e Filosofia das Ciências, concluiu o
doutoramento em História em Janeiro de 2018, com a dissertação Robusta Empire:
Coffee, scientists and the making of colonial Angola (1898‑1961). Tem‑se interessado por
trabalhar na intersecção da história da ciência e da tecnologia, história ambiental
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de ciência. É actualmente editora-chefe da HoST — Journal of History of Science
and Technology.
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sidade de Évora (ECS — Departamento de História), vice‑directora do IIFA —
Instituto de Investigação e Formação Avançada e investigadora CIDEHUS‑UE.
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séculos, situando‑os num âmbito transnacional e comparado. Recentemente,
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(2017). Coordenou o Dicionário de Historiadores Portugueses (1779‑1974) (http://
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e também sobre história da educação e da pedagogia, num período mais longo e
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xx; história da economia, da sociedade e da inovação no Portugal contemporâneo;
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THE REPUBLICAN REFORM OF HIGHER EDUCATION,
SCIENTIFIC RESEARCH AND UNIVERSITIES
Sérgio Campos Matos

The foundation of the universities of Lisbon and Porto in 1911,
together with the reform of the University of Coimbra, was one of the most
profound and innovative measures adopted by the 1st Portuguese Republic
(1910-1926). But it happened late. How can we explain this?
		 Until then, in Lisbon and Porto the model of big schools inspired by the
French experience dominated. But in the reform of 1911 it is quite clear the
mark of the humboldtian German model, eventually combined with the other
model. One of its aims was clearly to boost a higher education now referred
to as inseparable from scientific research and taking the nation as the subject
of study and knowledge, in its multiple dimensions. But if much had changed
then in higher education in Portugal, there were also striking difficulties inher‑
ited from the past.
		 How did the new universities, founded by the new regime and installed
after the Republican revolution of 1910, relate to the political power? By this
time in Portugal two ideals of University coexisted: one which valued freedom
of scientific creation and self-government of institutions, emphasising auton‑
omy with regard to the political power; and second, a centralizing one, which
accentuated the governmentalisation. At times when power was threatened
there was a sharp temptation of the state to interfere in higher education: for
example, the purpose of Leonardo Coimbra to detach the Faculty of Arts of
Coimbra, transferring it to Porto, after the attempt to restore the monarchy
ABSTRACT:
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that happened in the context of the Republican fight against the scholastic and
royalist mentality (1919).
		 Many university teachers plied political offices, including heads of Govern‑
ment and representatives. The small Republican political elite was recruited
mainly in the universities. And in this regard the proximity of the University
of Lisbon in relation to institutions of political power has to be taken into
account. During the first Republic but also in other times the University was a
place of political conflict, of struggle for hegemony in the field of the Republic
of Letters. But it was also a place of freedom and resistance before the constant
interference of the state in its internal life, in keeping with the ideal of auton‑
omy and unitary construction of knowledge.
KEYWORDS: University, Political power, Reform, Scientific research, Teaching

		 Thus, at IIL it was established, in 1856, a special telegraph course; in 1870,
it was created a course to train technical directors of mines; and in 1886 were
added the disciplines of Electrotechnics, telegraphy and other applications of
electricity, and also a practical school of telegraphy.
		 In 1869, the School of Commerce was integrated into the IIL, which was
renamed the Industrial and Commercial Institute of Lisbon. In Porto, this
integration took place in 1886. Following the 1891 reform, the IICL school
council was asked to submit a project for the organisation of teaching. The pro‑
ject, presented in 1892, was signed by 21 full professors, members of the school
council. Only Alfredo Bensaúde didn’t sign this project and presented an indi‑
vidual report, in which he pointed as essential factors for a good teaching, for
the training of engineers and the establishment of connections between teach‑
ing and industry, the following aspects: choice of teachers with professional
experience; greater focus on practical training, either at the institute’s work‑
shops or at industrial establishments or in carrying out training.
		 With the move to the Republican regime, in 1910, Minister Brito Camacho
charged Alfredo Bensaúde to propose a remodelling of the IICL. This reform
should provide that the civil engineering and mining courses at the former
Army School would start to be lectured at this Institute, which would become
a technical school of higher degree, while the Army School would become a
school exclusively turned to military studies.
		 The new school organisation was enacted in 1911 and the IICL was sepa‑
rated into two higher education institutions: the Instituto Superior Técnico (IST)
and the Instituto Superior do Comércio (ISC), which was only created years later.
		 In 1915 the Porto Polytechnic Academy was also converted into a Technical
Faculty. The civil engineering courses teaching there were: Mines, Mechanics,
Electrotechnics and Chemical-Industrial.
KEYWORDS: Lisbon Industrial Institute, Porto Industrial School, Technical School
of Lisbon, Technical Training, Engineers

FROM INDUSTRIAL INSTITUTES TO THE CREATION OF
THE INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO AND THE FACULTY

OF ENGINEERING OF THE UNIVERSITY OF PORTO
Ana Cardoso de Matos

One of the main goals of the political regime established in Portugal
in 1851, known as Regeneration, was to improve the economic progress of the
country based on technical and scientific principles. This implied the technical
training of industrialists and workers, the main factor of the progress it was
hoped to spread throughout the country. Thus, in 1852, the Lisbon Industrial
Institute (IIL) and the Porto Industrial School (EIP) were created.
		 Similar to what was practised overseas, where the connection between
theory and practice and its interrelationship to industry were increasingly
important, in these institutes theoretical teaching should be accompanied by
practical classes in workshops and laboratories. Industrial museums should
have operated alongside these schools, but even if efforts had been made to
provide these museums with the machines, models, and products reproducing
the most advanced technologies, by the end of the 19th century they did not
correspond to the objectives implied on its establishment.
		 Throughout the second half of the 19th century, teaching at those indus‑
trial institutes changed in order to adapt itself to the international technical
and scientific progress, as well as to the needs of the inner economic pro‑
gress.
ABSTRACT:
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LISBON QUA LABORATORY: MEDICAL PRACTICES IN THE
CONSTRUCTION OF REPUBLICAN PORTUGAL
Marta Macedo, Tiago Saraiva

Physicians are a common presence in histories of the Portuguese
Republican regime that came to power after the revolutionary coup of 1910.
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While many historians have established a close relation between their political
views and generic scientific theories, there is a lack of understanding on how
concrete scientific practices were made into political projects. This chapter
weaves science and politics by delving into the research undertaken by Miguel
Bombarda at the Hospital de Rilhafoles and Luís da Câmara Pestana and his
colleagues at the Bacteriological Institute, exploring how the scientific work
undertaken at these biomedical laboratories contributed to the healing of an
alleged degenerate nation.
		 For medical elites of the late 19th century, mental illness or diphtheria were,
among others, the visible image of the “social misery” that they claimed under‑
mined the Portuguese nation. In their efforts for the betterment of society,
doctors mobilised bacteria and brains through histology or bacteriology. The
experimental approach making use of new quantitative diagnostic methods,
chemical analysis, and the microscope changed medicine and empowered its
practitioners as political actors. This chapter brings together in a single narrative
the historical emergence of the laboratory as a privileged space to produce sci‑
ence, with the Republican project to re-found the nation on a scientific basis.
KEYWORDS: Hospital de Rilhafoles, Instituto Câmara Pestana, Laboratories, Phy‑
sicians, Republican regime

often portrayed scientists, either local or foreigner, as heroes and because sci‑
ence represented rationality, objectivity and truthfulness, their image as pol‑
iticians was enhanced. Republican scientists in particular used this image to
campaign for the Republican regime. At the same time, the testimony offered
by local correspondents and the voice of the public on mail sections under‑
lined literacy and schooling achievements, as well as a growing interest on STM
issues, by the population at large. All in all, during this period, the newspaper
acted as an agent and promoter of a “scientifically-based” sociability for the
betterment of Portuguese society.
KEYWORDS: Popularisation of STM, Representations of STM, Daily newspapers

AGRICULTURE AND EMPIRE: COCOA, COFFEE AND
ENVIRONMENTALIST PRACTICES IN AFRICA
Marta Macedo, Maria do Mar Gago
ABSTRACT: This chapter explores the relation between environmentalist practices

This chapter unveils the varied purposes of science, technology and
medicine (STM) enmeshed on news content published by the Portuguese daily
Diário de Notícias from 1900 to 1925. This period is characterised by the last ten
years of the Monarchy (1900-1910) which was replaced by a Republican regime in
5 October 1910, and the participation of Portugal in WWI (1916-18). During this
period, STM information stemmed from different press pieces: popularisation
of STM, news items and advertisements. In a number of different ways, STM
was thus explicitly used to educate the Portuguese people, namely against super‑
stition. Also, scientists often used STM knowledge to push for social policies.
		 Simultaneously, and taking the stance of scientism and positivism, Portu‑
guese scientists publicised their research and called for investment in science.
Attached were also symbolic and ideological representations. The newspaper

and policies of the Portuguese colonial state, between the early 20th century
and the interwar period. By following a group of experts working on two of
the most important colonial agricultural commodities — cacao from São Tomé
and coffee from Angola — our goal is to understand how debates concerning
the environment were appropriated and articulated by these imperial agents.
		 The analysis of the reports of botanists, agronomists and engineers, sum‑
moned to study the pests and diseases that attacked cacao trees in São Tomé in
the 1910s, while recognising how much they owed to the global discussions on
tropical forest science and conservationism, also problematised the traditional
narratives about the power struggles between colonisers and colonised. In this
colonial island, state agents focused their attention not on “backward” African
natives, but on “civilised” European planters. More than evaluating the success
of the policies defended by these colonial experts, we intended to show in what
ways the struggle for control of the environment calls into question the idea
of frictionless cooperation between the colonial state and the planters. In the
specific case of São Tomé, resource conservation policies have led experts to
question the economic and social system of plantations, proposing alternative
colonisation models.
		 The case of coffee in Angola also highlights the complexities of conserva‑
tionist theories and policies but this time focusing on the interwar period. The
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COMMUNICATION OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
IN DIÁRIO DE NOTÍCIAS DAILY NEWSPAPER (1900-1925)
Isabel Zilhão
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scientific production of a group of agronomists working for the agriculture
services revolved around a contradiction: if, on a theoretical level, indigenous
agricultural practices were considered environmentally destructive, disqualify‑
ing Africans as capable farmers, in practice, African coffee producing systems
were often praised by colonial experts and acknowledged as an important pillar
of the Angolan export economy. The knowledge produced in the context of the
agricultural survey missions led agronomists to criticise the policies of granting
land to Europeans, along with the economic ineffectiveness of plantations and
their destructive effects on the environment. Thus, this chapter shows how the
study of Angola’s most important agricultural commodity makes it possible to
question the use of colonial dichotomies (European versus indigenous, colon‑
iser versus colonised, etc.) as tools of historical analysis, highlighting how often
they hinder a proper understanding of colonial past.
KEYWORDS: São Tomé’s cocoa, Angola’s coffee, Experts, Environmentalist prac‑
tices, Imperial policies

tion as a laboratory for research, training and construction of the European
narrative on this medical specialty. The dialogue between these actors takes
place not only at the scientific level, but also in the domain of hygiene and
public health policies put in practice to consolidate, on the one hand tropical
medicine, as a new area of research, in the country; on the other, to align it
with international policies designed and agreed upon at international health
conferences, the League of Nations or the World Health Organisation.
		 With the exception of Ricardo Jorge, all these doctors headed the Portu‑
guese school of tropical medicine in its various institutional incarnations: the
School of Tropical Medicine of Lisbon (1902-1935), the Institute of Tropical
Medicine (1935-1966), and the National School of Public Health and Tropical
Medicine (1966-1972). Ricardo Jorge, however, was crucial to this generation
of tropicalist doctors, not only because he was behind the organisation of the
national public health plan based on the Pasteurian tradition, leading to the
emergence of tropical medicine, but also its international reputation was deci‑
sive in creating a permanent dialogue with international bodies devoted to
health, shaping in this way the path of Portuguese tropical medicine in connec‑
tion with European public health policies throughout the 20th century.
KEYWORDS: Tropical medicine, Ricardo Jorge, Ayres Kopke, Fraga de Azevedo,
Francisco Cambournac

TROPICAL MEDICINE AND THE PORTUGUESE AFRICAN EMPIRE
Isabel Amaral
ABSTRACT: Tropical

medicine emerged in Europe, in the transition from the 19th
to the 20th century, as an area of research and specialised education associated
with the imperialist agenda of European countries. Following the Berlin Con‑
ference, an epidemic control programme was launched in Africa, which was
deemed crucial to the colonisation of the continent. Economic and political
interests established an alliance with scientific research in this medical field,
giving rise to the establishment of schools of tropical medicine. In 1902, the
School of Tropical Medicine (STM) and the Colonial Hospital (CH) were cre‑
ated in Lisbon, three years after the founding of their British counterparts.
This teaching hospital would be the catalyst for Portuguese tropical medicine
until 1972, by developing strategies for the creation of a network of actors,
institutions and diseases, both in the metropolitan and overseas contexts.
		 During these 70 years, professional networks were also defined at the
national scale, gathering together experts like Ricardo Jorge (1858-1939), Ayres
Kopke (1866-1947), João Fraga de Azevedo (1906-1977) and Francisco Cam‑
bournac (1903-1994), who successively stood out in the European context of
tropical medicine. They used the overseas space under Portuguese administra‑
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THE UNIVERSITY OF LISBON DURING THE ESTADO NOVO (1926-1974)
Jorge Ramos do Ó, Ana Luísa Paz

This chapter discusses the relationship between the Portuguese
authoritarianism regime (1928-1974) and the University of Lisbon — the larg‑
est in terms of staff — from three specific domains: i) that of the increasingly
dynamic demand for higher education, in a context of unequivocal authorities’
resistance, through the state budget, to the opening of higher education to new
audiences; ii) the construction of a campus in Lisbon, as a symbol of independ‑
ence from political power and which would culminate in the academic crisis
of 1962; the deep reform of the institution, based mainly on the criticism of
universities of the Napoleonic-Latin type, traditionally characterised by book
teaching and low scientific productivity.
KEYWORDS: University of Lisbon, Higher education, Pedagogy
ABSTRACT:
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FROM IDEAS TO PROJECTS: MUSEUMS FOR THE

FROM THE JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL (NATIONAL EDUCATION BOARD)

FACULTY OF SCIENCES OF LISBON, 1911-1965

TO IAC AND JNICT: ORGANISATION OF SCIENCE AND SCIENTIFIC POLICY

Catarina Teixeira, Ana Mehnert Pascoal

Augusto Fitas, Maria de Fátima Nunes

ABSTRACT: This paper, based on recent research, aims at contributing to the his‑

ABSTRACT:

tory of the museums of the Faculty of Sciences of the University of Lisbon in
the 20th century, nowadays a legacy held by the National Museum of Natural
History and Science of the University of Lisbon (MUHNAC). This museum
was created in 2011, as a result of the merging of the former National Museum
of Natural History (1926, MNHN) and the Museum of Science of the Univer‑
sity of Lisbon (1985, MCUL), both located at the 19th century building at Rua
da Escola Politécnica, in Lisbon — where the Faculty of Sciences functioned
from 1911 to the early 2000s. A set of 14 ideas and plans specifically rehearsed
between the 1930s and 1960s is presented with reflection upon the meaning of
its built heritage and collections.
		 The first section of the text considers several unaccomplished proposals by
professors for the creation of a museum of history of science, contemporary to
its international counterparts. Simultaneously, different projects arose for the
reinstallation of the MNHN, which are analysed in the second part of the text.
At that time, the MNHN was marked by its condition within the university
and struggled to define its identity as a national museum, lacking visibility and
autonomy. Its history, integrating the former 1700s royal and imperial collec‑
tions added by the official designation as national museum since 1861, appar‑
ently distinguished the museum from a mere academic laboratory.
		 However, requests for space in order to guarantee improvement of its col‑
lections were constant. The distinct proposals encompassed major refurbish‑
ments of the existing buildings and the later the idea of transferring the Faculty
to another location, also engaging the possibility for the enlargement or relo‑
cation of the Lisbon Botanic Garden. In an interdisciplinary approach, a very
dynamic though scarcely studied period of these museums, faculty and uni‑
versity is discussed, focusing its importance among society and at the national
level, as well as the different actors, such as teachers, ministers and architects,
involved.
KEYWORDS: Museums, Plans, Projects, Faculty of Sciences, University of Lisbon
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Only after May 28, 1926, with the instauration of a military dicta‑
torship without any will for innovation in educational institutions — an area
where the main rule was a sharp cut in expenses — did the minister of edu‑
cation decree in 1929 the creation of the Junta of National Education (JEN)
[National Education Board].
		 From 1929-1930 onwards, dozens of graduates were able to undertake tech‑
nical and scientific internships abroad and, in some cases, to start a scientific
career. JEN was the institution to implement the first steps for science organ‑
isation in the country. In 1936 JEN was reorganised and renamed Instituto para
a Alta Cultura (IAC) [High Culture Institute], changing its relationship with
the ministry in charge or its direction, the new Ministério da Educação National
(MEN) [Ministry of National Education]. For 16 years, suffering all the effects
from World War II, 20 research centres were created. It was in these special
institutions that the first generation of JEN/IAC grant holders returned from
abroad started their work; Augusto Celestino da Costa was the leader of all this
new scientific organisation.
		 Despite several political interferences from the Estado Novo in the academic
and scientific life of the country, the national scientific activity suffered a reason‑
able development. In the second half of the 20th century the scientific research
and its technological applications assumed a very important role which forced
the Portuguese government to rebalance the organisation and support of pure
and applied sciences research, which implied a restructuring of the IAC in 1952.
With the increase in international collaboration with laboratories and research
centres, the national participation needed a better planning and organisation of
scientific and technical research in order to obtain greater effectiveness of means
and objectives. IAC’s inability to achieve these purposes forced the government
to launch a new agency directly dependent of the Prime Minister cabinet.
		 In 1967 the Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT)
[National Board of Scientific and Technological Research] was created. Fran‑
cisco Leite Pinto was the Estado Novo central personality heading these trans‑
formations. JNICT’s life will be extended for almost another quarter of a
century after April 25, 1974, and it will give rise to the present Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT) [Foundation for Science and Technology].
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THE JOURNAL BROTÉRIA AND THE HISTORY OF BIOLOGY IN PORTUGAL
Francisco Malta Romeiras

The journal Brotéria (1902-2002) was founded by a group of teachers
of the Colégio de São Fiel, a Jesuit boarding school in the outskirts of Castelo
Branco, Portugal. Unlike other well-known Jesuit learned periodicals Brotéria
was not an apologetic magazine with a scientific section, but a strictly scien‑
tific journal. Rather than promoting intellectual debates on the compatibility
between science and religion, it sought to publish the works of Portuguese and
foreign botanists and zoologists and contribute to the circulation, identifica‑
tion, description and classification of novel species of animals and plants.
		 During its centennial existence, Brotéria described in its pages more than
two thousand new species of animals and plants collected in Portugal, Spain,
Germany, Angola, Mozambique, Timor, Brazil and Argentina. Initially devoted
to plant and animal taxonomy, the Jesuit journal gradually expanded its scope
to the modern subjects of physiology, plant breeding, biochemistry, molecular
genetics, human genetics and bioethics. The strictly scientific purpose behind
its foundation, the unusual longevity for a scientific periodical, the extensive
taxonomical work it published, the international readership, and the role
played in the foundation and development of new research fields have come to
characterise Brotéria as one of the most significant scientific journals published
in 20th-century Portugal.
KEYWORDS: Brotéria, Jesuit science, Jesuit education, History of biology, History
of genetics
ABSTRACT:

EGAS MONIZ’ RESEARCH AND THE PORTUGUESE
STATE: THE (IN)VISIBLE ASPECTS OF HISTORY
Quintino Lopes
ABSTRACT: Egas Moniz was an internationally renowned scientist who was greatly

concerned to build his public image. Following his retirement in 1944, he den‑
igrated the work of his collaborators, in practice assigning them the status of
“invisible technicians”. Similarly, he spread the idea that as a scientist he had
been deliberately refused support by the Portuguese dictatorial government. He
succeeded in establishing this idea, and it has influenced historiography both
in Portugal and abroad ever since.
		 However, an analysis of his scientific activity using the “follow the money”
methodology demonstrates not only the importance of the contribution of his
collaborators, which has already been recognised in some recent studies, but
also, more importantly, the vital role of the Portuguese state in the success of
his academic career. In fact, Egas Moniz received state funding on a number of
occasions, which allowed him to disseminate his research findings on the inter‑
national stage by publishing them in journals and books, presenting papers at
international scientific meetings, and chairing international scientific congresses
held in Portugal. The Portuguese state provided funding in the form of long-term
grants, on some occasions jointly with the Rockefeller Foundation, for several of
his collaborators to study or work at prestigious scientific institutions abroad.
		 The support Egas Moniz and his collaborators received contributed to the
promotion of his image while boosting his prestige at the international level.
By enabling the wide circulation at the international level of the knowledge
he produced and consolidating his participation in international scientific net‑
works, this state support contributed to the growing international recognition
of his great contribution to medicine, especially in the field of cerebral angi‑
ography and prefrontal leucotomy, the latter leading to him being awarded the
Nobel Prize for Medicine or Physiology in 1949.
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THE CONSTRUCTION AND CONTESTATION OF AUTOMOBILITY IN
20TH-CENTURY PORTUGAL: PUBLIC SPACE, INFRASTRUCTURE AND USES
M. Luísa Sousa
ABSTRACT: At the beginning of the 20th century, the introduction of automobiles

accelerated the change in streets and roads’ public space initiated by the new
hygienist and urbanism paradigms of the previous century. It was necessary to
create new regulations and infrastructures, through social, technical and polit‑
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ical negotiations that led to the construction of a system that allowed automo‑
bility. These negotiations did not take place without tension and brought in
lawmakers, users, engineers, traders, national and international organisations.
		 In this chapter, the construction of this system in Portugal is addressed,
focusing on four aspects, which are presented chrono-thematically: 1) the ante‑
cedents: the preparation of the streets’ script for the automobile through the
19th-century urban planning; 2) the construction of use: the regulation of traffic
to accommodate the automobile on roads and streets; 3) the development of
the expertise related to the socio-technical road system in Portugal and the
relationship between road engineers and the Military and Estado Novo dicta‑
torships; and 4) the debate around the legitimacy of the acquisition and use of
the private automobiles during the transition to democracy.
		 The choice of these four aspects allows this analysis to place the emphasis
on the local and global dynamics present in the construction of this system,
namely through the circulation and appropriation of knowledge and (socio-)
technical practices, in particular regarding the definition of standards and reg‑
ulations.
		 This chapter seeks to bring three contributions: 1) an understanding of the
historical process that led, at the end of the 20th century, mobility in private
automobiles in the countries of the Global North to dominate the modal split;
2) a more plural and nuanced European history, identifying the convergences
and singularities of the Portuguese case; and 3) to enrich Portuguese contem‑
porary historiography, which usually deals with issues related to socio-techni‑
cal systems as “black boxes”, which are not opened, through an approach based
on the history of technology, using the “lenses of technology” to unpack these
historical processes.
KEYWORDS: Automobility, Portugal, Socio-technical system, Resistance, Knowl‑
edge appropriation

ence in the broader Portuguese production panorama of the time — rotative
ovens. I have also considered the factory as an essential historical object to
understand, not only the development of the building and construction project
during the Estado Novo period, but also its material role as an experimentation
site of social and economic policies of the corporative regime.
		 Assuming the existence of a co-construction process between the material‑
ity of cement and the corporative regime, I have used recent approaches to the
history of science and technology to follow the articulation of the actual prac‑
tices manifested by individual engineers and scientists and the development
of authoritarian regimes. The Maceira-Liz site sets the example regarding the
ways in which both factory plant and social organisation have been conceived
and designed hand in hand, as a whole. This is where a set of equipment and
corporative solutions were built and tested as a pilot-project, to be later imple‑
mented in the Portuguese territory (social housing quarter and chapel in 1930,
and the first “Casa do Povo” (House of the People) in the new regime, in 1934).
As a first experimentation, it also provided solutions for the organisation of
the cement industry regarding the “Condicionamento Industrial” (an instru‑
ment of State-planned economic development) and paved the way to the first
Portuguese “Federação das Caixas de Previdência” (the first national federa‑
tion of welfare, security and pensions bureaus) in 1939.
		 The complex negotiation between the ECL and the state government
between 1929 and 1932 led to the official approval of certification and quality
assessment practices regarding cement production in the Portuguese indus‑
trial context (1930). This contributed to the quality regulation of the national
cement to be deployed in the building and construction of national harbours
by the state (1932). The process ended with success mainly because of the ini‑
tiative, perseverance and technical supremacy of the ECL; it was determined
by the network of relations established between the individual actors from the
factory laboratory with those of a number of university and state laboratories
in Portugal (Laboratório de Química Analítica do Instituto Superior Técnico,
Laboratório de Ensaios de Materiais Estatal), as well as in Europe.
		 The public works plan associated to Oliveira Salazar’s inauguration as Pres‑
ident of the Council of Ministers in July 1932 had started in June 1929, under
the state budget devised by him as former Minister of Finances. The budget
gave priority to communication infrastructures — roads and harbours with
high demands of cement — and it was essential for the infra-structuring of

CEMENT AND CORPORATISM DURING THE ESTADO NOVO
Isabel Bolas

This chapter contributes to an understanding of the technological
dimension or Portuguese corporativism. Drawing on doctoral research about
the cement factory production space of Maceira-Liz owned by the Empresa
de Cimentos de Leiria (ECL), I focus on the technology that made the differ‑
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the corporative internal and external market. By analysing how this cement
factory developed relationships with the state, I hope to contribute to a deeper
understanding of the process of implementation and institutionalisation of the
corporative regime and illustrate the essential role of cement in the materiali‑
sation of the Estado Novo regime in Portuguese territory.
KEYWORDS: Cement, Technology, Co-construction, Corporativism, Estado Novo

PLASTICS IN PORTUGAL: FROM PRODUCERS TO CONSUMERS
Maria Elvira Callapez

In 1907, when Leo Hendrik Baekeland (1863-1944) synthesized the
first plastic material — Bakelite — one might not have imagined that plastics
would have such an importance in today’s society. Plastics infiltrate themselves
practically in all sectors of our daily and professional lives, in the most diverse
forms and functions. This material is used from household appliances to cut‑
ting-edge technology. Whatever its purpose, shape or size, plastic has a prime
position with respect to our needs, justifying the “Plastic Era” designation.
		 From replacement and imitation materials, they have come to occupy a
prominent place in modern societies, making it difficult to define a limit to its
scope, as it is used in situations as diverse as packaging, electrical equipment,
footwear, automotive components, transport, furniture, construction, agri‑
culture, medicine, design… The qualities and versatility of plastics make these
materials in many cases irreplaceable, often overcoming consumers’ doubts
about their potentialities and significance. Even people with a negative image
of plastics, which associate them with cheap objects, generally adopt them as a
result of the recognition and familiarity of their qualities.
		 The way and discourse through which producers have promoted plastics
and the interests of their industry, and consequently their interpretation and
meaning by the consumers are the focus of this chapter. The evolution of the
Portuguese plastics industry from its foundation until the 1950s, the develop‑
ment of the producers of plastic consumer goods, as well as the dynamics of the
appropriation and adoption of the techniques and of the processes of manufac‑
turing of new materials are also subject of study.
KEYWORDS: Plastics, Plastics industry, Barefoot, Consumption, Producers
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THE MARSHALL PLAN AND THE PORTUGUESE ENGINEERING
Maria Fernanda Rollo

By the end of 1948, the Economic Cooperation Administration, the
American agency founded to coordinate the Marshall Plan, launched a tech‑
nical assistance program — the United States Technical Assistance & Produc‑
tivity Program — that aimed at introducing both the American production
methods and techniques and management models in Western European econ‑
omy. The program was part of the European Recovery Program (Marshall Plan)
and, although with adjustments and changes (in form and content) in terms of
its formulation and its institutional framework, it was put into action during
the following decade, evolving as a production and productivity campaign for
shaping European economy.
		 This chapter analyses the development of the Technical Assistance and
Productivity programme in Portugal and how it interacted and mobilised Por‑
tuguese engineering. The AT&P program contributed to the strengthening and
development of the Portuguese scientific and technical apparatus; additionally,
by facilitating knowledge exchange through an array of initiatives such as mis‑
sions, training and technical assistance programmes between European coun‑
tries and the USA, it also opened the way to development in several areas of
Portuguese economy.
KEYWORDS: Marshall Plan, Portuguese engineering, Productivity, Technical assis‑
tance, Portuguese economy
ABSTRACT:

FROM THE EARLY 20TH-CENTURY URANIUM ORE MINING
TO THE LABORATÓRIO DE FÍSICA E ENGENHARIA

NUCLEARES DURING THE ESTADO NOVO
Júlia Gaspar

Uranium ore mining in Portugal was the consequence of radium dis‑
covery in pitchblende waste by Marie Curie, in 1898, enabling the development
of the market for cancer therapy. Radium, a radioactive descent of uranium,
is found in Pitchblende, a high uranium oxide content mineral known to the
silver miners of the Bohemian city of St. Joachimsthal, at least since the 16th
century. In the end of the 19th century Bohemia was under the jurisdiction of
the imperial Austrian government, which, after 1907, deprived France of its
pitchblende supply by placing an embargo on its export. After 1910, when the
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French radium extraction plant faced the shortage of its raw material supply, an
appeal issued by scientists to secure a substitute echoed in Portugal where, in
the northern district of Guarda, an ore of scanty uranium oxide content named
autunite had been found.
		 In 1912, the nearby Viseu district stole the limelight from Guarda, when
a local citizen discovered a significant uranium deposit in Urgeiriça. In 1923,
when higher grade competitors entered the market, Portuguese uranium faced
the competition and managed to stay afloat. In 1929, Companhia Portuguesa de
Rádio Lda. (CPR) was founded by British interests to acquire the concession
of the uranium mine of Urgeiriça and installed a plant to produce radium-bar‑
ium sulphates. Uranium fission discovered in 1938 opened the way to nuclear
bombs development, dictating the end of World War II. On the other hand,
radioisotopes could be produced in nuclear reactors, plentifully and cheaply, to
substitute radium for medical purposes downgrading radium as the worthless
by-product of the mining activity.
		 In 1944, an Anglo-American consortium established the Combined Devel‑
opment Trust to acquire uranium ore outside their jurisdiction, under a monop‑
oly regime, when this highly dangerous commodity was not controlled by the
market. The buyers mostly paid the price of production and were not particu‑
lar about quality or price, simply they would not pay more than were obliged to.
A uniform price was out of question and agreements were established for each
country and mining area. The Anglo-Portuguese Agreement of 1949, following
this procedure, imposed a very disadvantage price to Portugal.
		 Three years later, a network of centres for nuclear energy studies, at univer‑
sity level, was launched and in 1954, a technical leadership under the name of
Junta de Energia Nuclear was established to control uranium nuclear energy at
all levels. The next year, the Portuguese government requested for a new round
of negotiations, which ended in January 1956. The outcome was an extra tax
levied upon the uranium oxide exported which was invested, most notoriously,
in the construction of Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, inaugurated in
1961. Both the centres for nuclear studies and the laboratory were the upshot
of uranium oxide mining and export, thus providing for the appropriation of
knowledge in this new field and the participation in its international circula‑
tion.
KEYWORDS: Radium, Uranium oxide, Nuclear bombs, Combined Development
Trust, Centers for nuclear studies
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DAMS, PLANS, AND ENVIRONMENT IN THE ELECTRIFICATION
OF PORTUGUESE COLONIES IN AFRICA
Ana Paula Silva
ABSTRACT: Dams have been conceived and interpreted as means to control nature.

The construction of dams constitutes and represents various forms of political
power. Not only watercourses, but also entire societies have been disciplined
and controlled through water management, which displaced people, giving rise
to the so-called “environmental expropriators”. On the other hand, dams have
been taken as classic examples of technologies displayed by governments to
demonstrate and legitimise their political and economic power, through the
fascination they provoke as a technological sublime.
		 In the Portuguese case, the country’s low development of industrialisation
led to associate dams with the production of electricity, by considering hydro‑
power cheap and, for this reason, very useful to promote the industrialisation
of metropolitan and colonial Portugal, namely in Angola and Mozambique.
Therefore, the use of large rivers to produce electricity had led to the com‑
modification of its waters. Although it started in the late 19th century, the elec‑
trification of Portuguese colonies was boosted after World War II, as part of
Africa’s economic development policy. It was, therefore, admittedly important
both for Europe’s economic recovery and for responding to the aspirations of
indigenous peoples struggling for liberation.
		 For these purposes, French, Belgian, British and Italian development plans
were designed and adopted. In Portugal, the first National Development Plan,
including the colonies and their respective electrification, was conceived in
1952 and implemented between 1953 and 1958, shifting the dictatorial govern‑
ment towards a modernising and technocratic discourse on Portuguese African
development, which would be deepen in the 1950s and 1960s. As a result, a con‑
siderable number of dams were built in Africa by the Portuguese, recruiting
national engineers, who, however, until the design of the Cahora Bassa dam
in Mozambique (1956-1965), had not planned any “ecological impact study”.
Although at a late stage in the design of Cahora Bassa’s project, it was drawn an
ecological impact study (1970), revealing that, in the meantime, development
concepts shifted to a human-driven development, anticipating, in fact, about
20 years, policies later approved, in a context of democracy, decolonisation and
support for development. In this chapter, the electrification processes of the
Portuguese colonies in Africa are analysed, focusing on the planning concepts
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and the transitions of the ecological policy of the Estado Novo, highlighting
national and international processes of influence.
KEYWORDS: Electrification, Portuguese colonies in Africa, Dams, Development
plans, Ecological impact

able to take advantage of both the demand arising from state developmental
policy and the opportunities enhanced by inter-imperial cooperation to access
the field, launch research projects, join international networks, and strengthen
their disciplinary areas.
KEYWORDS: Portuguese colonial empire, Portuguese Overseas Research Board,
scientific missions, scientific cooperation, development

SCIENCE OF “KNOWING HOW TO LAST”? SCIENTIFIC MISSIONS
AND DEVELOPMENT IN THE LATE PORTUGUESE EMPIRE
Cláudia Castelo

THE STRANGER-SCIENCE AND THE HISTORY OF

chapter discusses the relation between the Estado Novo (the Por‑
tuguese authoritarian regime) and the scientific field for the reinvigoration and
preservation of the Portuguese colonial empire in the era of decolonisation.
Using the archival sources of the Portuguese Overseas Ministry and the Portu‑
guese Overseas Research Board, it traces the Board’s institutional and political
evolution, and identifies and analyses three political-scientific agendas that in
post Second World War determined the research in and about the Portuguese
colonies: the developmental, the inter-imperial and international cooperation,
and the nationalist (the most ancient and persistent one).
		 The creation of missions to perform fieldwork in the colonies in both natural
and social sciences is interpreted at the light of those agendas. It turns out that,
in addition to the Overseas Research Board, the Overseas Development Plans or
the Commission for Technical Cooperation in Africa South of Sahara (CCTA)
were among the crucial sites for observing the entanglements of expertise and
empire. The Overseas Research Board response to the requests from foreign
researchers to enter the Portuguese colonies reveals how ideology and political
anxieties could prevail over the supposedly universal value of science.
		 I argue that the Portuguese state used scientific knowledge produced on
the ground to boost the colonial developmental agenda shared with the other
European colonial empires in the post-war period, and during the colonial
wars acknowledged the experts’ role in the “battle for development”. Portu‑
gal’s participation the inter-imperial and international scientific and technical
cooperation was a way of the country projects itself in a time of increasing
anti-colonial contestation, in particular in the United Nations. In turn, field
sciences tried to generate useful knowledge to sustain colonial development
planning and policies and Portuguese diplomacy efforts vis-à-vis the anti-colo‑
nial pressures, while still highlighting the limits of colonialism. Scientists were

PORTUGUESE RACIAL ANTHROPOLOGY, C. 1880-1974
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Ricardo Roque
ABSTRACT: Drawing on examples from the history of Portuguese racial science and

physical anthropology between 1880 and 1974, this chapter suggests a concep‑
tual framework for discussing the internationalisation of Portuguese science.
It puts forward the double category stranger/national as an organising princi‑
ple of the relationship that the Portuguese maintained with foreign sciences
as an ambivalent source of vitality and threat. The notion of “stranger-sci‑
ence” is here advanced to call attention to those historical circumstances in
which science — in Portugal, and perhaps elsewhere — is constituted through
nationalistic practices of transnational imitation, usurpation and avoidance of
sciences and scientists that are perceived to be foreign to the country. In physi‑
cal anthropology, nationalist scientific sovereignty as regards 20th-century Por‑
tugal and its colonial empire resulted from the incorporation of international
stranger-sciences understood as sources of authority — but also from the rejec‑
tion of contact with foreign sciences as threatening strangers in native lands.
KEYWORDS: Racial science, Physical anthropology, Colonial anthropology, Stranger,
Nation, Portugal, Portuguese empire

SCIENCE POLICIES AFTER APRIL 25, 1974 (FROM
VEIGA SIMÃO TO MARIANO GAGO)
Tiago Brandão

The Revolution of April 1974 marked a rupture in Portuguese
political history, with the end of the Estado Novo regime (1933-1974) and a
proclaimed desire for democracy. In the context of scientific policies,
the immediate situation was first characterised by the turbulence of the
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revolutionary process, the reorganisation, the intermittency when not even
the interruption of funding and, in particular, by a radical attempt to extin‑
guish the “scientific system”, until then composed of state laboratories and
small university research centres.
		 A second moment, in which a democratic normality was forged, will never‑
theless recover the institutional actors hitherto existing and, despite the epi‑
sodes of inter-institutional competition, will regain momentum the concept of
scientific policy introduced in Portugal by the creation of the National Board
of Scientific and Technological Research (JNICT), in July 1967, in the last act
of the Estado Novo. Finally, a third moment is visible when the horizon of Euro‑
pean integration has become the only acceptable path, implying a convergence
with this concept of scientific policy, of a technocratic tendency (relatively
hegemonic internationally), and, above all, it has forged a consensus among the
scientific leaderships in view of the wide variety of funding opportunities.
		 The hegemonisation of that specific concept of scientific policy has, how‑
ever, brought strategic implications, subsuming some traditional themes on
the organisation of science, to the issues of funding and to European Commu‑
nity imperatives on technology, including a lack of definition regarding the role
of university in the construction of the Portuguese scientific system.
KEYWORDS: History of scientific policy, Organisation of science, JNICT, Tech‑
nocracy, European integration, STI — Science, Technology and Innovation,
STS — Science, Technology and Society

historian of science and science communicator, who as a poet knew how to
combine the languages of poetry and science, loom large.
		 After the Revolution of April 1974 and the country’s entry in the European
Union in 1986, science experienced a great expansion, with investment, train‑
ing of people and backing of scientific culture. At the end of the 20th century,
the action of José Mariano Gago, who was in 1995 the first to occupy, in the
government, the Ministry of Science and Technology, was very relevant. In the
following years he created a funding agency for scientific and technological
research and an agency for promoting the scientific and technological culture
(Ciência Viva). By that time, the press, radio and television and the internet,
an emerging medium, were already paying attention to science, expanding
scientific culture in the population. The same was true with the publication
of books for scientific dissemination (an area in which the publishing house
Gradiva was significant), and in museums and science centres (one fo the first
science centers was Pavilhão do Conhecimento in Lisbon, located in a pavilion of
the Expo’98, the world fair devoted to the oceans).
KEYWORDS: Scientific culture, Rómulo de Carvalho, José Mariano Gago, Out‑
reach books, Science museums and centres

FROM CIÊNCIA VIVA TO CITIZEN SCIENCE
Cristina Palma Conceição, Cristina Luís

The evolution of scientific culture in Portugal throughout the 20th
century is analysed. At the beginning of the century there was an educational
deficit, shown by a high rate of illiteracy, which the First Republic, although
ephemeral, tried to counter. Father Amadeu de Vasconcelos was then a pioneer
of science outreach, publishing numerous books and magazines.
		 During four decades, the country was dominated by the figure of Salazar
and quite isolated at the international level. Science was not a priority, as shown
by the political persecutions that the regime carried out on many scientists.
Names such as Bento de Jesus Caraça, a mathematician who created the “Cos‑
mos Library”, and Rómulo de Carvalho, a teacher of Physics and Chemistry,

Throughout the 20th century the decisive role of science in the pro‑
cesses of social, economic, cultural, and political change of contemporary
societies became evident. However, there are large sections of the population
considerably alienated from the knowledge, methods or social processes of
contemporary science. This problem is particularly evident in Portugal, where
there are still low levels of literacy and public participation in science and tech‑
nology domains.
		 The 1990s, when the launching of the Ciência Viva programme took place,
is seen as a turning point from which the dissemination and promotion of sci‑
entific culture have been recognised in the country. Despite the innovative
nature of many of the actions developed under Ciência Viva — for example,
because they were often based on a hands-on approach or on the direct contact
between the public and the researchers — these initiatives were still predomi‑
nantly based on the deficit model, which has recently been strongly criticised.
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		 Following the international trend, at the beginning of the 21st century
initiatives proposing a greater involvement of citizens in scientifically based
activities and debates began to increase. Within this framework emerged prac‑
tices designated as “citizen science”, in which enthusiastic citizens, amateur
scientists, educators and professional scientists collaborate collectively and
actively in several scientific research processes. Although not yet well known
in Portugal, these experiences have been gradually gaining more attention and
adherence. In addition to being a way of involving non-specialised audiences
in order to promote scientific culture, they can also address research questions
that could hardly be put into operation without the collaboration of a large
number of participants.
		 In this chapter we see how — from Ciência Viva to citizen science — the
promotion of scientific culture and the relationship between scientists and cit‑
izens in Portugal has followed the international tendency towards developing
more dialogic and participatory actions (which also pose new challenges to sci‑
entific institutions).
KEYWORDS: Science, Society, Scientific culture, Ciência Viva, Citizen science

meanings of democracy and scientific neutrality were at stake at the same time.
In the struggle of (mis)trust in laws and numbers, other bells of taller towers
from scientific institutions, the media and corporations tried to overcome the
voices alerting the dangers of nuclear technologies and techno-political dele‑
gation.
		 In the midst of the global oil crisis, the spirit of the Revolution of April 1974
joined the wave of the Revolution of May 1968, and the anti-nuclear movement
— as part of the global new social movements — spread counter-culture forms
of protest from abroad, made scientific knowledge circulate through very het‑
erogeneous means and spaces, and promoted the development of technologies
of protest such as solar concentrators and wind turbines. This chapter explores
a short story of the Portuguese anti-nuclear movement in a long historical
perspective (from the dictatorship involvement in NATO and the Atoms for
Peace programme on) and in a wide geographical scope (from inland Portugal
to Portuguese colonies), focusing on the rich entanglements between politi‑
cal and epistemic resistances, between the role of emotion and knowledge in
the repertoires of collective action, and between the local and transnational
dimension of the anti-nuclear movement.
KEYWORDS: Dissident experts, Lay-experts, Activism, Environmental protests,
Counter-culture, Carnation Revolution

THE DOLPHINS AND THE REACTOR: POLITICS, TECHNOLOGY
AND ANTI-NUCLEAR RESISTANCE IN PORTUGAL
Jaume Valentines-Álvarez		

On March 15, 1976, the bell of the church rang signalling fire or dis‑
aster in the small village of Ferrel, in the Atlantic coast. Villagers, neighbours
and ecologists met in front of the church and marched towards Moinho Velho,
in the outskirts of the village, to stop the construction of what was to be the
first nuclear power plant in Portugal. The ambitious nuclear plans of the Por‑
tuguese dictatorship had been silently resumed by the socialist-oriented gov‑
ernments after the 1974 Carnation Revolution, envisioning a horizon of energy
independency, national pride and geopolitical alignments with both USSR and
US. Soon, the sound of the bell of Ferrel reached the ears of many other actors
all over the country and beyond, who amplified the call for a wide debate on
the politics of artefacts and the right of environmental justice in Portugal: from
illiterate fishermen to dissident engineers, from anarchist youngsters to older
blue-collar workers, all of them contributed to cast doubt upon the authority
of the new political regime as much as upon the old authority of science. The
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INTERNATIONAL MOBILITY OF PORTUGUESE SCIENTISTS IN
THE TRANSITION FROM THE 20TH TO THE 21ST CENTURY
Ana Delicado

This chapter addresses the international mobility of Portuguese sci‑
entists. International mobility is understood here as the departure from the
country, for shorter or longer periods, of researchers of Portuguese nationality
with the objective of conducting scientific work or obtaining training in sci‑
entific institutions outside the country. The chapter seeks not just to quantify
the mobility flows, explore their geographical distribution or the motiva‑
tional dimensions for mobility, but above all the impacts that brain circulation
has on the development of national science, in the creation of transnational
networks of knowledge transfer, and the internationalisation of careers and
research practices. Although it aims to draw parallels with other historical eras,
the chapter focuses mainly on the social conditions of science production in
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contemporary times and is based on literature from different scientific disci‑
plines beyond history.
		 The chapter examines science policies throughout the 20th and early 21st
century, assessing how successive programmes, from public and private institu‑
tions, aimed at enhancing advanced training of researchers abroad, resulted in
consecutive waves of scientific migration. Host countries have varied over the
years, but there is a clear preference for English-language countries. Exit flows
have slowed down in the past decade, due to the «self-reproducing» capacity
the scientific system has acquired, with its own PhD programmes. Conversely,
shorter stays abroad, capable of inducing the same positive effects of mobility
with less brain drain risk, seem to be on the rise.
		 The chapter also explores the effect returnee researchers have had on the
Portuguese scientific system. Qualification levels in the higher education sector
have risen, international networks have expanded, and scientific publication in
international peer-reviewed journals and books has grown exponentially. Por‑
tuguese scientists that remain abroad also play a relevant role in contributing
to national science through diaspora networks.
		 Finally, in the past half-decade the economic crisis and austerity policies
reaching also the scientific system may have pushed researchers to seek better
opportunities outside the country. Persistent problems in terms of precarious‑
ness and underfunding of scientific activities remain a hurdle to attracting and
retaining the best researchers in Portugal.
KEYWORDS: Mobility, Advanced training, Scientific careers, Science policy,
Researchers

		 The analysis of the FDI (1990-2016) in Portugal will be based on infor‑
mation drawn from the database of the Strategy and Planning Office of the
Ministry of Work and Social Welfare (Quadros do Pessoal do Gabinete de Estraté‑
gia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). This
database is currently considered as an important source of information as it
records data on location, main activity, personnel and percentage of FDI in the
corporate capital of companies.
		 The geographical distribution of the FDI across the board shows that the
concentration in the metropolitan areas (MAs) has being gradually decreasing.
The weight of the two MAs, Lisbon and Porto, decreased from 80 percent in
1990 to 60 percent in 2016. This means that other municipalities outside the
two MAs are attracting foreign investment. The widest dispersion of foreign
companies across the country, especially in the more industrialised municipal‑
ities, has various explanations: higher attractiveness of medium size cities and
towns outside the largest metropolitan areas; the dynamics associated with the
existence of local higher education institutions; the growing tourism in the
Algarve. It is worth noting that the present context is distinct from that of
the 1990s, to the extent that Portugal offers nowadays more qualified human
resources, a network of universities and polytechnic schools throughout the
country, better mobility and communications infrastructures and the munici‑
palities are more committed to attract investment, either national or foreign.
The distribution of the foreign companies across Portugal shows that the
regions possessing higher education institutions and a strong industrial entre‑
preneurial culture are precisely those which have shown an increase in their
ability to attract FDI.
KEYWORDS: Foreigner direct investment, Higher education institutions, Foreign
companies, Industrial culture, Medium size cities

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND KNOWLEDGE
PRODUCTION IN PORTUGAL (1990-2016)
Paula Urze, Iva Pires

This chapter focuses on the relationship between the geographic
distribution of companies with foreign capital and the centres of knowledge
production and circulation, in Portugal. As a framework for the analysis of the
question under consideration, a brief synthesis is given of foreign direct invest‑
ment (FDI) after Portugal’s integration in the European Economic Commu‑
nity (EEC), between 1990 and 2016, a period during which significant changes
occurred regarding the volume and geographic origin of FDI.
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