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Na volatilidade de um tempo que marca as comunidades e as suas organizações, 
não poderei deixar de atribuir a devida relevância à interação que a Covilhã deve ter com 
outras cidades à escala global. Uma relação que deve fortalecer valores culturais de cariz 
universal, ao mesmo tempo que não dilui as marcas referenciais locais. Assim, considero 
que a adesão à AiCEi - Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo 
- foi uma aposta ganha.

Sob o signo do Iluminismo e das especificidades de que este movimento se revestiu 
em cada local onde floresceu, encontrou-se um pretexto para integrar um projeto 
europeu de desenvolvimento cultural e artístico de grande envergadura.

A Presidência desta organização, que detivemos durante o ano de 2016, e a realização 
do XI Congresso Internacional vieram demonstrar que estamos à altura deste desafio.

Especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e agentes culturais 
transformaram a Covilhã na Embaixada Cultural de uma rede de cidades e entidades 
que se espalha por Portugal, Espanha e Guatemala. Em simultâneo tornámos mais forte 
o nosso orgulho em ser covilhanenses, através da melhor compreensão do significado 
do Movimento das Luzes nesta urbe fabril que queremos hoje fábrica de maior 
desenvolvimento sociocultural.



A cidade da Covilhã aderiu à rede de Cidades do Iluminismo, em Setembro de 2015, 
pelo facto de possuir um legado patrimonial, datado do século XVIII, rico em história 
e memória que retrata a formação e evolução da economia mercantilista do concelho, 
além de explicar as relações com os mercados externos dessa época, que serviram para 
colocar o concelho num patamar elevado em termos de relações económico-financeiras, 
nacionais e internacionais, que se mantém até hoje.

Grande parte deste legado deve-se ao Marquês de Pombal que teve um papel 
importante no desenvolvimento da Cidade da Covilhã, sobretudo ao nível da retoma 
conseguida através da política mercantilista manufatureira, de que é exemplo a criação 
da Real Fábrica de Panos, em 1764. Uma unidade modelar, apresentada como fábrica-
escola e fábrica-empresa inspirada em modelos franceses e na doutrina Colbertiana, que 
haveria de estar na base de um novo tipo de desenvolvimento industrial que mudou a 
face da cidade.

COVILHA
A TECER O FUTURO

CONHECIMENTO

MERCANTILISMO
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SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO (1699-1782) nasceu em 
Lisboa, a 13 de Maio, e seguiu os estudos de jurisprudência na Universidade de Coimbra. 

Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, foi Primeiro-Ministro de D. José I, sendo 
considerado ainda hoje uma das figuras mais carismáticas e controversas da História 
Portuguesa.

Foi um notável estadista que marcou o séc. XVIII e o absolutismo régio, através 
de uma política de concentração de poder, com o objetivo de restabelecer a economia 
nacional e resistir à forte dependência desta relativamente à Inglaterra.

Uma série de maus anos agrícolas e o terramoto de 1755 em Lisboa propiciaram a 
sua crescente afirmação pessoal. Na ausência de modelos inovadores, retomou a política 
manufatureira de Colbert, posta em prática em Portugal no séc. XVII pelo Conde de 
Ericeira, que na Covilhã criou a designada “Fábrica Velha”, cujo exemplo foi retomado 
com a fundação da Real Fábrica de Panos, com o objetivo de garantir a independência 
nacional e como suporte económico para a guerra e expansão.

O Marquês de Pombal assumiu um projeto de desenvolvimento nacional de base 
manufatureira que individualizou a Covilhã uma vez mais, através da criação da Real 
Fábrica de Panos.

Este projeto concretizou-se através do aumento da intervenção do Estado no 
controle do seu desenvolvimento e iniciou-se pelas fábricas de lanifícios, de que a Real 
Fábrica foi pioneira. Foi neste contexto que se integraram vários estudos realizados pela 
Junta do Comércio, assim como os “Inquéritos Industriais Pombalinos” com o objetivo 
de avaliar a situação da indústria, de preconizar o tipo de intervenção a ser efetuada e 
de criar um imposto “ad valorem”, constituído pelo Donativo ou Cofre dos 4% sobre 
as importações e destinado à reconstrução de Lisboa em resultado do terramoto que 
a cidade sofrera, mas também a ser aplicado no financiamento da política de fomento 
manufatureiro.
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Em vésperas da Revolução Francesa, as “luzes” tornaram-se uma crença para as elites 
esclarecidas. A ilustração ou a Aufklaring (versão alemã) atingiam o grosso europeu. 
Os talentos ocupavam na consideração social o lugar anteriormente ocupado pelas 
armas. A busca da satisfação eterna passou a assunto privado, enquanto a busca 
de felicidade era elevada a objetivo supremo das sociedades. O Determinismo e 
Relatividade das Leis Naturais, tão sabiamente expressas no Espírito das Leis, de 
Montesquieu, deixavam claro como a ciência estava exclusivamente voltada para o 
conhecimento. As inquietações dos sábios são as mesmas da elite esclarecida que se 
torna preocupada em dominar as forças da natureza. 

Graças ao papel de homens como Lagrange, Laplace e Lavoiser desenvolvia-
se respetivamente a Mecânica, a Geometria Descritiva e a Química. A vida em 
sociedade exigia o respeito dos direitos naturais, logo a tolerância e a prática 
filantrópica.

Se o papel do dinheiro na diferenciação dos indivíduos não era novo, era então 
legitimado. 

O Conhecimento e a procura da felicidade ditavam novos modelos mercantilistas.
Em Espanha ficaram conhecidas as medidas reformistas do Marquês de La 

Ensenada, com Fernando VI, ou dos ministros Aranda e Campomanés, com Carlos 
III. A eles se deve a supressão das alfândegas internas, a livre circulação de cereais, ou 
a supressão do monopólio das corporações sobre a produção industrial. Estratégia 
semelhante é adotada em Portugal pelo Marquês de Pombal, que fazendo uso de uma 
política de despotismo esclarecido emprega, consoante o caso, medidas protecionistas 
e liberais. São disso exemplo a criação de monopólios do produto produzido, a 
construção de instalações para o funcionamento industrial, subsídios vários e outras 
facilidades para a importação de matéria-prima e mão-de-obra especializada.

Fica desta forma claro que conhecimento e mercantilismo se encontram na 
essência do Iluminismo, razão que nos levou a acolhê-los como tema do encontro.

A REALIDADE DA COVILHÃ
MEDIDAS MERCANTILISTAS
Como é referido em variada documentação, a Real Fábrica dos Panos, criada 

em 1764, por ação direta do Marquês de Pombal, constitui a principal marca do 
Iluminismo, na cidade da Covilhã.

Esta manufatura estatal projectada como uma fábrica modelo, iria transformar-
se em motor do desenvolvimento da indústria local. Em 1769, o Rei ordenou 
a Paulino André Lombardi, Administrador da Real Fábrica, que, para a sua 
construção, fosse utilizada a pedraria dos muros da muralha da Covilhã que, desde 
o terramoto de 1755, se encontravam derrubados e que a autarquia covilhanense 
tinha já disponibilizado para o efeito.

A Junta do Comércio possuía então na Covilhã, pelo menos desde 1759, um 
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edifício que o Sargento-mor José Diogo Coutinho, por desistência, lhe entregara, 
com “oficinas de Tinturaria e uma Casa da Prensa”. Desde 1761 que tinham sido 
contratados os primeiros técnicos estrangeiros para virem trabalhar para esta fábrica. 
De entre as várias finalidades que presidiram à fundação da Real Fábrica de Panos, 
distinguia-se a necessidade de criação, na Covilhã, de uma instituição pública que 
contribuísse para a viabilização da política de fomento interno pombalino, assente na 
concentração e modernização da produção de lanifícios nacional, particularmente 
no que se refere ao abastecimento público dos fardamentos destinados ao Exército 
português, às librés dos criados e “demais panos necessários ao reino” e à fiscalização 
e controle de qualidade da produção local. Entre 1767 e 1788 foi administrada pelo 
Estado, através da Junta do Comércio, tendo sido privatizada a partir de 1788, vindo 
a ser arrematada pela Sociedade das Reais Fábricas da Covilhã, Fundão e Portalegre. 
A partir de 1820, coube aos covilhanenses António e Manuel Pessoa de Amorim 
a sua administração, tendo-se mantido na posse desta família até 1885, quando o 
complexo foi expropriado, amigavelmente, aos herdeiros de Ana Margarida Pereira 
da Silva, para instalação do Regimento de Infantaria 21.

Paralelamente a esta unidade fabril procedeu-se à criação de mecanismos legais 
de teor mercantilista. Em 1759 é restaurado o regimento da Fábrica de Panos de 
1690, pelo alvará de D. José I, de 11 de agosto, que cria o cargo de Superintendente 
e Juiz Conservador das Fábricas e regula o comércio da venda de lãs, obrigando os 
criadores de gado a vendê-las, de entre outros locais, na praça da Covilhã, em dias 
predeterminados. Nesta data Luís José Nunes Madeira, Juiz de Fora da Covilhã, é 
nomeado primeiro Superintendente e Juiz Conservador das Fábricas de Lanifícios 
das Comarcas de Castelo Branco, Guarda e Pinhel.

Assim consideramos que o XI Encontro da Associação Internacional de 
Cidades e Entidades do Iluminismo (AiCEi) constituiu uma oportunidade a não 
perder para o debate e aprofundamento do estudo das medidas mercantilistas do 
Iluminismo. 

O CONHECIMENTO 
Desde logo a indústria de lanifícios exigia um conhecimento atualizado capaz 

de impulsionar o seu desenvolvimento. São disto exemplo as recomendações feitas 
por João de Macedo Pereira Forjaz de Vilhena, covilhanense nascido na segunda 
metade do século XVIII e membro da Academia Real das Ciências de Lisboa.

Escreveu ele:
Concorreria também muito para aumento das fábricas das mencionadas 

Vilas, e de todo o reino, o levar os seus tintes à última perfeição, para o que cumpre 
fomentar o estudo da química, com as suas competentes escolas e laboratórios, 
nos mesmos lugares das fábricas porque sem este estudo, que indispensavelmente 
se deverá exigir dos aprendizes, já se chegará ao desejado fim.

O curso de Lameri, traduzido por palácios, não é bastante; mais completo 
são os de Maker, e Baume; o escritor deste tratado publicou em Paris um curso 
químico técnico e prático, em três tomos, em 8º, e é também autor do Dicionário 
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Químico, porque se faz bem recomendável, e digno de estima.
Mas a necessidade de ultrapassar as dificuldades impostas pelas forças da 

natureza há muito que despertava o interesse dos homens da Covilhã.
Mestre José Vizinho, Francisco Faleiro ou o seu irmão Ruy Faleiro são 

apenas três exemplos de covilhanenses, do século XVI, que se destacaram nas áreas 
da Cosmografia, da Física e da Matemática sendo responsáveis pela aplicação das 
coordenadas geográficas na navegação marítima e pelos métodos de declinação 
solar.

Costuma-se afirmar que em Portugal o Iluminismo se resumiu ao papel do 
Marquês de Pombal e, terminado o reinado de D. José I, caiu em desgraça com 
Sebastião de Carvalho e Melo. Não será bem assim, a busca da felicidade assente 
num progresso material e económico teria o seu auge já em meados do século 
seguinte. 

É certo que 1786 baliza uma nova Idade mas não é menos verdade que uma 
nova época de desenvolvimento das ciências só pode ser entendida com um 
processo desenvolvido no século das Luzes e que tivera o seu alvor juntamente com 
a Idade Moderna, no século XVI. 

Assim, e coincidente com o processo da industrialização que a Covilhã 
atravessou no século XIX, a cidade possui uma significativa galeria de homens 
ligados às ciências, cujo papel importa estudar e conhecer. É o caso de um António 
Viegas, Reitor da Universidade de Coimbra, Diretor da Faculdade de Ciências do 
Observatório Meteorológico e Magnético e do Gabinete de Física. De um Bernardo 
António da Serra Mirabeau, Diretor da Imprensa da Universidade de Coimbra e 
Administrador dos Hospitais da Universidade entre 1886 e 1902 e ainda Diretor da 
Faculdade de Medicina.

Será de referir a pertinência do estudo destes vultos, elo comum entre a Covilhã 
e o mais recente associado da AiCEi, a Universidade de Coimbra.

Também António Plácido da Costa, cujo centenário da morte agora se 
assinala, demonstra como a ciência esteve sempre presente entre os naturais da 
Covilhã. Esta figura distinguiu-se na área da Oftalmologia e da Fisiologia. Foi o 
inventor do cristalocone, do astigmatoscópio, do binoscópio ortopédico e da 
cápsula higrotérmica. 

E porque não falar de Carlos Eugénio de Mello Geraldes, qual Buffon do século 
XX, proeminente investigador do Instituto Superior de Agronomia, fundador e 
diretor do Museu Agrícola Colonial, cujo nome a Delta Cafés perpetuou em prémio 
ao desenvolvimento da agricultura tropical, ou de António Coelho, responsável 
pelo primeiro bebé-proveta em Portugal.

Estas e outras figuras, unidas pela ciência e conhecimento, constituem-se desta 
forma como interessante objeto de estudo, contribuindo para a afirmação de valores 
queridos no Iluminismo, mas transversais a outras épocas. 



ATIVIDADES

2015
2016
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24 outubro 2015 - Covilhã assume a presidência das Cidades do 
Iluminismo - A eleição da Covilhã como Presidente da Associação 
Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo (AiCEi) aconteceu 
durante a Assembleia Geral que decorreu no dia 24 de outubro de 2015, 
tendo resultado da verificação de um profícuo quadro de produção 
cultural que se vive actualmente na cidade. Durante este ano de 
presidência, o Município da Covilhã estabelece-se como elo de ligação 
entre cidades e entidades que cresceram e se desenvolveram sobre 
a égide dos valores materiais e imateriais do período do Iluminismo, 
beneficiando de contatos com os poderes públicos e de relações com as 
autoridades estatais e regionais dos países associados.

Recorde-se que a cidade da Covilhã aderiu à rede de Cidades do 
Iluminismo em setembro de 2015, pelo facto de possuir um legado 
patrimonial datado do século XVIII, rico em história e memória, que 
retrata a formação e evolução da economia mercantilista do Concelho, 
além de explicar as relações com os mercados externos dessa época, 
que serviram para colocar o concelho num patamar elevado em termos 
de relações económico-financeiras, nacionais e internacionais, que se 
mantém até hoje.

2016 - Descobrir a Covilhã - Visitas guiadas que incluem a Rota do 
Iluminismo na nossa cidade.



10 maio 2016 - Rostos do Conhecimento com Ernesto Melo e 
Castro - Um Salão Nobre completamente repleto recebeu Ernesto Melo 
e Castro. O “tecnólogo, filósofo, poeta e escritor”, como o próprio se 
autointitulou, esteve presente na primeira palestra do ciclo “Rostos do 
Conhecimento”, implementado pela Câmara Municipal da Covilhã no 
âmbito da presidência da Associação Internacional de Cidades e Entidades 
do Iluminismo (AiCEi). Melo e Castro foi recebido pelo executivo desta 
autarquia e recebeu das mãos do Presidente Vítor Pereira um diploma e 
uma medalha de homenagem pela sua posição como figura internacional 
de proa naquilo que se pode chamar de poética visual.

12 maio 2016 - Cartagena acolhe Encontro - O Palácio Consistorial 
de Cartagena acolheu, no dia 12 de maio, uma assembleia extraordinária da 
AiCEi, onde se debateu o XI Encontro Anual da Associação, que decorreu 
em Outubro na Covilhã sob o tema “Conhecimento e Mercantilismo”. 
Nesta reunião, que contou com a presença do Vereador da Cultura, David 
Martínez, estiveram representadas as cidades de Barcelona, Valencia, 
Ferrol, Vila Real de Santo António, Covilhã e Coimbra. Entre os pontos 
da ordem de trabalhos, destaque para a apresentação da página web da 
associação, a criação de uma rede de intercâmbio cultural e a ratificação 
de novos colaboradores como a Real Academia de Belas Artes de São 
Carlos, em Valência.



24 junho 2016 - Rostos do Conhecimento com Maria Teresa 
Granado - A segunda palestra do ciclo “Rostos do Conhecimento” 
decorreu com a presença da Comendadora Maria Teresa Serra Granado. 
A criadora da Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis relembrou 
a sua infância, a família, o trabalho com os prisioneiros da cadeia e 
também os jantares em casa de seu pai, que era médico, e nos quais 
privava com o Dr. Bissaya Barreto, figura que de alguma forma também 
a influenciou. Recordou, com saudade, as suas viagens, desde os 22 anos, 
por França, Itália, Macau... Ocidente e Oriente trouxeram-lhe múltiplas 
aprendizagens quer no campo humano quer profissional. “Um tempo 
de crescimento interior intenso e profundo”.

06 junho 2016 - Homenagem a Plácido da Costa - No âmbito 
do centenário da morte de António Plácido da Costa, decorreu uma 
homenagem da Câmara Municipal da Covilhã a esta personalidade, de 
que constou uma palestra e inauguração de exposição. O Salão Nobre 
dos Paços do Concelho encheu-se para ouvir falar a Diretora do Museu 
de História da Medicina “Maximiano Lemos” e o Diretor do Mestrado 
de Optometria em Ciências da Visão da UBI. Houve ainda tempo para 
uma homenagem ao pioneiro da oftalmologia na Rua Dr. António 
Plácido da Costa, com o descerramento de uma placa explicativa e um 
painel memorial da autoria do artista plástico José Freire.
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22 julho 2016 - Rostos do Conhecimento com Margarida Rosa 
Mesquita - Na presença do Presidente da Câmara, Vítor Pereira, e de 
quase uma centena de pessoas, a palestra decorreu em jeito de entrevista 
com a jornalista e psicóloga Cristina Valente. Margarida Mesquita falou 
da sua infância e adolescência na escola do Rodrigo e na Frei Heitor 
Pinto. Falou das suas raízes e de algumas peripécias. Acerca da sua 
investigação na área da família e parentalidade, a professora é da opinião 
que no norte da Europa há um equilíbrio entre o tempo dedicado ao 
trabalho e o tempo dedicado à família. Portugal precisa de rever a 
política pública a este nível, e considerar a questão tempo, de modo a 
que os casais possam conciliar melhor o acompanhamento das crianças.

16 setembro 2016 - Rostos do Conhecimento com Luiz Estrela de 
Sá Pessoa - Esta quarta palestra, que teve lugar na Galeria António Lopes, 
teve como base o tema “30 Anos na Europa”. Por um lado porque foi o 
número de anos em que o cônsul trabalhou na Comissão Europeia como 
funcionário público internacional e por outro porque fez, em 2016, 30 anos 
que Portugal aderiu à União Europeia. Luiz Pessoa é Cônsul Honorário da 
República da Lituânia desde 2015. Foi professor, representante interino da 
Comissão Europeia em Portugal, relator político, e trabalhou nas áreas da 
engenharia, desenvolvimento regional, consultoria de gestão, comércio 
internacional e relações internacionais.
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04 outubro 2016 - Rostos do Conhecimento com Luís Nuno Ferraz 
de Oliveira - Nesta quinta palestra do ciclo dedicado a personalidades 
que se distinguiram a nível internacional em várias áreas do saber, 
o médico teixosense falou da sua experiência de mais de 20 missões 
de oftalmologia em África. Estudou na Covilhã e em Castelo Branco, 
frequentou o curso de Medicina em Coimbra mas acabou por se licenciar 
na Universidade de Lisboa, em 1961. Fez os estudos pós-graduados nas 
universidades de Londres e de Nova Iorque e foi professor assistente 
nesta última. É doutorado pelas Universidades de Londres e Clássica de 
Lisboa e assumiu a direção do Serviço de Oftalmologia do Hospital Egas 
Moniz, cargo que manteve até à aposentação em 2005.

13 a 31 outubro 2016 - Exposição “António dos Santos Viegas 
(1837-1914)” - No âmbito do XI Congresso Internacional de Cidades 
e Entidades do Iluminismo, esteve patente ao público, no foyer do 
Teatro Municipal, uma mostra biográfica em memória de António dos 
Santos Viegas. A personalidade que nasceu na Covilhã e que se tornou 
num marco do contexto científico europeu do século XIX, foi pioneiro, 
em Portugal, dos estudos experimentais sobre o geomagnetismo e a 
meteorologia, responsável pelo Gabinete de Física da Universidade de 
Coimbra e Reitor da mesma instituição de ensino.
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COVILHA
A TECER O FUTURO

CONHECIMENTO
MERCANTILISMO

CONGRESSO

Associação Internacional de cidades E entidades DO ILUMINISMO

XICOVILHÃ
13,14,15 OUT’2016

CONHECIMENTO E MERCANTILISMO

RECEÇÃO
Os representantes da AiCEi foram recebidos no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho pelo Presidente da Câmara, Vítor Pereira, pelos Vereadores 
Jorge Torrão e Carlos Martins e pelo Presidente da Assembleia Municipal 
José Armando Serra dos Reis. A receção contou com um momento 
artístico executado pela orquestra de violininhos do Conservatório de 
Música, que lhes deu as boas vindas à cidade.

Vítor Pereira transmitiu a importância deste Encontro, falando 
da “força das ideias no movimento social, económico e cultural que 
nos juntou após 300 anos”. Foi, aliás, a celebração do Iluminismo que 
marcou as palavras do Presidente da Câmara.

Após uma rápida visita à mostra de cerâmica contemporânea de 
António Vasconcelos Lapa, seguiu-se a inauguração de duas exposições: 
“Rota das Cidades e Entidades do Iluminismo” e “António dos Santos 
Viegas (1837-1914)”.

13 outubro a 15 novembro 2016 - Exposição “Rota das Cidades 
e Entidades do Iluminismo” - Inaugurada no dia 13 de outubro, esta 
exposição retratou o património do “século das luzes” no mundo, 
através de uma exibição em 16 painéis que descrevem os 15 membros 
desta Associação, à qual a Covilhã presidiu em 2016.
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VISITAS GUIADAS
No final da receção, houve tempo para uma visita guiada, onde foi 

possível conhecer a Capela do Calvário, o Estendedouro das Escadinhas 
do Castelo, alguns murais de arte urbana, a Casa das Morgadas, a Muralha 
do Castelo, o Convento de Santo António e o Museu de Lanifícios.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE SÓCIOS
Durante a Assembleia Ordinária dos associados, a Secretaria-Geral 

elogiou e parabenizou o trabalho da Covilhã como Presidente em 2016, 
quer em termos de organização do congresso quer pelas atividades 
desenvolvidas.

Após o período da ordem do dia, foram assinados dois protocolos 
de colaboração: com a Universidade de Lleida e com o Município de 
Guatemala. Foi ainda nomeada a nova presidência da AiCEi. De entre os 
três candidatos: Universidade de Coimbra, San Fernando e Município 
de Almacelles, foi decidido por unanimidade que a próxima presidente 
será a cidade de Cartagena em 2017 e em 2018 será a vez da universidade 
de Coimbra ser a anfitriã desta Associação Internacional.

CONGRESSO
Na sessão de abertura deste congresso, o vice-reitor da UBI, Mário 

Raposo, disse ser “uma honra receber especialistas e estudiosos de tão 
grande gabarito na área do Iluminismo nesta fábrica de conhecimento 
que é a Universidade da Beira Interior”. Vítor Pereira, anfitrião deste 
congresso, agradeceu a presença de todos, informando que “termina 
hoje o ano da presidência da Covilhã nas Cidades e Entidades do 
Iluminismo. Foi para nós uma grande honra promover a ciência, 
a cultura e o conhecimento do século das luzes”. Na abertura deste 
congresso esteve também presente Ana Alcoforado, em representação 
do Ministro da Cultura e da Direção Geral do Património Cultural.

Por último, teve a palavra o Secretário-geral da AiCEi, Luís Filipe 
Soromenho Gomes, que agradeceu pessoalmente ao Presidente da 
Covilhã “pela excelente organização e receção”. “Foi um ano de intenso 
trabalho e abriram-se portas a novos parceiros, quer do continente 
norte-americano (Bogotá e Peru) quer Paris e São Petersburgo”. 
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Informou ainda que “esta rede vai ser objeto de apoio comunitário para 
a criação do roteiro do Iluminismo” e anunciou que “o próximo passo 
será criar uma bolsa de estudo para a prossecução desta matéria”.

Nas intervenções de oradores especialistas, Carlos Madaleno falou 
sobre “Luís António Furtado de Castro do Rio Mendonça e Faro - 
Alcaide-Mor da Covilhã”; António dos Santos Pereira cuja intervenção 
versou sobre “A criação do cargo de Superintendente dos lanifícios”; e 
por fim Décio Ruivo Martins, da Universidade de Coimbra, que trouxe 
uma explanação sobre um grande vulto covilhanense que marcou o 
contexto científico do século XIX: António dos Santos Viegas.

José Eduardo Horta Correia, um dos maiores especialistas nacionais 
no estudo da arquitetura do “século das luzes”, proferiu a sua palestra 
durante a tarde, deliciando os presentes com um colóquio intitulado 
“Conhecimento e Mercantilismo na origem de uma cidade ideal do 
Iluminismo”. Seguiram-se-lhe os seguintes membros da AiCEi: José 
Luís Vasquez, Presidente da Autarquia de Real Sitio de San Ildefonso; 
Carlota Simões, Diretora do Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra; e Begoña Mercadal Jiménez, responsável pela área cultural do 
Município de Es Castell, em Menorca.

O Congresso terminou com um espetáculo de recriação histórica 
(Sons & Ecos), projeção de imagens (Artelier) e momento musical 
(EPABI) intitulado “O Iluminismo na Covilhã”.



23



24

ORADORES CONVIDADOS - Carlos Madaleno «O Alcaide-mor 
Iluminista»; António dos Santos Pereira «A razão de produzir na Covilhã»; 
Décio Ruivo Martins «Santos Viegas no contexto científico europeu do 
séc. XIX»; José Eduardo Horta Correia «Conhecimento e Mercantilismo 
na origem de uma cidade ideal do Iluminismo»; José Luis Vázquez 
«Conocimiento y Mercantilismo: Ejercicio de historia comparada»; Carlota 
Simões «A Universidade de Coimbra e as coleções do Iluminismo»; Begoña 
Mercadal Jiménez «El diseño de una nueva población en el siglo XVIII».
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15 setembro 2016 - Quatro covilhanenses distinguidos no 
Jardim do Conhecimento - “São quatro figuras incontornáveis da 
história da Covilhã que, no seu tempo, exaltaram o nome da cidade”, 
disse o Presidente da Autarquia Covilhanense. Vítor Pereira falava na 
inauguração do painel com esculturas em aço corten, localizado nas 
traseiras do edifício da Câmara. Uma estrutura que vai integrar o futuro 
“Jardim do Conhecimento”, cuja primeira fase ficou assim concluída.

António dos Santos Viegas, que exerceu o cargo de Reitor da 
Universidade de Coimbra e deputado às Cortes; Manuel Morais da Silva 
Ramos (Morais do Convento), pintor, ceramista e único artista plástico 
da Covilhã a receber uma distinção de monarcas estrangeiros; Manuel 
Nunes Geraldes, Lente da Universidade de Coimbra e sócio da Academia 
de Ciências de Lisboa; e Luís Fernando Carvalho Dias, investigador 
junto de missões geográficas e de investigações do Ultramar, foram os 
quatro covilhanenses lembrados pelo Município. Para mais tarde fica a 
homenagem a covilhanenses ligados às letras num espaço evocativo que 
se designará “Cantinho das Letras”.

Durante esta iniciativa que encerrou o congresso internacional 
da Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo 
(AICEI), o Presidente da Covilhã prometeu continuar a relembrar 
covilhanenses ilustres, que em diferentes épocas deram o seu contributo 
para o desenvolvimento deste Município.
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04 novembro 2016 - Rostos do Conhecimento com João Malaca 
Casteleiro - A palestra deste mestre da língua portuguesa, introdutor do 
termo “literacia”, decorreu no Club União. Durante a sessão disse que 
“literacia e cultura humanística são fundamentais. É a língua escrita que 
nos permite o conhecimento,... o acervo literário, cultural, histórico.” 
O introdutor em Portugal do novo acordo ortográfico afirmou 
peremptoriamente que “quem sabe mais gramática manda melhor” e 
que “a identidade da língua portuguesa é a matriz lusa, mas enriquecida 
com achegas das culturas africanas, brasileiras”, entre outras, já que “a 
identidade da língua compreende-se através da multicompreensão.”

06 dezembro 2016 - Rostos do Conhecimento com Arnaldo 
Baptista Saraiva - A última palestra decorreu no antigo Liceu da Covilhã 
com uma intervenção de Arnaldo Saraiva, professor universitário, 
investigador científico e literário, ensaísta, cronista e poeta. Em termos 
curriculares, Arnaldo Baptista Saraiva foi leitor de Língua e Literatura 
Portuguesa e Brasileira na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara 
(Estados Unidos) e professor convidado da Universidade de Paris III 
(Sorbonne Nouvelle). Fundador do Centro de Estudos Pessoanos, está 
representado na “Antologia dos Poetas Brasileiros - Fase Moderna”, de 
Manuel Bandeira e Walmir Ayala e na “Antologia da Novíssima Poesia 
Portuguesa”, de Maria Alberta Menéres e de Melo e Castro.
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14 outubro, Congresso Internacional
à frente, da esquerda para a direita: Luís Filipe Gomes (Secretário-geral AiCEi);

Ana Alcoforado (Direção Geral do Património Cultural); Vítor Pereira (Presidente da 
Câmara da Covilhã) e Mário Raposo (Vice-Reitor UBI).
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O ALCAIDE-MOR
ILUMINISTA

Carlos Dias Madaleno

O movimento das luzes, em Portugal, é uma época ainda hoje pouco 
estudada, resumindo-se, ao nível local, quase sempre às alterações 
arquitetónicas decorrentes do terramoto de 1755 ou de uma ou outra 
mudança económica provocada pelo conjunto de medidas mercantilistas 
levadas a efeito durante o governo de Pombal. O pensamento e os novos 
hábitos culturais sobretudo no que concerne à produção artística e à 
investigação científica são constantemente descurados. A própria 
Associação Internacional das Cidades e Entidades do Iluminismo 
(AICEI) elegeu, ainda que de forma espontânea, como principal elo 
entre associados, as semelhanças arquitetónicas caraterísticas do 
período iluminista. Assim, em boa hora, a Presidência da Covilhã nesta 
importante Associação, escolheu como tema do XI congresso - “O 
Conhecimento e Mercantilismo”.

Assim, tentei centrar a minha comunicação numa figura emblemática 
para a Covilhã que tivesse regido a sua vida pelos princípios que marcaram 
a época das luzes.

A escolha recaiu sobre Luís António Furtado de Castro do Rio de 
Mendonça e Faro que, à época, detinha o cargo de Alcaide-mor da 
Covilhã.

O cargo de Alcaide-mor, de grande importância no período medieval 
e inícios da Idade Moderna foi com o decorrer do tempo esvaziando-
se de poder para se tornar numa função de carácter essencialmente 
honorífico.

É habitual confundirmos a figura de Alcaide com as de senhor, 
pretor ou «tenens» de uma terra. O Alcaide-mor era o chefe militar e 
civil do Município, algo mais que o Presidente da Câmara atual.

A Covilhã teve Alcaide-mor desde Setembro de 1186, data em que 
lhe foi atribuído o 1º foral por D. Sancho I. O cargo mantinha-se na 
posse das famílias nobres mais influentes ou de algum distinto elemento 
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das suas clientelas. Começa por se centrar nas mãos do Riba de Vizela1, 
oscilando entre estes e os de Baião, famílias que detinham igualmente a 
tenência da Vila. A partir da terceira década do século XIII transita para 
os Viegas e depois para os Sousa que vão ver o seu poder alargado graças 
à Guerra Civil de 1245.

Durante o século XIV surgem-nos os nomes de Álvaro Vasques de 
Castel Branco2, Álvaro Gil Cabral (trisavô de Álvares Cabral)3, Martim 
Lourenço de Almeida4, entre outros.

Depois de 1415, o Infante D. Henrique entrega a Alcaidaria-mor 
da Covilhã ao governador de sua Casa, D. Fernando de Castro5. É neste 
período, em 1440, que a Covilhã virá a ter um dos mais ilustres fidalgos 
do Reino como Alcaide-mor - D. Rodrigo de Castro - homem de armas 
mas também respeitado diplomata de erudita cultura e ainda poeta do 
Cancioneiro Geral. Nas suas ausências assumia as funções o Alcaide-
pequeno João de Figueiredo, “Johan de Figueiredo o moço he alcayde 
por dõ Rodrigo”6, assim se menciona na Inquirição de Lourenço Afonso 
em 1496. Após a morte, transita o cargo para a sua filha D. Isabel de 
Castro, de resto uma das duas Alcaidessas na História da Covilhã. O 
cargo mantém-se ainda na família até à morte de Diogo Castro em 1542. 
A partir de então uma nova dinastia de Alcaides-mores vai surgir, são os 
Teles de Menezes ou Teles da Silva recompensados pelo Infante D. Luís 
que em 17 de Junho de 1542 atribui, por carta, o Castelo e Alcaidaria-
mor da Covilhã a seu mordomo-mor, André Teles de Menezes7. Em 1606 
recebe a mercê de Alcaide-mor uma outra mulher, é D. Catarina Teles 

1\ CURADO, Fernando Patricio, “A Martim Calvo e aos povoadores do Fundão, in Eburobriga, 
Revista do Museu Arqueológico Municipal do Fundão, nº 2, 2004, pp. 77-115. 
2\ Chancelaria de D. Pedro I 1357/1367, 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3813655
3\ Chancelaria de D. Fernando 1367/1383,
http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=3813658
4\ “Covilhã - Subsídios para a sua História”,
http://covilhasubsidiosparasuahistoria.blogspot.pt/2013/02/covilha-alcaidaria-i.html
5\ MADALENO, Carlos, “Os Castro. Marcas nas Pedras da Cidade” in A Covilhã no 
Tempo do Infante D. Henrique, Câmara Municipal da Covilhã, 2016, p. 64 e 65.
6\ DIAS, José Alves, Ensaios da História Moderna, Ed. Presença, 1987, p. 103-106.
7\ “Covilhã - Subsídios para a sua História”,
http://covilhasubsidiosparasuahistoria.blogspot.pt/2013/02/covilha-alcaidaria-i.html
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que faz transitar o cargo para o marido D. Luís de Castro do Rio, em 
1618, após o casamento. Não havendo filhos deste casal, o cargo transita 
para o cunhado  Jorge Furtado de Mendonça, 4º Senhor de Barbacena. 
Dava-se, assim, início a outra nova dinastia que terminaria em 1830 
com o Alcaide que constitui o cerne destas breves linhas.

Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro foi 
Alcaide-mor da Covilhã e amante dos ideais do Iluminismo. Nasceu em 
Sacavém a 7 de setembro de 1754, e era filho de Francisco Vicente Xavier 
Furtado de Castro do Rio e Mendonça, de quem herdou a Alcaidaria-
Mor da Covilhã e de Antónia Gertrudes de Mendonça8.

Desde muito cedo que teve particular interesse pelo estudo da 
História Natural, o que suscitou por parte do Marquês de Pombal o 
encorajamento para ingressar na Universidade de Coimbra. Matriculou-
se em leis, depois em filosofia, curso no qual obteve o grau de doutor, 
tendo inclusivamente lecionado a cadeira de História Natural, por 
impedimento do respetivo regente (o italiano Domingos Vandelli), 
quando ainda era estudante9. É este seu Mestre Domingos Vandelli 
quem também o influencia para que seja cofundador da Academia das 
Ciências de Lisboa.

Em 11 de Julho de 1788, foi nomeado governador e capitão-general 
de Minas Gerais, onde teve de resolver a 1ª tentativa Independentista 
Brasileira conhecida por Inconfidência Mineira. Para o efeito prendeu 
os revoltosos, baixou os impostos, elevou o arraial de Campolide à 
categoria de Vila, rebatizando-a de Barbacena e condenou à morte, para 
exemplo, um só revoltoso, Joaquim José da Silva Xavier (o Tiradentes), 
que foi enforcado esquartejado em 21 de abril de 1792. Esta última 
medida viria a manifestar-se um erro, pois tornou o executor num mártir 
da causa Independentista Brasileira o que valeu ao nosso Alcaide-mor a 
exoneração do cargo em 179710 . 

Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro regressa 

8\ CASTELLO BRANCO E TORRES, João Carlos Feo Cardoso, Resenha das Famílias 
Titulares do Reino de Portugal, Imprensa Nacional, Lisboa, 1838, pp. 38.
9\ ARAÚJO, Ana Cristina, O Marquês de Pombal e a Universidade de Coimbra, Coimbra, 
2ª edição, 2014, pp. 187-338.
10\ MAXWELL, Kenneth, “Conjuração Mineira: novos aspectos”, in Revista Estudos 
Avançados, vol.3, nº6, 1989, pp. 04-24.
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a Portugal e torna-se vedor da princesa Carlota Joaquina, escrivão da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e ainda Presidente da Mesa da 
Consciência e Ordens.

Mas em 1807, aquando das Invasões Francesas deparam-se com 
novo problema. Sendo um dos membros da Regência em Portugal, 
Junot nomeou-o membro da deputação portuguesa enviada a Baiona, 
em 1808, para saudar Napoleão. Esta deputação assumiu uma 
postura ousada apresentando uma proposta no sentido de diminuir a 
contribuição de guerra do País, a manutenção da soberania Portuguesa 
e da Casa de Bragança no poder, o que irritou o Imperador que mandou 
prender os deputados que só voltariam ao Reino em 1814.

Em 1816, o Rei D. João VI atribuiu-lhe o título de Conde de 
Barbacena e elevou-o a Conselheiro de Estado.

Morreu em 1830, em Sacavém, tendo durante toda a sua vida 
ostentado orgulhosamente o título de Alcaide-mor da Covilhã, apesar 
de raras vezes presente, tendo-lhe sucedido no cargo seu filho Francisco, 
12º Alcaide-mor da Covilhã11.

11\ CASTELLO BRANCO E TORRES, João Carlos Feo Cardoso, Resenha das Famílias 
Titulares do Reino de Portugal, Imprensa Nacional, Lisboa, 1838, pp. 38.
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A RAZÃO DE PRODUZIR 
NA COVILHÃ: DA FEITORIA 
MERCANTIL DO SÉCULO XVI À 
REAL FÁBRICA DE PANOS DO 
SÉCULO XVIII E À PRESENÇA 
LOCAL DE REPRESENTANTES 
DO PODER CENTRAL

António dos Santos Pereira

Um dos mais conceituados estudiosos do século XVIII português, 
Jorge Borges de Macedo, ao pressentir, no quadro da nossa pós-
modernidade, a necessidade de uma estratégia de defesa da Sociedade 
Ocidental, apelava para a racionalização do concreto, perante o 
desenvolvimento da ameaça que sobre ela pairava e, sabemos, paira 
das armas de extinção maciça e do terrorismo urbano, fenómenos que 
questionam os valores indiscutíveis a que se chegara há cerca de duzentos 
e cinquenta anos nos precisos termos das declarações de direitos do 
homem, então formuladas, mas enraizadas, no respetivo assento 
ideal, nos textos clássicos, bíblicos, particularmente cristãos, antigos, 
medievais e modernos, e percebidos nos humanistas na esteira do De 
Hominis Dignitate (1486) de Pico della Mirândola (1463-1494) no 
século do Renascimento e dos Descobrimentos, entre eles a liberdade 
e a responsabilidade, a fraternidade, a segurança e a paz. Obviamente a 
racionalização do concreto ganha em português lusitano o significado 
da capacidade de gestão dos desígnios humanos dando-lhe, portanto, 
sentido positivo.

Dissertava o ilustre professor sobre o conceito de Mundo Português 
e via nele um paradoxal processo de desvalorização da esfera política 
ao longo dos séculos XIX e XX em que afinal aqueles valores devem ser 
enquadrados constantemente para inverter tal degradação em um mais 
sábio modelo como Santo Agostinho fizera ao neoplatonismo de Plotino 
ao revertê-lo no mistério de Cristo Redentor. Questionava em particular 
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os suportes epistemológicos da análise histórica, remetendo fundo a 
Hegel e a Marx, no século XIX, e a um conjunto mais largo de filósofos e 
historiadores que fizeram escola no decorrer da Segunda Guerra Mundial, 
quando ele mesmo trouxera à colação A Situação Económica no Tempo 
de Pombal, que muito interessa à Covilhã, por justificar a sua presença 
na Associação Internacional das Cidades e Entidades do Iluminismo 
(AICEI). Aprendemos que a segunda metade do século XVIII foi um 
tempo de grandes alterações económicas, institucionais, políticas, 
culturais e sociais, promovidas pela revolução industrial inglesa, pela 
independência americana e pela revolução francesa. Por seu turno, em 
termos doutrinários, as novidades do fisiocratismo e do liberalismo 
económico são o epílogo dos diferentes mercantilismos europeus. 
Nós entendemos estes como as primeiras grandes manifestações de 
racionalidade económica com matizes diferentes de Estado para Estado: 
o precoce bulionismo ibérico, que realçava o facto da necessidade de 
uma boa moeda; o industrialismo francês colbertiano, que insistia na 
exigência da qualidade dos produtos; e o mercantilismo/comercialista, 
anglo-holandês, que já apontava a política de acerto das balanças 
comerciais. Para o sucesso, bastava caldeá-los e acreditar no homem, 
que foi o que os primeiros liberais fizeram. Eram, pois, retomados os 
temas da História Económica e Social, que observa e reflete no tempo a 
relação dos homens com os recursos naturais que sustentam a sociedade 
na perspetiva de esta se fazer com racionalidade, equilíbrio e ordem 
ou de forma adequada, passe o pleonasmo. O mercantilismo ibérico 
foi desenvolvido particularmente no século XVI no afã de conservar 
dentro das fronteiras nacionais a boa moeda que se esvaziava para 
os espaços mais industriosos que produziam os bens que os reinos 
implicados na abertura das rotas do mundo deixavam de produzir por 
desagregação produtiva das suas antigas comunidades de mesteirais. 
A partir de um determinado tempo, começou a ser difícil substituir as 
mestrias embarcadas nas naus e nos galeões e os impérios ficaram com 
pés de barro. Vitorino Magalhães Godinho explicou bem os contornos 
da grande crise de meados do século XVI. Porém, o mercantilismo 
não forma uma teoria sistemática, antes é um conjunto doutrinário 
evolutivo no sentido de resolver questões imediatas que, todavia, lançou 
os pressupostos da economia clássica assente em equilíbrios e que 
proporcionou o sucesso do liberalismo económico. Este sempre insistiu, 
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mais do que no laissez faire, laissez passer, no equilíbrio da balança 
comercial para evitar a fuga da boa moeda. Aquela doutrina promoveu 
o estabelecimento de tratados para regular as relações internacionais, 
favorecendo a diplomacia e obstando à guerra em particular entre 
vizinhos. Em simultâneo, procedia-se à defesa do conjunto harmonioso 
da economia na perspetiva tradicional em que a agricultura, a indústria 
e o comércio se devem complementar em um determinado espaço a 
fim de garantir o bem-estar das respetivas populações pela abundância 
próxima de bens. Competia ao Estado assegurar uma boa moeda e 
defendê-la como a forma superior de riqueza. A população devia ser 
organizada e disciplinada e a indústria favorecida, concentrando-
se as atividades em manufaturas que eliminassem os desperdícios, 
favorecessem as aprendizagens e criassem tradição. O reforço do 
aparelho de Estado tornava-se uma necessidade, sendo possível concluir 
que esta perspetiva era ainda mais imperiosa em Portugal quando tudo 
ameaçava ruir em meados do século XVIII, naturalmente, pelo trágico 
sismo, conjunturalmente, por desequilíbrios nas acelerações produtivas 
em outros espaços, particularmente na Inglaterra, e mais ainda pelas 
revoluções de índole política e anticolonial e sociais, que impunham 
transformações nas estruturas ditas de Antigo Regime. A Guerra dos 
Sete Anos (1756-1763) entra também nesta charneira de mudança 
e implicou um número tão largo de nações que alguns teimam em 
considerá-la mundial. Os ambientes de crise, de guerra e apocalipse são 
favoráveis à implementação de reformas. A asserção era confirmada 
tanto na longa duração como no tempo curto na Covilhã. Desde 
logo, pelas medidas pombalinas que concerniam a ela de imediato e 
provavam a considerável importância política e produtiva deste espaço 
no interior do país desde os primórdios da nacionalidade. D. Sancho I 
esteve aqui por duas vezes e reforçou os poderes do pretor da Covilhã 
quando foi preciso redefinir a fronteira face aos almóadas na sua grande 
arremetida de 1190. Depois da peste negra, em meados do século XIV, 
D. Afonso IV fez estabelecer no seu burgo um juiz de fora com larga 
autoridade supra concelhia na primeira modernização do aparelho 
judicial implantado no país com uma importância acrescida que lhe foi 
dada pelo Regimento dos Panos como veremos em 1690. D. João I deu 
nova vitalidade à sua feira anual transferindo-a para o mês de Santiago 
e concedeu-lhe um senhorio forte na conjuntura da partida para Ceuta 
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na figura do Infante D. Henrique fazendo dela a mais importante base 
interior dos descobrimentos marítimos. No reinado de D. João III, 
seguramente antes de 1528, é reforçado o setor transformador local ao 
ser criado o cargo de feitor dos panos aqui na Covilhã. D. Sebastião deu-
lhe o primeiro regimento dos panos em 1573 antes da aventura africana 
em que se envolveu. A Restauração de 1640 exigiu a criação de suportes 
económicos portugueses através da criação de fábricas que pudessem 
garantir a qualidade dos panos de lã portugueses contra a concorrência 
dos que vinham de fora e esvaziavam o reino de boa moeda e fez levantar 
no burgo serrano o primeiro estabelecimento fabril régio dito “Fábrica 
de Sarjas e Baetas” em 1677. Já em meados do século XVIII, depois 
do sismo, maremoto e incêndio de Lisboa, em 1759, com Pombal ao 
leme, foi tomada a preito uma modernização efetiva do país no sentido 
de uma presença e responsabilização do Estado em todos os setores 
da vida coletiva e lançada uma moderna Real Fábrica de Panos com 
provisão régia datada de 1764. O período posterior confirma a ideia de 
a Covilhã ter sido sempre considerada relevante nos grandes momentos 
da História Portuguesa, como o que agora vivemos. Já o dissemos 
aquando dos duzentos e cinquenta anos da Real Fábrica de Panos que 
comemoramos no Museu de Lanifícios em 2014. A Covilhã necessita 
a todo preço de entrar no afã dos tecidos inteligentes dos nossos dias e 
na quarta revolução industrial, a ciberfísica, depois de ter estado bem 
presente nas três anteriores: a do vapor e da mecânica; a da química e da 
eletricidade; e a digital.

No que concerne à historiografia e ao posicionamento face à 
ação do Marquês de Pombal, sem uma perspetiva epistémica correta, 
a sua figura tem ganho tanto aliados como inimigos e não se fazendo 
a crítica das fontes da história da sociedade, da economia, da cultura 
e das instituições do século XVIII, as hipóteses levantadas são 
transformadas em teses, daí resultando uma história absolutamente 
inútil de endeusamento ou de condenação daquele. O levantamento 
massivo dos principais espólios documentais e o tratamento objetivo 
da informação, por parte do professor Borges de Macedo, permitiu 
perceber de facto A Situação Económica no Tempo de Pombal (1951) e 
discriminar os Problemas de História da Indústria Portuguesa no século 
XVIII (1963). Porque somos todos tributários da enorme referência 
da historiografia internacional, Fernand Braudel, reiteramos que os 
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substanciais prefácios daquele haviam de enquadrar uma perspetiva 
idêntica à que desenvolvemos em tese sobre o último quartel do século 
XV e o primeiro do século XVI: uma espécie de inquérito industrial 
sobre os tempos em causa, considerando os recursos, os aparelhos 
produtivos, as condições do equipamento industrial, os produtos, a 
fim de confirmar ou não a vocação industrial do país1. O largo espelho 
utilizado demonstrou muitos espaços em que a esfera produtiva nunca 
deixou de funcionar e outros de possível reanimação da mesma pela 
disponibilidade local dos respetivos condicionamentos de base: água, 
madeira, matérias-primas e tradição. 

Com uma tal perspetiva de enfrentamento da realidade no espelho 
dos documentos, evitava-se o mero estudo das curiosidades ou dos 
sucessivos episódios políticos e outros no terceiro quartel do século 
XVIII, em particular, o sobredimensionamento daquela figura, mas 
não deixava de ser conferida a sua real capacidade de intervenção 
nas diferentes esferas da estrutura político-administrativa: a luta 
pelo poder no âmbito da sucessão de D. João V por D. José em que 
Pombal participa, mas não é preponderante; as propostas efetivas como 
Secretário de Estado em que parece evidente a formulação mercantilista 
de reforço do poder do Estado e das suas instituições, designadamente 
das alfândegas que se tornarão decisivas na industrialização do país, 
através do aperfeiçoamento das pautas alfandegárias; a capacidade de 
decisão demonstrada nas medidas tomadas de imediato ao terramoto, 
maremoto e incêndios de 1755; a modernização do sistema defensivo, 
as reformas militares, fiscais, administrativas, institucionais, criando 
companhias, fábricas e serviços, sujeitando a Inquisição e a Censura à 
autoridade do Estado; a formação de equipas capazes em várias áreas; 
a capacidade de eliminar forças, estruturas, grupos, que pusessem em 
causa a afirmação da política centralista do Estado ou a implementação 
do seu aparelho cujo bom funcionamento era garantido por funcionários 
leais.

Estamos, pois, perante a afirmação de um Estado sólido, em que 
Sebastião José de Carvalho se empenhou desde 1750 até aos últimos dias 
do reinado de D. José em 1777, reforçando os aparelhos preexistentes 

1\ Cf. António dos Santos Pereira, Portugal, o império Urgente (1475-1525), os Espaços, os 
Homens e os Produtos, vol. I e II, Lisboa, IN-CM, 2003.
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com o que passou a ser designado em geral por Boa Lei sustentada em 
Boa Razão. A formulação da dita Lei da Boa Razão de 18 de agosto 
de 1769 dava expressão em Portugal ao que ficou denominado como 
racionalismo. Do que percebemos do século XVIII, em particular no 
seu terceiro quartel, há nele a tentativa de afirmação de um conjunto de 
valores assentes na experiência e no Bom Senso, no desenvolvimento 
da Ciência e dos Saberes a que não é estranha uma racionalidade 
bem informada que chegou a Portugal tanto no questionamento 
do entendimento do real por Descartes, Locke e Leibniz, como no 
estabelecimento de princípios caso dos Principia Mathematica de 
Newton e ainda no criticismo Kantiano, que fazem a modernidade entre 
os séculos XVII e XVIII.

As reformas pombalinas foram extensíssimas e atingiram todos os 
tecidos administrativos, económicos, sociais e culturais no sentido da 
formação de um aparelho efetivo do Estado e da formação de unidades 
produtivas verdadeiramente capazes de sustentar a economia do reino 
e do império. Das sucessivas criações e instituições legais e orgânicas 
pombalinas, destacamos: o novo regimento da Casa das Obras em 1754 
ainda antes do terramoto, o anterior era de 1689; a instituição da Junta do 
Comércio, em 1755, que sustentou o funcionamento de todo o aparelho 
económico do País até 1834 já depois da vitória dos Liberais e de que 
dependeu a Real Fábrica de Panos; a criação em 1756 de companhias 
que dinamizaram os espaços regionais no sentido do aproveitamento de 
forma cabal dos seus principais recursos; a criação da Aula do Comércio 
em 1757 para preparar funcionários competentes e a atualização do 
Regimento dos Panos em 1759, discriminando as funções das figuras dos 
tribunais superiores que regulavam o seu fabrico, uma delas residente 
na Covilhã, o Juiz Conservador, também dito superintendente, com 
funções de correição sobre todo o Interior Português entre Douro e 
Tejo, ou comarcas de Pinhel, Guarda e Castelo Branco; a construção 
da Real Fábrica de Panos, com uma intenção evidente de ensino das 
diferentes artes têxteis; e a atenção ao comércio colonial, ainda na 
perspetiva tradicional do ideário mercantil. 

As primeiras medidas que marcam um ponto de viragem na 
administração pombalina são, pois, atualizações de leis que tinham 
sido promulgadas por D. Pedro II em 1689 e 1690, a primeira concernia 
com as obras públicas, a segunda, com o regimento dos panos. Com 
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efeito, ainda antes do Terramoto de 1755, em agosto do ano anterior, 
saía um novo regimento com uma nova organização da dita Casa das 
Obras e consequentes atualizações salariais dos seus funcionários2. A 
Casa das Obras era a repartição responsável pelo planeamento, pela 
execução e pelo pagamento em todo país das obras de iniciativa real. O 
regimento anterior datava de 16 de janeiro de 16893. O país seria então 
dotado de edifícios condignos onde as iniciativas públicas da respetiva 
região eram coordenadas. Na Beira, localizamos um destes edifícios 
em Manteigas, datado de 1770, e outro em Seia, datado de 1773. São 
casas icónicas, hoje diremos ex-libris destas vilas e cidades, como são 
também as fábricas Reais da Covilhã e do Fundão construídas de raiz 
no período. Todas elas apresentam uma morfologia classicista de linhas 
retas e redondas com a permanência de elementos da arquitetura do 
barroco. A fábrica da Covilhã decidida por resolução régia em 1764 
estava construída em 1769 e funcionou como manufatura de Estado 
até 1788, destacando mestres para as escolas de fiação em S. Vicente da 
Beira, Penamacor, Casteleiro e Santo Estêvão que conhecemos4 e para o 
Alcaide, que desconhecemos. 

No que concerne à intervenção no espaço covilhanense, a atenção é 
redobrada. Em 1761, eram contratados mestres estrangeiros e material 
específico para fabricação de panos na então vila: o tecelão inglês Thomas 
Cord, para fabricar serafinas e baetas; Jorge Disher, mestre de tosar e 
prensar, portanto, para acabamentos dos tecidos; o espanhol Bernardo 
Rodrigues, mestre tintureiro, para os processos de tingimento; e o inglês 
Henrique Bamford para tecelão de panos e baetas, não pisoados. Coube-
lhes trazer de Lisboa para a Covilhã uma boa prensa, duas caldeiras de 
tingimento e outros utensílios da sua arte. Notória, de novo no âmbito 
do tingimento, foi a contratação do mestre tintureiro João Baptista 
Sallesus, já em 1774, também com a missão de ensinar a sua arte.

O estabelecimento original da Real Fábrica de Panos era constituído 

2\ Impresso avulso publicado em António Delgado da Silva, Collecção da Legislação 
Portugueza, Vol. I, Lisboa, na Typ. Maigrense 1830, pp. 303-311.
3\ Cf. ius lusitaniae, Fontes Históricas do Direito Português, FCT, Departamento de 
História, online, consultado em 8 de Março de 2014.
4\ Em 1782, era mestre S. Vicente João Guterres, em Penamacor João António Robles, 
no Casteleiro Bernardo Ramos, e um filho deste. Os três nomeados eram todos tecelões e 
castelhanos. ANTT, Real Fábrica das Sedas, liv. 451, correspondência.
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por fábrica em assento de 3.657 m2, com cerca de oito metros de altura 
distribuídos em dois pisos, com 17 divisões, no primeiro, e 25, no 
segundo. Em 1781, foi avaliada em 46.126.290 rs. no que concernia à 
construção. Anexo a esta, foi levantado um pisão na ribeira da Goldra 
com 284 m2 de assento, avaliado em 4.732.440 rs. e foram organizadas 
as respetivas râmolas. Esta fábrica adquiriu então uma expressão 
regional, quer administrativa, quer escolar, de grande dimensão. O 
assento da fábrica era propriedade da Misericórdia da Covilhã, pelo que 
foi assumido o encargo de 500 rs. anuais pela respetiva renda. Com as 
reformas nos primeiros anos do reinado de D. Maria I, a fábrica saiu 
da alçada da Junta do Comércio para a Junta da Administração das 
Fábricas e Obras de Águas Livres por resolução régia de 25 de abril de 
1781. O inventário levado então a cabo foi realizado em 2 de dezembro, 
daquele ano. Tratava-se de um estabelecimento manufatureiro de ciclo 
completo com as diferentes divisões e anexos:

1. Casa de argueirar ou esmiuçar as lãs;
2. Casa do recebimento dos fiados;
3. Casa da repartição das lãs lavadas;
4. Casa da repartição das lãs tintas;
5. Casa de varear;
6. Casa de apartar as lãs;
7. Casa dos cardadores;
8. Casa dos estambres;
9. Casa dos liços e pentes;
10. Casa de pregar e selar a fazenda;
11. Casa da fazenda em bruto;
12. Casa das prensas;
13. Casa das tesouras e perchas; 
14. Casa dos teares de panos largos;
15. Casa dos teares das serafinas, panos estreitos;
16. Casa dos potes do azeite;
17. Casa do fiel da tinturaria;
18. Casa das dornas e caldeiras;
19. Casa de empacotar;
20. Casa debaixo da escada;
21. Casa da contadoria ou administração;
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22. Casa de enxofrar;
23. Casa de amolar as tesouras;
24. Casa da carpintaria;
25. Aprestes em casa de António Fernandes Rato;
26. Râmolas, no sítio da Cruz, no Paredão, na Tapada das Râmolas 

junto da fábrica etc.
27. Casa do Pisão.

Em 1781 o relatório da mesma apresentava ativos no valor de 
120.559.825 rs. e um passivo de 1.826.084 rs. Em 1786, atingia em ativos 
205.536.298 rs. Fica pois confirmado que este sucesso, que notamos já 
no reinado de D. Maria I, se deve à iniciativa pombalina de modernizar 
os aparelhos produtivos locais concentrando a produção e a sua 
administração, mas polarizando toda a atividade em modelo regional 
como se demonstra pelas informações que compilamos no livro 258 
da Real Fábrica das Sedas na Torre do Tombo. Por seu turno, as Casas 
das Obras em todo o Reino, como notamos, tinham que ver com o 
investimento público e é muito natural que a sua orgânica tivesse sido 
posta também ao serviço da produção de tecidos.

No que respeita aos panos de lã, as principais medidas tiveram que 
ver com as adendas ao seu regimento primeiramente promulgado em 
1573 por D. Sebastião e acrescentado por D. Pedro II em onze capítulos 
em 1690, sendo regulamentados, em 1759, os capítulos 97, 98 e 99, 
que concerniam ao juiz conservador dos panos, que deixava de ser em 
simultâneo juiz de fora, e ao juiz privativo, cujas atribuições passam a 
competir ao Desembargador Conservador Geral da Junta do Comércio5. 
Eram ainda reforçados os poderes do dito Superintendente e Juiz 
Conservador das Fábricas em um modelo antigo que a Universidade 
Medieval chamara foro próprio. Sete anos depois do normativo além 
publicado, os mesmos artigos do Regimento dos Panos mereceram 
algumas correções através de alvará régio: os criadores de gado lanígero 
deixavam de ser obrigados a vir à Covilhã a vender a respetiva lã 
podendo fazê-lo na praça das respetivas sedes concelhias onde também 
pagariam a respetiva sisa. Adequava-se então o preço à qualidade 

5\ António Delgado da Silva, Collecção da Legislação Portugueza, vol. I, Lisboa: Typ. 
Maigrense, 1830, pp. 692-695.
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daquela matéria-prima e eliminava-se qualquer privilégio particular, 
generalizando-se a autoridade do Juiz Conservador das Lãs6. A legislação 
posterior ao Marquês também considerou inicialmente a especificidade 
dos Lanifícios da Beira depois de uma primeira tentativa de regular o 
setor industrial do país e o das obras públicas de uma forma mais geral. 
Todavia, em 1781, já no período mariano, era publicado novo alvará a 
propósito que incluía aqueles no restante setor industrial e das obras 
públicas7. Pouco depois as Reais Fábricas de Lanifícios da Covilhã, do 
Fundão e Portalegre eram entregues a privados, confirmando-se que 
as iniciativas régias não destruíram antes favoreceram o surgimento 
de iniciativas privadas capazes. Foram candidatos às fábricas da 
Covilhã e do Fundão em 3 de junho de 1888: António José Ferreira, 
Jacinto Fernandes Bandeira, Luís Machado Teixeira, António Francisco 
Machado e Joaquim Pedro Quintela8. A Real Fábrica de Lanifícios de 
Portalegre foi reunida àquelas em 23 de janeiro de 17999. Cerca de 100 
anos depois da implementação das normas pombalinas, podíamos 
seguir os diferentes procedimentos no que tocava à normalização dos 
lanifícios desde a aquisição da lã até à selagem das peças de tecidos, 
antes de lançados no mercado10. 

Nos séculos XX e XXI, o Estado Português intervém de forma mais 
ampla com participação de diferentes ministérios na regulamentação do 
sector e envolve-se empenhando verbas no sentido da sua modernização. 
O mesmo Estado favorece a constituição de associações, e estimula 
os concelhos e sindicatos na produção de estudos e de legislação, 
particularmente em período de vigência de regime democrático. 
Além do IAPMEI, a ANIL e os sindicatos do sector são convidados a 
pronunciarem-se sobre as reformas a promover em momentos críticos 
e a legislação desce ao pormenor dos meios informáticos a instalar11. 

6\ Id., Ibid., vol. II, Lisboa: Typ. Maigrense 1829, pp. 287-289.
7\ Id., Ibid., vol. III, Lisboa: Typ. Maigrense, 1828, p. 293.
8\ Id., Ibid., vol. III, Lisboa: Typ. Maigrense, 1828, pp. 510-517.
9\ Id., Ibid., vol. IV, Lisboa: Typ. Maigrense, 1828, p. 519.
10\ Portugal. Leis, decretos etc.,. Regulamento provisório para o serviço de selagem de 
tecidos, telas e objectos de vestuário de fabricação nacional e estrangeira aprovado por 
decreto de 19 de Novembro de 1888. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888.
11\ Cf. Por exemplo Ministérios das Finanças, do Planeamento e da Administração do 
Território, da Indústria e Energia, do Emprego e da Segurança Social e do Comércio 
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Confirmando a relevância do ramo dos Lanifícios no burgo serrano, 
desde o século XVI até aos nossos dias, a Covilhã é sempre nomeada 
quando se produz legislação a propósito. O conjunto de ministérios, 
direções gerais, comissões, institutos e organismos, nomeados na reforma 
dos lanifícios em 1988 é assinalável e é necessário um dicionário de 
siglas para identificar os diferentes organismos. Uma das instituições de 
referência foi sem dúvida a Unidade da Covilhã da Autoridade para as 
Condições de Trabalho que sucedeu às Delegações da Inspeção Geral 
do Trabalho (IGT), do Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das 
Condições de Trabalho (IDICT) e do Instituto Nacional do Trabalho 
e Previdência (INTP) (1933-1907) que em outras partes estavam 
estabelecidas nas sedes de distrito. A dimensão da população operária 
na Covilhã justificara sempre estas iniciativas extraordinárias e assim 
consta no artigo 11º do Estatuto Nacional do Trabalho de 1933. Também 
na Covilhã ficou estabelecido o Tribunal de Trabalho, sendo agente do 
Ministério Público, por inerência, o delegado do INTP.

Concluindo, em particular sobre o período que aqui abordamos em 
mais pormenor, realçamos que foram importantes as medidas do período 
mercantil no sentido de criação de um aparelho de vigilância por parte 
do Estado capaz de garantir a qualidade das obras produzidas no setor 
transformador. Notamos em particular a elite de funcionários superiores 
que o Marquês de Pombal desenvolveu. Atualmente é possível conhecer 
esse funcionalismo de finais de antigo regime a partir da documentação 
existente no Arquivo do tribunal do Desembargo do Paço que permite 
seguir carreiras individuais e observar a efetiva cobertura do espaço total 
do reino como já fez José Subtil, obviamente até à Revolução Liberal12. 
Entre as obras assinaláveis levantadas no período consta a Real Fábrica 
de Panos que com os acrescentos no reinado de D. Maria atingiu cerca 
de um hectare de superfície construída e que integrava, além das salas 
dos teares grandes e pequenos, a sala de estambramento e de prensa, 
uma escola e uma das mais modernas tinturarias do tempo, à maneira 

e Turismo (1988). Portaria n.º 381/88 de 15 de Junho: Declara em reestruturação o 
subsector industrial de fiação, tecelagem e acabamento de lã e mistos (CAE 321120), 
com exceção da lavagem e penteação de lã autónomas e cria um Centro Protocolar de 
Formação Profissional na Covilhã.
12\ José Subtil, Os Ministros do Rei no Poder Local, Ilhas e Ultramar (1772-1826), 
Penélope, nº 27, Junho de 2003, pp. 37-58, em rede, com imensa bibliografia.
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dos Gobelins de Paris, atualmente musealizada, documentando todos 
os procedimentos técnicos conhecidos ao tempo, tingimento a quente 
e a frio de lãs em meada ou em pano tecido. Demonstra-se também 
que o terceiro quartel do século XVIII foi um período de modernização 
produtiva no Interior Português e se revelou muito positiva a rede de 
instituições de vária índole que desde Portalegre a Pinhel a governação 
pombalina fortaleceu: a diocese de Castelo Branco (1771), a diocese 
de Pinhel (1770), as Fábricas de Portalegre (1772), Fundão (1770) e 
particularmente a da Covilhã, com a polarização de fiações às principais 
localidades vizinhas, dotadas de mestrias, a criação de novas escolas 
públicas e o reforço da frequência das mais antigas, designadamente 
dos seminários tridentinos como o da Guarda e, em geral, o reforço das 
judicaturas pertinentes à esfera produtiva têxtil não só na Covilhã, mas 
também em outras cidades e vilas do reino, por exemplo em Aveiro, mas 
no modelo precocemente instalado no laborioso burgo serrano.
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SANTOS VIEGAS NO 
CONTEXTO CIENTÍFICO 
EUROPEU DO SÉCULO XIX

Décio Ruivo Martins

António dos Santos Viegas nasceu na Covilhã, no dia 7 de abril de 
1837. Era filho de António dos Santos Viegas, médico municipal, e de 
Ana Máxima Barata Feio; bisneto de Manuel Gomes Viegas e de Catarina 
dos Santos, que desde o princípio do século XVIII viviam na freguesia de 
São Martinho, do concelho de Seia. Faleceu em Coimbra a 10 de junho 
de 1914.

Na Universidade de Coimbra matriculou-se nos cursos de Filosofia 
e Matemática em 4 de outubro de 1853. Obteve os graus de Bacharel 
em 7 de julho de 1857, de Licenciado em 30 de julho de 1859. Foi um 
estudante distinto, tendo obtido em todos os anos os primeiros prémios 
de mérito. No mesmo dia em que concluiu o curso de licenciatura foi-
lhe concedido gratuitamente o grau de doutor, que era nesses tempos 
a maior prova de consideração dada aos alunos de superior talento e 
ótima aplicação nos estudos. Pouco tempo depois, a 22 de fevereiro 
de 1860, foi despachado Lente Substituto da mesma Faculdade, com 
24 anos ainda incompletos, lugar de que tomou posse em 17 de março 
seguinte. À data do seu falecimento, ainda mantinha o seu lugar de 
docente na Universidade. Foi Lente Catedrático de Prima na Faculdade 
de Filosofia da Universidade, Decano e Diretor da mesma Faculdade. 
Além do ensino, ocupou os seguintes cargos: Fiscal da Faculdade de 
Filosofia (1861-1867); Diretor do Gabinete de Física (1865-1866); 
Diretor da Faculdade de Filosofia (1880-1911); Diretor do Observatório 
Meteorológico e Magnético (1880-1911); Diretor do Gabinete de 
Física (1880-1911); Decano da Faculdade de Filosofia (1890-1910). 
Foi também presidente do Instituto de Coimbra entre 1885 e 1886. Por 
decreto de 13 de janeiro de 1890 foi nomeado reitor da Universidade, 
de que tomou posse em claustro pleno a 31 do mesmo mês. Na sua 
reitoria a Universidade recebeu a visita d’El Rei D. Carlos e da Rainha 
D. Amélia, e do Príncipe Real D. Luiz Fillipe, no mês de julho de 1892. 
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A 6 de agosto concluiu o seu primeiro mandato de Reitor. Em 1896 foi 
novamente nomeado Reitor, cargo de que se exonerou em 1898. Em 
abril de 1906 tornou a ser nomeado para esse cargo que manteve até abril 
de 1907, tendo sido exonerado em consequência da Crise Académica 
de 1907. Viria ainda a ser nomeado Reitor interino da Universidade 
(13.10-19.10.1910). A Faculdade de Filosofia prestou-lhe homenagem 
em 17.3.1910, dia em que completava 50 anos de serviço, tendo-lhe o 
Rei D. Manuel II enviado uma carta de felicitações.

O seu prestígio mereceu-lhe o reconhecimento internacional sendo 
condecorado com as medalhas de Gran-Cruz da Ordem de Cristo; 
da Ordem de Santiago de Mérito Científico, Literário e Artístico; 
Comendador da Ordem Imperial de Francisco José d’Áustria; da Imperial 
Ordem da Rosa do Brasil; e Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de 
Honra de França em 1881. Foi sócio da Academia Real das Ciências de 
Lisboa, e nomeado Sócio Honorário do Instituto de Coimbra em 8 de 
fevereiro de 1890. Também se distinguiu na atividade política, sendo 
Par do Reino pela Universidade de Coimbra, Conselheiro do Rei e 
também Deputado às Cortes pela Covilhã em 1868 e 1871 e Comissário 
especial do Governo na Exposição de Eletricidade de Paris em julho de 
1881. Realizou diversas missões científicas ao estrangeiro, e representou 
Portugal em vários congressos internacionais1.

Por portaria de 24 de outubro de 1866, Santos Viegas foi encarregado 
de uma viagem científica pelos principais países da Europa, devendo 
visitar as universidades e escolas mais célebres, estudar a organização 
do ensino das ciências filosóficas, as características e desenvolvimento 
dos diversos estabelecimentos científicos e das fábricas. O conselho 
da Faculdade recebeu esta resolução do governo, e encarregou uma 
comissão de redigir as instruções convenientes para esta viagem, as 
quais foram aprovadas em 10 de outubro de 1867.

Santos Viegas foi um dos fundadores da Société Internationale 
des Electriciens, que depois foi renomeada de Société Française des 
Electriciens. Em 1883 foi membro da Comissão Científica da Exposição 
Internacional de Engenharia Elétrica, em Viena, cujo conselho foi 

1\ PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme - Portugal - Dicionário Histórico, 
Chorographico, Biographico, Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Artistico. João 
Romano Torres & Cª - Editores. Lisboa. 1915. vol. II. p. 441-442.
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liderado por Jozef Stefan, diretor do Instituto de Física de Viena. 
Os últimos anos da vida de Santos Viegas foram dedicados ao 

desenvolvimento da sismologia em Coimbra, tendo sido membro da 
Sociedade Sismológica Italiana. Sob a sua influência, o programa de 
ensino da Física Experimental na Universidade de Coimbra tornou-se 
semelhante aos das escolas francesas, aproximando-se principalmente 
da Escola Politécnica de Paris. Sob a supervisão de Santos Viegas, a 
coleção de instrumentos do Gabinete de Física foi continuamente 
atualizada. Na sua vasta coleção existem muitos instrumentos feitos por 
Duboscq e Pellin, Hardy, Salleron, Deleuil, Ducretet, Carré, Breguet, 
Bianchi, Koenig, Ruhmkorff, Ernecke, Muller-Unkel, Geissler, Siemens 
& Halske, Casella, Kohl, entre outros.

Em 17 de março de 1910, realizou-se na Universidade uma grande 
solenidade. O Conselheiro António dos Santos Viegas, que nesse dia 
completava 50 anos de professorado, foi alvo de uma importante e 
majestosa manifestação de apreço e consideração pelo seu magistério 
universitário. Foi uma elevada homenagem em que se associaram as 
felicitações do Rei D. Manuel II às do Reitor, lentes e alunos da Faculdade 
Filosofia e do Instituto de Coimbra. No momento em que Santos 
Viegas se preparava para dar início à regência da sua cadeira, entraram 
na aula o Reitor, Lentes da Faculdade e alguns outros professores, 
empregados no Observatório Magnético, de que Santos Viegas era 
diretor, e grande número de académicos e de outras pessoas. Santos 
Viegas foi surpreendido por esta inesperada visita, porque ignorava 
completamente o que se havia preparado em sua honra. O Reitor da 
Universidade, Conselheiro Alexandre Cabral, trajando a farda de Par 
do Reino, leu uma carta régia, que só nesse dia fora publicada no Diário 
do Governo, em que D. Manuel II o felicitava pelo seu 50º aniversário 
do magistério, tendo na maior consideração os serviços que prestara à 
ciência em tão longa e laboriosa carreira de ensino. A carta tem a data 
de 10 de março. Em seguida Júlio Henriques, Lente da Faculdade de 
Filosofia, leu a mensagem dos lentes da mesma Faculdade; o académico 
do 1º ano de Filosofia, Sanches da Gama leu a mensagem do seu curso, 
e o aluno do 2º ano das Faculdades de Matemática e Filosofia, Alberto 
Dias Pereira leu a mensagem destes cursos, escrita em pergaminho. 
Santos Viegas, visivelmente comovido, agradeceu a todos a honrosa 
manifestação que lhe era feita, e pediu ao Reitor que, em seu nome, 
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agradecesse a El Rei a honra da carta régia. Entraram em seguida na 
aula os Conde de Felgueiras e José Tavares, Presidente e Secretário do 
Instituto de Coimbra, lendo aquele professor uma mensagem encerrada 
numa pasta azul de peluche azul, em nome do Instituto. O Reitor, 
Lentes, mais de 300 académicos e populares acompanharam Santos 
Viegas a casa, sendo ovacionado ao longo do percurso. No vol. 57º do 
Instituto, nº 3, março de 1910, vem largamente descrita esta honrosa e 
digna homenagem (Anexo). Por ocasião do seu falecimento o Ministro 
da Instrução foi a Coimbra a fim de se incorporar no funeral, que foi 
outra grandiosa homenagem.

A AVALIAÇÃO DE SANTOS VIEGAS
DO ENSINO DA FÍSICA NA EUROPA
Os Cursos de Física Experimental na Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra, orientados por António dos Santos Viegas 
foram muito influenciados pelas observações que fez durante as viagens 
científicas que, nos anos de 1866 e 1867, efetuou por vários países 
europeus com a finalidade de visitar observatórios meteorológicos 
e magnéticos, bem como para proceder a um estudo sobre o estado 
de desenvolvimento da Física Experimental e das suas mais recentes 
metodologias de ensino. Durante estas viagens teve oportunidade de 
visitar as melhores escolas europeias e contatar diretamente com os 
seus professores e saber deles como se processava o ensino em diversas 
universidades de maior prestígio na Europa. Para além dos professores, 
contactou também os melhores fabricantes de instrumentos científicos, 
do que resultaram importantes aquisições para o Gabinete de Física.

Nas suas visitas à França, Bélgica, Inglaterra, Escócia, Alemanha, 
Áustria, Itália, entre outros países, Viegas conheceu e trabalhou com 
muitos cientistas de renome, como Bourbouze, Bianchi, Jamin, Verdet, 
Cornu, Regnault, Secchi, Thomson, Koenig, Helmholtz, Kirchhoff. Em 
Paris, no Conservatoire des Arts et Métiers, Viegas conheceu também 
Alexandre Edmond Becquerel, pai de Henri Becquerel que recebeu o 
prémio Nobel da Física pela descoberta da radioatividade.

Em Inglaterra visitou várias universidades, museus e instituições 
científicas, entre os quais a Universidade de Londres, fundada em 
1837, o King´s College, o Real Colégio dos Cirurgiões, a Royal Society, 
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as sociedades lineana e de química, a Royal Institution da Grã-
Bretanha. Também visitou o Observatório astronómico de Greenwich 
e o Observatório Magnético de Kew, as Universidades de Oxford e 
Cambridge, Edimburgo, Glasgow.

Tendo sido encarregado de estudar nos países estrangeiros os 
processos práticos da Física Experimental, de visitar os estabelecimentos 
de ciências físicas e naturais bem como observar os métodos e a 
organização do ensino nas instituições mais prestigiadas da Europa, 
Santos Viegas começou por visitar Madrid. O ensino da Física praticado 
nas escolas que visitou não lhe deixaram boas impressões. Em Paris, 
interessou-se pelos cursos de Física orientados por Paul-Quentin 
Desains na Sorbone; Pierre-Auguste Bertin, no Colégio de França e 
Escola Politécnica de Paris; Jules Célestin Jamin na Escola Politécnica e 
de Alexandre-Edmond Becquerel no Conservatório de Artes e Ofícios. 
Estes cursos, excetuando o da Escola Politécnica eram públicos.

O curso de Física Experimental da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Paris, ocupava um ano letivo e era feito por dois 
professores, um no semestre de inverno e outro no de verão, os quais 
ministravam duas lições por semana, de noventa minutos cada uma. 
No primeiro semestre o professor Desains cumpria um programa 
de ensino constituído por calor, magnetismo, eletricidade estática e 
dinâmica, dedicando apenas algumas das primeiras lições ao estudo das 
propriedades gerais dos corpos. No segundo semestre Jamin ensinava 
acústica, detendo-se principalmente na teoria geral do movimento 
vibratório, após o que se seguia o ensino da ótica. Este professor, para 
além de autor de vários livros de texto e das suas funções docentes, é 
reconhecido como notável criador de instrumentos destinados à Física 
Experimental, bem como foram da sua responsabilidade melhoramentos 
que continuamente introduzia nos instrumentos que utilizava. Os seus 
manuais de Física foram durante largos anos recomendados por Santos 
Viegas em Coimbra.

Na Sorbonne, o ensino da Física tinha um carácter especial, que 
correspondia de algum modo ao público a que era destinado; todos os 
ouvintes eram voluntários, à exceção dos alunos do 1º e 2º ano da Escola 
Normal Superior. Não se tratava, no entanto, de um curso completamente 
elementar, porque pressupunha conhecidos os princípios gerais da 
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Física, que se ensinava nos Liceus. Segundo Santos Viegas, a preparação 
que os alunos tinham na sua formação do ensino secundário era de 
melhor qualidade do que a observada em Portugal. A exemplo do que 
acontecia em Coimbra, também em Paris os docentes das cadeiras de 
Física, começavam a sentir algumas dificuldades em transmitirem aos 
seus alunos um programa de ensino adequado ao desenvolvimento da 
ciência em apenas um ano letivo. Como consequência da escassez de 
tempo, muitos dos assuntos tratados, que mereciam um estudo mais 
aprofundado, limitavam-se a uma simples exposição dos elementos da 
ciência.

Apesar destas dificuldades, o curso da Sorbonne caracterizava-se 
particularmente pela grande quantidade de experiências, bem como 
pela utilização de técnicas de projeção, “por meio de luz eléctrica ou 
pela de Drumond”. Santos Viegas também já havia feito em Coimbra 
alguns ensaios onde utilizava o referido método de projeção, embora, 
os recursos de que dispunha no Gabinete de Física fossem insuficientes. 
Por outro lado, como confessa, também desconhecia muitos processos, 
que os livros não descreviam, os quais só se aprendem, vendo-os praticar 
e praticando-os ao lado de quem os conhecia.

Nos cursos públicos os professores franceses abstinham-se de fazer 
as experiências por suas próprias mãos. Este trabalho recaia sobre os 
preparadores e ajudantes, e nalgumas experiências mais delicadas 
recorria-se até aos próprios construtores dos instrumentos. Durante a 
lição o professor limitava-se quase exclusivamente à explicação oral, 
com o fim de não se perder tempo com interrupções contínuas. Como 
preparadores da Sorbonne distinguiram-se os nomes de Jean Gustave 
Bourbouze, Heinrich Daniel Ruhmkorff, Karl Rudolph Koenig e 
Barthelmy Urbain Bianchi. Existem em Coimbra vários instrumentos 
concebidos por estes engenheiros e fabricantes, tendo sido adquiridos 
por Santos Viegas para o Gabinete de Física. Além de engenheiro e 
designer de instrumentos de Física, Bianchi era também preparador das 
experiências para os cursos de Física do professor Becquerel.

O anfiteatro da Sorbone apresentava uma disposição particular 
que permitia, com a maior facilidade, converter rapidamente a sala em 
câmara escura e fazer as projeções de modo que todos os espectadores 
pudessem observar o fenómeno físico durante a apresentação do 
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professor. Em diferentes pontos do soalho da sala encontravam-se muitas 
“presas” de eletricidade e de gaz da iluminação, por meio das quais se 
transportavam fácil e prontamente para qualquer lugar do anfiteatro os 
instrumentos indispensáveis no trabalho experimental. A orientação da 
sala era tal que permitia introduzir por uma porta, existente defronte do 
professor, os raios solares dirigidos por um helióstato ou pelo porta luz. 
No Gabinete de Física de Coimbra, Santos Viegas também recorreu a 
uma janela voltada a sul com uma pequena abertura onde era instalado 
um helióstato para a realização de experiências de ótica usando a luz 
solar. Devido ao movimento do Sol, para experiências demoradas, 
este aparelho era munido de um sistema automático que orientava um 
espelho móvel de modo a refletir a luz solar sempre na mesma direção 
onde estava montado o banco de ótica. Na prestigiada escola de Paris, 
próximo da sala de aula de Física existia de um e do outro lado o gabinete 
de Física e o laboratório ou oficina de preparação. Num pátio interior, 
por traz da aula e a pequena distância da oficina, estavam instaladas 
as pilhas elétricas, abrigadas apenas por uma barraca de madeira, na 
qual o ar circulava livremente. Devido ao uso constante da eletricidade, 
encontrava-se quase sempre preparada uma pilha de Bunsen de quarenta 
a sessenta elementos. Esta aula de Física da Sorbone foi considerada por 
Santos Viegas como a que melhores condições oferecia para o ensino da 
Física Experimental.

Relativamente ao curso de Física do Colégio de França, Viegas 
considerou-o como um curso verdadeiramente superior, destinado 
a quem já conhecia bem os princípios de Física. Este curso tinha por 
objeto principal a discussão dos métodos fundamentais e a exposição 
dos programas mais recentes da ciência. O professor proprietário 
era Henri Victor Regnault, que neste estabelecimento executou 
importantíssimos trabalhos em diversos ramos da Física, sendo 
considerado por James Prescott Joule como um dos melhores projetistas 
de instrumentos científicos europeus da sua geração. São inúmeros os 
aparelhos desenhados por Regnault que se encontram referenciados na 
mais diversa bibliografia. O Gabinete de Física de Coimbra foi equipado 
com vários exemplares de instrumentos concebidos por este físico. 
Quando Viegas o conheceu em França, este professor era substituído 
na regência do curso pelo professor Pierre-Auguste Bertin, que 
anteriormente tinha sido professor de Física em Estrasburgo, deixando 
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também o seu nome ligado à conceção de inúmeros instrumentos 
científicos para a investigação e ensino de Física Experimental. No ano 
da visita de Santos Viegas a Paris, Bertin ocupou-se unicamente do 
curso de eletricidade, dando muita importância aos recentes trabalhos 
feitos na Alemanha. Dava duas lições por semana, cuja duração era de 
setenta e cinco minutos cada. A natureza elevada do curso prestava-
se pouco para demonstrações práticas, no entanto este professor 
esforçava-se por amenizar as suas exposições de questões mais abstratas 
com a demonstração de aparelhos e muitas vezes até com experiências 
próprias do ensino elementar. Foi numa destas lições que Santos Viegas 
viu funcionar pela primeira vez dois novos modelos de geradores 
eletrostáticos concebidos por Wilhelm Holtz e A. Bertsch, sendo as 
experiências efetuadas com a segunda máquina eletrostática efetuadas 
pelo próprio inventor. Tratavam-se de dois aparelhos singulares, que 
se carregavam eletrizando uma pequena lâmina de caoutchouc, e 
permitiam obter correntes contínuas de intensidade comparáveis às de 
uma bobine de Ruhmkorff. Santos Viegas procedeu à aquisição de uma 
máquina de Holtz para o Gabinete de Física de Coimbra.

No Conservatório de Artes e Ofícios, Edmond Becquerel apresentava 
um curso aplicado às artes. Este curso, tal como todos os cursos daquele 
estabelecimento, destinava-se à instrução dos operários e artífices, que 
ali acorriam em grande número. Dava duas lições de noventa minutos 
por semana, uma ao domingo e outra nas quartas-feiras à noite. Nas 
noites de inverno, o anfiteatro grande do conservatório enchia-se 
completamente de homens de “blouse”, que prestavam religiosa atenção 
à palavra autorizada do ilustre membro do Instituto de França. O objeto 
das conferências a que Santos Viegas assistiu era o seguinte: Princípios 
fundamentais da Física Geral, aplicações diversas do calor, formação 
dos vapores, emprego da sua força elástica, origens da luz, construção 
de instrumentos óticos.

Na Escola Politécnica os alunos eram obrigados, num exame de 
admissão, a demonstrarem domínio sobre temas relacionados com o 
primeiro volume do curso de Física do professor Jamin, cujo conteúdo 
eram os princípios de Física Geral, eletricidade estática e magnetismo. 
Admitidos à Escola, os alunos completavam a sua formação frequentando 
duas cadeiras anuais de Física, onde estudavam no primeiro ano calor 
e eletricidade dinâmica, sendo a preparação do segundo ano baseada 
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na acústica e ótica. Este curso bienal era feito alternadamente por dois 
professores: Jules Célestin Jamin e Marcel Émile Verdet, tendo o segundo 
falecido no ano de 1866 sendo substituído pelo professor Marie Alfred 
Cornu.

A organização do ensino da Física no Gabinete de Física a 
Universidade de Coimbra era muito semelhante ao da Escola Politécnica. 
O professor Jamin seguia nas suas lições quase a mesma ordem que no 
seu livro, dos quais existem exemplares na biblioteca do Departamento 
de Física da Universidade de Coimbra. Não fazia projeções como na 
Sorbonne, nem o anfiteatro da Escola estava preparado para isso; mas 
acompanhava a explicação oral com bastantes experiências e com a 
demonstração de todos os aparelhos que possuía no Gabinete.

Para além destes cursos, durante o inverno de 1866-1867 Santos 
Viegas também teve oportunidade de assistir a várias conferências 
científicas que decorreram no Ateneu, no Observatório e na Sorbonne. 
Destas, as “Soirées Scientifiques de la Sorbonne” eram as que gozavam 
de maior prestígio. Estas conferências tinham como objetivo divulgar 
os conhecimentos científicos, expor ao público, com a máxima clareza 
e simplicidade, os resultados mais importantes que se produzia como 
resultado de um incessante trabalho de investigação realizado nos 
laboratórios. As pessoas que assistiam às conferências encontravam 
aí uma distração útil e agradável, que as divertia e instruía ao mesmo 
tempo. Como descreveu Santos Viegas, era frequente encontrar-se na 
Sorbonne o concurso extraordinário de homens e senhoras a ponto 
de ser necessário formar filas, como na entrada de um teatro; e apesar 
de haver bilhetes de admissão, não era fácil obter um lugar cómodo. 
O grande anfiteatro da Academia de Paris enchia-se completamente, 
encontrando-se entre a assistência, com muita frequência, o reitor da 
Universidade, vários membros do corpo diplomático e muitas pessoas de 
distinção. As exposições que eram acompanhadas de grande quantidade 
de experiências e projeções, habilmente dirigidas pelo preparador da 
Sorbonne, formavam em cada conferência um espetáculo extremamente 
agradável, e contribuíam para o bom sucesso dos professores, que eram 
acolhidos e festejados pelo público. Estas experiências eram ensaiadas 
em sessões preparatórias, às quais pôde assistir o Santos Viegas, e que 
duravam muitas vezes cinco e seis horas.
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A frequência dos cursos, na qualidade de simples espectador, 
proporcionou ao professor do Gabinete de Física da Universidade de 
Coimbra a ocasião de ver funcionar muitos instrumentos científicos 
modernos, embora a maior parte, não era a primeira vez que os contactava, 
já que o Gabinete de Coimbra se encontrava muito bem equipado. Para 
ver de perto como as experiências se preparavam, e com o objetivo de 
poder trabalhar sob a orientação de um homem que conhecesse bem 
os instrumentos dirigiu-se a Louis Jules Duboscq, reputado construtor 
de instrumentos científicos, a quem encomendou alguns aparelhos que 
vieram aumentar a coleção de instrumentos destinados ao Gabinete de 
Física Experimental de Coimbra. Sendo aconselhado por Duboscq a 
contactar o preparador da Sorbonne, conseguiu obter de Jean Gustave 
Bourbouze a admissão no laboratório da Sorbonne. Este preparador 
gozava de excelente reputação junto da comunidade científica de Paris, 
tendo trabalhado para mestres tão distintos como Claude Pouillet, 
César-Mansuète Despretz, Paul Desains e Jules Jamin. Ficou a dever-se 
a Bourbouze um significativo desenvolvimento da Física Experimental. 
Em 1851 colaborou com Léon Foucault na realização das experiências 
com o pêndulo no Panteão de Paris.

Ao lado de Bourbouze, Santos Viegas assistiu à preparação das 
experiências para o curso da Faculdade de Ciências e aos ensaios para as 
“Soirées Scientíficas”. No laboratório realizou trabalhos de determinação 
de densidades dos corpos sólidos e líquidos; construção de termómetros; 
aplicação da máquina de dividir a graduação de tubos de vidro e ao 
traçado de escalas micrométricas; métodos gráficos para determinar a 
duração das vibrações sonoras; processos de galvanoplastia, douradura 
e prateadura química; fotografia, com aplicação especial às projeções 
usadas nos curso de Física, clivagem dos cristais birrefrangentes e 
trabalhos de soprar o vidro, etc.

Em França Santos Viegas teve a oportunidade de conviver com 
um conjunto notável de cientistas que deram um contributo de grande 
relevo para o desenvolvimento da Física e das aplicações técnicas da 
eletricidade. Entre os anos 1860-1890 muitos dos físicos da Sorbonne, 
Colégio de França ou da Escola Politécnica deixaram de dar prioridade 
aos estudos da ótica, que era até à data o seu campo de eleição, em 
favor da eletricidade e do magnetismo, procedendo-se ao estudo das 
questões diretamente relacionadas com os problemas suscitados pelo 
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funcionamento de máquinas, motores e lâmpadas elétricas, fruto da 
conjuntura tecnológica mundial. 

Na década de 1880, o ensino da Física Experimental em França deixava 
pouco espaço às formulações matemáticas, incidindo principalmente nos 
pormenores dos dispositivos experimentais, evidenciado, por exemplo, 
pelos tratados elementares de Adolphe Ganot e Eugène Daguin. Note-
se que, embora no final do século XIX os físicos também começaram a 
interessar-se pelo desenvolvimento tecnológico, como o aperfeiçoamento 
dos motores elétricos, com o telefone, com o cinema ou com os raios 
X, relevando a forte ligação entre a Física e as suas aplicações práticas. 
Muitos mostraram-se disponíveis para estudar as questões industriais, 
como Edmond Becquerel com a galvanoplastia, ou Léon Foucault com 
a iluminação eléctrica. Embora nenhum destes físicos tenha deixado o 
seu nome associado a uma lei ou a um fenómeno, a maioria deles deixou 
um instrumento epónimo como o eletrómetro capilar de Lippmann ou 
o fosforoscópio de Becquerel, para citar alguns exemplos.

Os físicos franceses2 foram, desde muito cedo, treinados para 
fabricar os seus próprios dispositivos, enquanto, por exemplo, os seus 
homólogos britânicos trabalhavam com instrumentos fabricados e 
adquiridos a reputados fabricantes que os comercializavam. Sublinhe-
se que foi nesta altura que os fabricantes de instrumentos mudaram de 
estatuto, pois adquiriram formação científica que lhes permitiu realizar 
experiências por sua própria conta e publicar artigos em revistas 
científicas. A conceção do galvanómetro móvel em que participaram 
um professor do Colégio de França, Arsène d’Arsonval, um engenheiro 
Marcel Deprez e um fabricante, Jules Carpentier é um exemplo de 
colaboração entre as diversas categorias profissionais. 

Este desenvolvimento técnico teve uma larga difusão nas principais 
instituições de ensino universitário da Europa. Isso mesmo está bem 
patente na coleção de instrumentos científicos do Gabinete de Física 
da Universidade de Coimbra, que resultou dos contactos estabelecidos 
desde meados da década de 1860 entre António dos Santos Viegas e os 
mais prestigiados físicos e designers de instrumentos científicos, cujos 

2\ Durante a construção do laboratório da Sorbonne em 1868, Jules Jamin instalou uma 
grande loja de mecânica e de carpintaria e Alfred Cornu era conhecido por gostar de 
fazer as suas experiências, sem recorrer a fabricantes.
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nomes estão associados ao desenvolvimento da Física Experimental ao 
longo de toda a segunda metade do século XIX. 

O magnetismo, antes considerado um fenómeno secundário em 
Física, tornou-se uma área científica prioritária e de grande importância 
prática devido à invenção das primeiras máquinas eletromagnéticas 
geradoras de corrente elétrica comercializadas a partir de 1860. Jules 
Jamin, professor titular da Cadeira de Física Experimental da Sorbonne, 
estudou sistematicamente as propriedades magnéticas em laboratório. 
No mesmo laboratório, Edmond Bouty preparou uma tese sobre o 
fenómeno da desmagnetização e remagnetização e sobre as variações 
do magnetismo pela ação elétrica ou mecânica. Outro estudante, René 
Blondlot, estudou o trabalho mecânico associado aos fenómenos 
elétricos e magnéticos e construiu um aparelho destinado à construção 
de motores elétricos. Até Marie Curie fez o seu primeiro trabalho de 
investigação em 1890, sob a direção de Gabriel Lippmann, sobre o 
magnetismo dos aços de diferentes origens industriais. Por sua vez, 
Pierre Curie preparou uma tese, também sob a direção de Lippmann, 
sobre as variações das propriedades magnéticas com a temperatura.

Estes estudos sugeriam que o extenso trabalho sobre eletromagnetismo, 
feito no fim do século no Laboratório de Investigação de Física da Sorbonne, 
teve a sua origem nas questões suscitadas pela operacionalização de novas 
máquinas elétricas. Pierre August Bertin, num artigo Les nouvelles machines 
d’induction, publicado em 1868 nos Annales de chimie et de physique, 
analisou as últimas melhorias nas máquinas geradoras de corrente, já 
conhecidas dos físicos franceses graças à Exposição Universal de 1867 
realizada em Paris3. Poucos anos depois, Alfred Niaudet-Bréguet estudou a 
produção de corrente por dínamos de Gramme. 

Enquanto durante o período compreendido entre 1840 e 1870 os 
artigos sobre eletricidade e magnetismo representavam, no máximo, um 
quarto de todos os artigos científicos publicados pelos físicos franceses, 
durante a década de 1870-1880, passaram a ser quase metade. Em 1871-

3\ O rei de Portugal visitou a exposição referida e os relatórios do júri internacional, 
redigidos na sequência da mesma, ressalvam os aperfeiçoamentos conseguidos na 
indústria, nomeadamente o papel da mecânica na indústria (as máquinas a vapor) e na 
física e na química (telegrafia e fotografia, galvanoplastia ou electrometalurgia).
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1872, doze dos trinta artigos produzidos pelo laboratório de Jamin4, são 
relativos a fenómenos elétricos e magnéticos, seis dos quais referiam-se 
à eletricidade industrial. Ainda em 1887, sob a liderança de Lippmann, 
o relatório do laboratório afirmava que as investigações de eletricidade e 
magnetismo eram as mais favorecidas. Enquanto o laboratório de Física 
da Sorbonne, que abriu em 1871, sob direção de Paul Desains (1817-
1885) se direcionava mais para a ótica, na década de 80, Edmond Bouty, 
seu sucessor, atribui novas salas à eletricidade e aí faz instalar máquinas 
elétricas industriais. 

Em meados da década de 1870, Eleuthère Mascart, titular da 
cadeira de Física Experimental do Colégio de França, abandonou 
a ótica, dedicando a sua investigação e o ensino à eletricidade e ao 
magnetismo. Com Alfred Angot (1848-1924) conduziu investigações 
experimentais sobre várias máquinas industriais e estudou a propagação 
de correntes elétricas nos cabos submarinos. As Leçons sur l’électricité 
et le magnétisme, uma obra em dois volumes, escritas entre 1882-86 
em co-autoria de Mascart com Jules Joubert (1824-1907), tornou-se o 
primeiro livro francês de eletricidade que combina teoria e aplicações, 
uma referência para engenheiros e físicos.

Após o Congresso Internacional de Eletricistas de 1881, durante 
o qual Mascart5 desempenhou um papel fundamental, este dedicou-
se às questões essenciais de metrologia elétrica e tornou-se consultor 
do Estado para as questões técnicas donde se destaca a redação de um 
relatório sobre as condições de iluminação nas salas de teatros. No 
mesmo laboratório, Joubert, que também abandonara a ótica, tema 
da sua tese, orientando o seu interesse para a eletricidade industrial, 
aprofundou o trabalho de Mascart, através de um estudo teórico e 
experimental das máquinas de corrente alternada. Em 1881 fez parte 

4\ O percurso de Jamin tinha uma tripla reorientação parcialmente partilhada pelos 
outros físicos: reorientação disciplinar com a passagem da óptica à electricidade, 
passagem da ciência pura para a ciência aplicada e, finalmente, a mudança de audiência 
com o abandono de palestras públicas que atraíram multidões burguesas à Sorbonne, em 
favor de demonstrações em sítios industriais.
5\ No Congresso dos Electricistas de 1881, Mascart, como chefe da delegação francesa 
para o Congresso, evidenciou-se nas negociações do sistema prático de unidades. 
Na Exposição Internacional de Paris de 1889, Mascart é o Presidente do Comité de 
Electricidade.
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da comissão encarregue pelo júri do Salão Internacional de Eletricidade 
de Paris para analisar máquinas elétricas e modos de iluminação em 
competição. Com Henri Tresca, professor de mecânica do Conservatoire 
des Arts et Métiers, e Alfred Potier da Escola Politécnica, realizou uma 
série de medidas sobre as máquinas e lâmpadas incandescentes expostas 
pelos diversos fabricantes franceses e estrangeiros da exposição 
realizada em Paris, sendo que estas medidas foram incluídas como 
referências na literatura técnica da área. Posteriormente, Potier integrou 
todas as comissões relacionadas com a eletricidade e trabalhou em 1891 
com engenheiros na análise do transporte da corrente alternada e na 
Sociedade de Iluminação Elétrica, dedicando-se à teoria de motores 
assíncronos e de alternadores.

Com a preocupação de assegurar a relação entre a ciência elétrica 
e as suas aplicações práticas, Mascart criou, em 1888, o Laboratório 
Central de Eletricidade, dependente da Sociedade Internacional de 
Eletricistas, encarregue do controlo dos instrumentos de medição 
industrial e da monitorização e utilização eficaz das unidades aprovadas. 
O desenvolvimento deste laboratório conduziu à criação de uma escola 
anexa, a Escola Superior de Eletricidade. Marcel Brillouin, instigado 
por Mascart, dedicou-se à eletricidade, trabalhando em particular 
na determinação do ohm. No Colégio de França, Arsène d’Arsonval 
também trocou os seus trabalhos de fisiologia e medicina, em benefício 
das técnicas elétricas entre 1877 e 1884. Desenvolveu novos modelos 
de microfones e concebeu uma série de galvanómetros. O seu primeiro 
galvanómetro foi construído em colaboração com o engenheiro Marcel 
Deprez e, posteriormente melhorado. Devido à minimização do efeito 
dos campos magnéticos gerados por dínamos, foi amplamente utilizado 
em Física e em eletricidade industrial. No Congresso de Paris, realizado 
em 1881 e nos anos que se seguiram, Arsonval liderou campanhas 
para apoiar a tese de seu amigo Marcel Deprez sobre o transporte de 
eletricidade de alta tensão em corrente contínua. Este físico acompanhou 
particularmente a Exposição em Munique em 1882, destacando-se as 
suas experiências de demonstração sobre o transporte de eletricidade 
à distância.
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SANTOS VIEGAS
NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PARIS 
Os cientistas e telegrafistas de vários países europeus reunidos em 

Paris6 em 1881 reconheceram a necessidade de fixar as unidades de 
grandezas elétricas, de modo que todas as medidas fossem comparáveis. 
A Society of Telegraph Engineers tinha sido fundada no dia 17 de maio 
de 1871, numa reunião realizada em Westminster, Victoria Street, na 
cidade de Londres, e Charles William Siemens tinha sido convidado 
a ser seu primeiro presidente. No dia 22 de dezembro de 1880, esta 
instituição britânica passou a designar-se Society of Telegraph and of 
Electricians. De acordo com Alexander Trotter Pelham, que se juntou 
à instituição em 1885, o termo “engenharia elétrica” começou a ser 
usado na exposição de Paris realizada em 1881. Em 10 de novembro de 
1887, a anterior Sociedade de Engenheiros Telégrafos recebeu o nome 
de Institution of Electrical Engineers. Hoje em dia é conhecida como 
Institution of Engineering and Technology, actualmente a segunda maior 
instituição de engenharia do mundo.

No início da década de 80 do século XIX os físicos sentiram a 
necessidade de definição de padrões universais para a medida das 
grandezas. Particularmente as unidades elétricas usadas dependiam 
do aparelho de medida pelo que, por exemplo, para a intensidade de 
corrente poderia usar-se o desvio da agulha do galvanómetro, ou a 
quantidade de hidrogénio formado na eletrólise da água ou a corrente 
obtida por um conjunto de elementos de uma dada pilha, o que exigia 
outras tantas unidades diferentes. De facto, faltava um quadro teórico 
que pudesse ser aplicado a todos os fenómenos elétricos e magnéticos, 
obrigando à aplicação de vários sistemas de unidades ao estudo destes 
fenómenos. Além do sistema eletrostático, o primeiro a ser concebido e 
fundado na unidade de carga elétrica deduzida da lei de Coulomb, foram 
desenvolvidos outros sistemas, nomeadamente em função do método 

6\ A escolha de Paris para este Congresso prendeu-se com o facto dos cientistas e 
telegrafistas franceses se terem mostrado sempre pragmáticos quanto à utilização dos 
sistemas métricos britânico e germânico, para além de que os franceses usufruíam duma 
forte tradição na precisão das medidas e na construção dos padrões termométricos e 
mecânicos. A escolha de uma cidade francesa torna-se óbvia pois a França desempenhava 
um papel central na metrologia internacional baseado na criação do sistema métrico e na 
presença, na cidade de Paris, do Bureau International des Poids et Mesures.
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usado para obter as respetivas medidas ou de acordo com uma certa lei 
física: o eletroquímico, eletrotérmico, eletrodinâmico, eletromagnético, 
etc. 

Foi neste cenário que se realizou entre agosto e novembro de 1881 
o Congresso Internacional de Eletricidade de Paris, que reuniu cerca de 
250 delegados de 28 países. Aí os cientistas e telegrafistas tomaram uma 
atitude pragmática, reconhecendo a necessidade de fixar as unidades 
e os padrões das quantidades elétricas de modo a que as medidas 
efetuadas fossem comparáveis. 

O Congresso Internacional de Eletricistas, realizado em Paris em 
1881, estabeleceu as definições de cinco grandezas elétricas principais: 
o Ohm (de resistência), o Volt (de força eletromotriz), o Ampére (de 
intensidade de corrente), o Coulomb (de carga elétrica) e o Farad 
(de capacidade), não se tendo conseguido definir a unidade de força 
que, não sendo fundamental, devia também ser definida no âmbito 
da eletricidade. Estas unidades elétricas tiveram origem nos estudos 
realizados pela Associação Britânica, baseando-se nas unidades 
fundamentais, metro, grama e segundo, sendo o metro substituído, mais 
tarde pelo centímetro, por insistência de William Thomson, Lord Kelvin, 
que foi uma das principais figuras do evento. Ao longo da sua vida, o 
trabalho de Lord Kelvin dirigiu-se sobretudo ao desenvolvimento das 
unidades e padrões elétricos. Neste Congresso também foi proposta a 
definição de uma unidade luminosa e foi escolhido um padrão adequado 
para medir, na prática, as quantidades de luz.

A história da padronização científica está intimamente ligada a 
Lord Kelvin cujo nome foi proposto pelo Comité Internacional de 
Pesos e Medidas para unidade da temperatura termodinâmica, que é 
uma das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. 
Embora os seus trabalhos mais conhecidos tenham sido na área da 
termodinâmica, Thomson contribuiu para o avanço da eletrostática 
com a criação de um método de imagens, eletrificação do ar, propagação 
de ondas na água e publicou um trabalho sobre oscilações de correntes 
elétricas que constituiu a base teórica da telegrafia sem fios e da 
radiotransmissão.

O trabalho de Lord Kelvin foi realçado no Congresso Internacional 
de Paris que marcou o início de uma nova era nas ciências físico-
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químicas. No último dia do Congresso, a 5 de outubro, o Secretário 
Permanente da Academia de Ciências, o químico francês Jean Baptiste 
Dumas dedicou o seu discurso de fecho às conquistas da Associação 
Britânica, relevando que a vasta indústria baseada no poder elétrico, 
acrescida das novas formas de comunicação através dos oceanos e outros 
obstáculos, só poderia efetivamente progredir se as medidas utilizadas 
pelos vários países envolvidos estivessem uniformizadas. Neste sentido, 
podemos afirmar que o Congresso dos Eletricistas de Paris emerge 
como um dos mais relevantes exemplos da globalização da ciência.

O Congresso Internacional de Eletricistas foi um sucesso no plano 
científico, técnico e comercial. Este evento teve lugar no Palais d´Industrie 
como parte integrante da Exposição Universal de Eletricidade que 
decorreu entre os dias 1 de agosto e 15 de novembro e contou com 
a presença de inúmeros visitantes que puderam visualizar muitos 
equipamentos relacionados com a eletricidade (baterias, dínamos), tal 
como um carro elétrico que ligava a exposição à praça, convenientemente 
iluminada para a ocasião, de forma permanente. 

Nessa exposição, Gaston Tissandier apresentou um pequeno 
aeróstato de 3,5 m de comprimento cheio de hidrogénio, munido de 
um pequeno motor elétrico do tipo Siemens, alimentado por dois 
acumuladores em série, regulado por um comutador que permitiu 
efetuar inúmeras experiências e demonstrações. Também foram exibidos 
equipamentos relacionados com a aplicação da eletricidade à iluminação, 
tais como lâmpadas de arco e incandescentes e aparelhos relacionados 
com telégrafos militares. Foram três os objetivos atingidos com este 
Congresso: a normalização das unidades elétricas, a apresentação 
de importantes trabalhos no âmbito do magnetismo terrestre, da 
meteorologia e das telecomunicações e a consciencialização, por parte 
dos eletricistas (isto é, os cientistas da eletricidade), da necessidade de 
interfaces que ligassem as várias instalações elétricas entre elas. 

Neste Congresso verificou-se uma forte presença de membros 
alemães, belgas e da Grã-Bretanha, para além da França. De Portugal, 
foi convidado extraordinário o ministro plenipotenciário em Paris, o 
ministro de Estado honorário e Par do Reino de Portugal, João Andrade 
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Corvo7, o Conselheiro Guilhermino Augusto de Barros8, Diretor Geral 
dos Correios, Telégrafos e Faróis do Reino de Portugal, para além de 
António dos Santos Viegas. 

Na 2ª sessão decorrida no dia 17 de setembro, sob a presidência de 
Dumas, reunida para discutir a física do globo, magnetismo terrestre e 
a eletricidade atmosférica, Santos Viegas, na qualidade de Diretor do 
Observatório Magnético da Universidade de Coimbra, afirmou que esse 
estabelecimento empregava os métodos de Gauss com as modificações 
introduzidas pelo físico alemão Johann von Lamont e os instrumentos 
recomendados ao Observatório de Kew. Propôs, como ponto de partida 
para uma uniformização internacional, que se determinasse a natureza 
dos fenómenos a observar e a escolha dos instrumentos de observação. 
Após as intervenções de Helmholtz e de Thomson, entre outras, 
Éleuthère Mascart leu as resoluções finais que assentavam no facto das 
medidas que deveriam ser feitas pelas várias administrações telegráficas 
a fim de se organizar um estudo sistemático das correntes terrestres. 
Propunha-se que aquelas medidas fossem coligidas sob a direção de 
um Comité Internacional. Na impossibilidade de se obter prontamente 
esta organização, seria desejável que, pelo menos as observações fossem 
feitas em dias especificamente escolhidos pela Comissão Internacional 
do Ano Polar estabelecida em 18799. Esta Comissão ficou encarregada de 
precisar os métodos de observação para a eletricidade atmosférica com 
o intuito de generalizar o estudo da superfície terrestre. Estas resoluções 

7\ João Andrade Corvo, apenas 20 dias após a criação da Sociedade de Geografia de 
Lisboa em 31 de Dezembro de 1875 e, na qualidade de Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e do Ultramar, publica um decreto onde estipula a criação 
de uma Comissão Central Permanente de Geografia que seria concorrente do primeiro 
organismo, cujo presidente seria ele próprio. Esta situação só viria a alterar-se quando 
o Visconde de S. Januário o substitui no cargo e, ao alterar a natureza dos projetos, os 
integra.
8\ Guillermino Augusto de Barros teve um papel preponderante na assinatura do contrato 
de concessão com a Edison Gower Bell em 13 de Janeiro de 1882, que obrigava esta 
companhia a instalar as redes telefónicas em Lisboa, Porto e outras estações suburbanas 
nos arredores.
9\ Esta comissão integrava representantes da Dinamarca, Noruega, Rússia, Suécia, 
Finlândia, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Países Baixos, França, Estados Unidos 
e Grã-Bretanha, com o apoio do novo Domínio do Canadá. Estabeleceu que o primeiro 
Ano Polar Internacional seria realizado em 1882-1883, para coincidir com um trânsito 
de Vénus previsto para o dia 6 de Dezembro de 1882.
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sugerem que a intervenção de Santos Viegas foi um contributo relevante 
na sistematização dos estudos desta natureza.

Na revista O Instituto, criada em Coimbra para promover as ciências 
e as artes em Portugal, pode ler-se o parecer da Faculdade de Filosofia 
da Universidade de Coimbra, datado de 1885, sobre as deliberações 
tomadas no Congresso de 1881 para a determinação das unidades 
elétricas. Na ótica do Conselho da Faculdade, o sistema CGS eliminava a 
arbitrariedade na escolha das unidades derivadas do centímetro, grama 
e segundo, permitindo a simplificação nos cálculos. Deste modo, os 
membros do Conselho concordaram que o sistema era extremamente 
cómodo para uso científico, não sucedendo o mesmo nas aplicações 
práticas da eletricidade, pelo facto das unidades serem extremamente 
grandes ou pequenas. Para resolver esta limitação, determinaram-se no 
Congresso as unidades práticas de medidas elétricas para que fossem 
aplicáveis ordinariamente, nomeadamente a de resistência, a de força 
eletromotriz, a de intensidade de corrente, a de massa elétrica e a de 
capacidade. 

No Congresso de 1881 também se fez referência à determinação dos 
métodos de observação da eletricidade atmosférica para se generalizar 
o seu estudo a nível global. No entanto, este assunto só foi tratado na 
Conferência de 1884. Era necessária a reunião dos elementos estatísticos 
relativos à eficácia dos pára-raios e à influência nociva ou não das redes 
telegráficas e telefónicas. Assim, propôs-se, de acordo com o que defendia 
Lord Kelvin, a promoção das observações regulares da eletricidade 
atmosférica e encarregaram-se os observatórios meteorológicos e as 
repartições telegráficas de recolher e tratar as informações necessárias. 
No sentido de uniformizar esta tarefa distribuiu-se nessas repartições 
questionários10, uns relativos aos raios que caem neste tipo de linhas 
e outros para aqueles que caíssem fora das linhas telegráficas. Os 
congressistas manifestaram a vontade de sujeitar os pára-raios existentes 
a verificações periódicas. Numa segunda reunião realizada no Instituto 
de Coimbra, decidiu-se que os resultados das observações realizadas em 

10\ Os questionários focavam a localização da queda do raio, a natureza do objeto 
atingido, assim como a sua posição. Solicitava que o respondente esclarecesse acerca 
da existência ou não de pára-raios nas imediações, a distância do objeto, a altura e a 
estrutura dos pára-raios, entre outros aspetos.
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Portugal fossem enviados anualmente para a secretaria internacional das 
administrações telegráficas em Berna, na Suíça. Quanto à importância 
do estudo sistemático das correntes terrestres, os conferencistas do 
Congresso dos Eletricistas, de Paris, exprimiram a vontade de que 
estas se fizessem em todos os países com vista à resolução dos grandes 
problemas de física do globo. 

O Conselho da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
emitiu um parecer, seguindo a proposta do governo francês, no qual se 
convidavam todas as corporações científicas a adotar as deliberações da 
Conferência. Consultados os dois professores de Física11, o Conselho 
aprovou todas as deliberações da Conferência que eram concordantes 
com as do Congresso de 1881, as quais deveriam ser convertidas em 
lei internacional. Quanto às observações nos observatórios e postos 
meteorológicos, o Conselho da Faculdade foi, nesta altura, da opinião 
de que os questionários apresentados deveriam ser distribuídos pelas 
estações telegráficas e que estas os deviam remeter para uma estação 
central, responsável pela coordenação e publicação dos resultados. Na 
ótica do Conselho, a verificação periódica dos pára-raios, embora uma 
precaução recomendável, deveria ser deixada a cargo dos proprietários 
dos edifícios.

Sob a orientação de Santos Viegas, o Congresso de Paris de 1881 
teve repercussões no desenvolvimento da Física na Universidade de 
Coimbra. Durante a sua estadia em Paris, António dos Santos Viegas 
recebeu do governo francês a Ordem Nacional da Legião de Honra. 

Em Portugal, antes de 1850, os professores da Faculdade de Filosofia 
realizaram escassos trabalhos de investigação, devido aos parcos 
recursos existentes e à falta de estímulos financeiros. A sobrecarga de 
trabalho docente dos professores, assim como a constante mudança 
de cadeiras a eles atribuídas, dificultaram a realização deste tipo de 
trabalhos. Contudo, a reforma dos estudos de 1844 instituiu um novo 
regulamento para a progressão da carreira do magistério universitário12 

11\ Os professores auscultados foram os docentes da 3ª cadeira, de Física Experimental, 
António dos Santos Viegas e da 5ª cadeira, Física dos Imponderáveis, António de 
Meirelles Guedes Pereira Coutinho Garrido.
12\ Regulamento para a habilitação dos candidatos ao magistério da Universidade 
de Coimbra - Servindo de regulamentação ao Decreto de 20 de Setembro de 1844, 
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que resultou num incremento de trabalhos desenvolvidos por parte dos 
professores da Universidade de Coimbra no geral e da Faculdade de 
Filosofia, em particular. 

Para obter a licenciatura, os alunos tinham que apresentar as Theses, 
nas quais deveriam reunir um determinado número de temas relativos 
a cada uma das cadeiras frequentadas ao longo do curso. Relativamente 
à atribuição do grau de doutor, os alunos, depois de licenciados, tinham 
que defender as dissertações inaugurais e só depois da aprovação destas 
é que se realizavam as cerimónias inerentes ao doutoramento. Para 
concorrer a lugares de professores, os candidatos também tinham que 
se submeter a provas, pelo que, se nos detivermos nestes documentos, 
reteremos alguma informação acerca dos temas abordados nas cadeiras 
de Física assim como os temas que suscitaram interesse e que foram alvo 
de trabalhos por parte dos docentes, para avaliar a influência de Santos 
Viegas na orientação dos trabalhos dos seus estudantes e as repercussões 
do Congresso de 1881 em Coimbra.

Nas Theses de José Maria Abreu apresentadas em 1840, as matérias 
abrangiam sobretudo as propriedades dos corpos e o calor, enquanto 
nas de Matias de Carvalho e Vasconcelos, de 1854, verificou-se a 
predominância de temas relacionados com a mecânica e a eletricidade, 
donde se destacava a referência à telegrafia elétrica como sendo 
“engenhosa e útil”. Mais tarde, Jacinto António de Sousa defendeu Theses 
sobre meteorologia, assim como Albino Augusto Giraldes.

Em 1855, Mathias de Carvalho realizou provas para o concurso 
de professor extraordinário na Faculdade de Filosofia com o trabalho 
Climas agricolas, e sua influencia na vegetação. Note-se que este 
professor não desenvolveu qualquer trabalho experimental ou de 
campo em meteorologia ou climatologia, apenas organizou um 
conjunto de conhecimentos acerca da temática, donde se conclui que, 
para se inferir acerca de um determinado clima, era necessário possuir 
certas informações acerca do vento, da chuva ou da temperatura e das 
suas variações. Em 1859, Albino Giraldes apresentou a sua dissertação 
inaugural intitulada a Constituição physica da atmosphera onde distinguiu 

confirmado pela Lei de 29 de Novembro do mesmo ano, Lisboa, Imprensa Nacional, 
1845. A habilitação ao magistério da Universidade de Coimbra foi efectivamente 
regulada pelo Decreto de 01/12/1845.
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as diferentes camadas da atmosfera, concluindo-se que a meteorologia 
era uma área que suscitava interesse, mas os conhecimentos sobre o 
tema não eram muito aprofundados. 

Até ao final do século XIX sucederam-se trabalhos de discípulos de 
Santos Viegas, alguns dos quais viriam a destacar-se na vida académica, 
não só na Universidade de Coimbra, como noutras instituições. Em 
1865, Júlio Augusto Henriques também defendeu Theses, destacando-
se a grande representatividade de argumentos relacionados com a 
meteorologia. O tema do magnetismo terrestre também mereceu grande 
relevância. Três anos depois foi a vez de Adriano de Paiva defender as 
suas Theses, assumindo maior destaque o tema da eletricidade.

As Theses de Henrique Teixeira Bastos, defendidas em 1884, já 
influenciadas pelas repercussões do Congresso de Paris, de 1881, 
nota-se o crescente interesse pelo eletromagnetismo. A obra Unidades 
Eléctricas que constitui a dissertação inaugural defendida em 1884 
por Henrique Teixeira Bastos, discípulo de António Santos Viegas 
surgiu como uma consequência imediata dos avanços científicos do 
Congresso Internacional dos Eletricistas. Este trabalho representa, 
porventura a primeira influência de relevo do Congresso de Paris de 
1881 na atividade do Gabinete de Física Experimental da Universidade 
de Coimbra. Nela, o autor expôs o sistema de unidades elétricas 
utilizado na altura, dividindo o livro em três partes fundamentais: 
Definição da unidade, sua comparação com a unidade arbitrária e sua 
representação material. Na introdução, Teixeira Bastos faz referência 
ao Congresso de Paris de 1881, no qual se uniformizaram as unidades 
elétricas. Antes deste evento, na avaliação de uma mesma grandeza, 
cada experimentador propunha a sua unidade, sendo as principais 
quatro grandezas da eletricidade a quantidade de carga, a intensidade de 
corrente elétrica, a força eletromotriz e a resistência que, antes desta data 
eram avaliadas segundo unidades muito diversas. O discípulo de Santos 
Viegas notava as divergências existentes nas unidades destas grandezas 
e concluía que o referido Congresso pôs termo a estas divergências, 
adotando, com leves modificações, o sistema de unidades usado pela 
Associação Britânica. Assim, o primeiro capítulo tratava das unidades 
fundamentais e derivadas, unidades mecânicas e sistemas elétricos. No 
capítulo seguinte, Teixeira Bastos explicava a determinação de unidades 
absolutas e de unidades práticas. Quanto ao último capítulo, o autor 
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dissertava sobre os padrões elétricos, o padrão de resistência e o padrão 
de força eletromotriz, finalizando a sua exposição com uma conclusão. 
Nesta, defendia que os padrões construídos podiam ser modificados 
mais tarde. Mas, para que o sistema de unidades se estabelecesse na 
prática, era necessário que em todos os países se realizassem novas 
experiências para se estabelecerem as respetivas unidades. Recordava 
que, em 1882, houve uma conferência internacional de eletricidade 
onde se estabeleceu o ohm como a resistência de uma coluna de 
mercúrio de 1 mm2 de área de secção e de 106 cm de comprimento, 
à temperatura do gelo fundente e reiterava que esta unidade devia ser 
adotada internacionalmente. Apresentava, por fim, várias resoluções 
provenientes dessa conferência, nomeadamente a própria definição de 
volt.

A Theoria Electromagnetica da Luz de 1885 constituiu a dissertação 
de concurso ao magistério universitário defendida por Teixeira Bastos. 
Neste trabalho, relacionava a ótica com a eletricidade e, propunha-
se deduzir, a partir das equações diferenciais do movimento da 
eletricidade, as leis da propagação, reflexão e refração da luz. Deu 
especial relevo ao trabalho de Maxwell, considerado o fundador da teoria 
eletromagnética, explicando os fenómenos elétricos e luminosos pelo 
mesmo meio. No entanto, salientava que a concordância entre os dois 
tipos de fenómenos no que se refere à propagação, reflexão e refração 
da radiação eletromagnética na superfície de separação de dois meios 
diferentes não foi tratada por Maxwell mas, sim, por Helmholtz. No seu 
estudo, Bastos estabeleceu a relação entre as unidades eletrostática e 
eletromagnética de eletricidade que foram determinadas por diferentes 
processos, tendo-se obtido valores francamente concordantes.

Em 1897, António Vellado Pereira da Fonseca sustentou seis teses de 
Física distribuídas por vários domínios, passando o eletromagnetismo 
a ocupar um lugar central nos assuntos tratados em Física, o que não 
surpreende, visto ser esta a altura em que esta área da Física conheceu 
muitos desenvolvimentos. Neste trabalho refere-se aos raios de Röntgen 
que foram objeto da primeira comunicação no final de 189513, o que 

13\ Nesse ano, Röntgen comunicou à Sociedade de Física e de Medicina de Wurzburg 
a descoberta dos raios X, sendo a sua primeira comunicação intitulada “A propósito de 
Uma Nova Espécie de Raios”, na qual descreveu algumas propriedades desta radiação 
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mostra atualidade científica entre os discípulos de Santos Viegas.
Com efeito, a descoberta dos raios X originou um interesse 

científico imediato em Coimbra. Efetivamente, em janeiro/fevereiro de 
1896, cerca de um mês após o anúncio desta descoberta, fizeram-se os 
primeiros ensaios no Gabinete de Física da Universidade, orientados 
para a sua aplicação no diagnóstico clínico, em colaboração com os 
docentes da Faculdade de Medicina. Em 1896 Teixeira Bastos publicou 
um artigo na revista científica O Instituto, onde anunciava as mais 
recentes descobertas relativas aos raios X de Röntgen. O Gabinete de 
Física Experimental de Coimbra acompanhou a evolução das recentes 
descobertas desde muito cedo. Com efeito, em fevereiro de 1896 
fizeram-se as primeiras experiências no Gabinete de Física. Isso mesmo 
pode ser confirmado através do artigo publicado por Teixeira Bastos 
em 1896, atendendo a que Röntgen tornou pública a sua descoberta 
em Dezembro de 1895. No dia 1 de março o jornal O Século publicou 
na sua primeira página um extenso artigo intitulado A Photographia 
atravez dos corpos opacos, no qual se dava uma notícia desenvolvida 
sobre as primeiras experiências de Raios X em Portugal. Segundo refere 
o professor de Coimbra, nas experiências realizadas no Gabinete de 
Física da Universidade, uma grande bobina de Ruhmkorff era excitada 
por seis elementos de Bunsen, e a descarga era recebida num tubo de 
Crookes. Desde o início da década de cinquenta que a experimentação 
em descargas elétricas em gases e análise espectral tinha constituído um 
assunto de grande interesse dos professores de Física Experimental de 
Coimbra. A quase totalidade do equipamento utilizado nas primeiras 
experiências dos raios X em fevereiro de 1896 tinha sido adquirida 
em 1872. Na coleção de instrumentos que chegaram aos nossos dias, 
encontram-se duas grandes bobinas, uma das quais foi a utilizada nas 
primeiras experiências realizadas. Terá sido na Exposição Internacional 
de Paris de 1867 que Santos Viegas assistiu à apresentação de uma 

sem, no entanto, formular qualquer hipótese acerca da sua natureza. Mais tarde, o 
mesmo físico avançou com a hipótese de que estes raios seriam devidos às “vibrações 
longitudinais do éter”, hipótese essa corroborada por Poincaré que, em 1896, num artigo 
na Revue Générale des Sciences Purés et Appliquées expôs os seus conhecimentos sobre 
as propriedades e natureza destes raios. Foram as ideias de Poincaré que conduziram 
Becquerel às suas experiências com cristais de urânio, das quais resultou a descoberta da 
radioatividade natural.
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grande bobina de Ruhmkorff. Simões de Carvalho, na Memória 
Histórica da Faculdade de Filosofia, refere uma máquina de indução 
eletromagnética, de extraordinárias dimensões, construída em Paris 
por Ruhmkorff, que diz ser um dos mais modernos e interessantes 
aparelhos de recente invenção que enriqueceram o Gabinete de Física e 
serviam para as demonstrações da aula. Afirmava ainda ser este o maior 
dos aparelhos deste género que foram expostos em Paris em 1867, que o 
fio induzido tem cerca de 100 km de comprimento e que produz faíscas 
de 50cm. Também o Anuário da Universidade de Coimbra de 1867/68 
se refere a este instrumento. A aquisição deste instrumento justificava-
se pelo interesse nas experiências de descargas elétricas em gases e 
dos primeiros estudos experimentais de espectroscopia que Santos 
Viegas procurou realizar no Gabinete de Física. Também fazem parte 
da coleção do Museu de Física várias ampolas de Raios X fabricadas 
nos meses que se seguiram. Nos primeiros ensaios foram utilizados um 
dedo de um cadáver (o primeiro ensaio), uma mão viva, uma caixa de 
pesos e uma sardinha. Estes objetos foram submetidos a exposições não 
inferiores a vinte minutos. Ainda durante o mês de maio foram feitos 
os primeiros ensaios de utilização dos raios X no diagnóstico clínico. 
Durante os meses que se seguiram intensificaram-se os estudos neste 
domínio no Gabinete de Física de Coimbra.

Na sequência destes primeiros ensaios, Álvaro José da Silva Basto 
apresentou a dissertação intitulada Os raios cathodicos e os raios X de 
Röntgen em 1897. Neste trabalho referia-se às experiências realizadas 
com descargas elétricas em gases, distinguindo os modos de preparação 
das várias descargas e o seu aspeto. Em seguida, debruçou-se sobre as 
experiências com os raios catódicos, referindo-se às suas propriedades, 
designadamente as suas ações químicas, fotográficas, mecânicas, entre 
outras, estudando a ação dos campos elétrico e magnético sobre este 
tipo de raios. Explicou a teoria da condução molecular, a teoria da 
condução eletrolítica e a teoria da natureza material dos raios catódicos, 
entre outras, para dissertar acerca da sua natureza. Sobre os raios X, 
analisou as suas propriedades óticas, passando posteriormente para 
as suas ações luminescentes, fotográficas e elétricas. Estabeleceu uma 
comparação entre os raios X e os raios de Becquerel e analisou as várias 
teorias explicativas da natureza dos raios X, tendo apresentado as várias 
técnicas de produção e de aplicação destes raios. Há no seu trabalho 
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uma extensa bibliografia estrangeira, referindo ainda o conteúdo de 
algumas publicações, destacando-se as de Perrigot em abril de 1897 
na Academia de Ciências de Paris publicada no Comptes Rendus, as de 
Gustav Le Bon a 26 de abril do mesmo ano e a de Henri Becquerel a 
10 de Maio, cerca de vinte dias antes da conclusão daquele trabalho. 
Mostrou igualmente um conhecimento profundo da evolução técnica e 
dos resultados experimentais acerca deste assunto.

Os conhecimentos sobre a Física das Radiações começaram ainda 
no tempo de Santos Viegas e do seu antigo discípulo Henrique Teixeira 
Bastos a ter aplicações médicas, inaugurando em Coimbra uma tradição 
de colaboração entre o Gabinete de Física e a Faculdade de Medicina 
que se prolongou, chegando até aos dias de hoje. Disso foi exemplo a 
criação do Laboratório de Radiologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. Em 1901, apenas cinco anos após a descoberta 
de raios X, o decreto nº 4, de 24 de Dezembro, estabeleceu as Bases 
para a Reorganização da Universidade de Coimbra. Este decreto criou 
o Gabinete de Radioscopia e Radiografia no Hospital da Universidade 
de Coimbra.

Como dissertação inaugural para o Ato das Conclusões Magnas na 
Faculdade de Filosofia, António Meirelles Garrido apresentou em 1878 
a Theoria mathematica da propagação da luz nos meios homogéneos, 
demonstrando conhecimento das teorias de Fresnel e de Cauchy acerca 
da propagação mecânica da luz. Em 1879 o mesmo Meirelles Garrido 
apresentou um estudo intitulado O Radiometro, que foi a sua dissertação 
de concurso na qual se propunha fazer uma breve resenha dos factos 
estabelecidos pela experiência e a discutir o valor das diferentes teorias 
dos movimentos radiométricos. Garrido resumiu os trabalhos de alguns 
físicos que demonstravam que os movimentos do radiómetro se deviam 
à presença dos gases e expôs o método indireto, segundo o qual, as 
forças responsáveis por esse movimento são interiores. Ao concluir 
que o movimento do radiómetro derivava de forças desenvolvidas 
exclusivamente no seu interior e não da ação mecânica direta da radiação, 
Garrido salientou que este instrumento, que inicialmente surgiu com a 
pretensão de estabelecer um dos elos que ainda faltavam na cadeia em 
que se ligavam as diversas manifestações da força exercida pela ação 
direta a radiação luminosa, depois dos trabalhos referenciados, teve de 
resignar-se como um mero instrumento de física recreativa. Não foi 
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apresentada qualquer bibliografia, figuras ou esquemas, apenas tabelas 
com os resultados obtidos nas experiências descritas.

Em 1897, na sequência dos recentes desenvolvimentos na área do 
eletromagnetismo, Vellado Pereira da Fonseca estudou as oscilações 
elétricas. Este trabalho foi publicado em duas partes: a primeira, 
dissertação inaugural para o Ato de Conclusões Magnas, refere-se à 
ótica das oscilações e a segunda, que constituía uma dissertação para 
um lugar de Lente Substituto, previa os seus efeitos. Na primeira parte, 
o autor descreveu o modo de obter oscilações elétricas, descrevendo 
também o modo de propagação das ondas eletromagnéticas geradas 
nos fios, no ar e em dielétricos. A segunda parte do trabalho de 
Vellado da Fonseca tinha uma vertente mais prática pois focava as 
potencialidades da utilização das oscilações elétricas para a iluminação 
através dos efeitos de Tesla. Certamente teve conhecimento do estudo 
submetido pelo físico sérvio Nikola Tesla ao American Institute of 
Electrical Engineers, no dia 20 de maio de 1891, intitulado Experiments 
with Alternating Currents of Very High Frequency and Their Application 
to Methods of Artificial Illumination. Fonseca concluiu o seu trabalho 
com um capítulo dedicado à telegrafia sem fios, fazendo referência aos 
vários métodos de transmissão de mensagens sem fios, recorrendo às 
radiações eletromagnéticas.

Para a conclusão do curso, Anselmo Ferraz de Carvalho apresentou as 
suas teses, onde se destacam os temas relacionados com o eletromagnetismo, 
a meteorologia e os raios X. Em 1901 defendeu a dissertação inaugural para 
o ato de conclusões magnas na Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra, designada Phenomenos Magneto - Ópticos na qual estudava 
dois dos ramos da Física, o eletromagnetismo e a luz. Discutiu a procura 
dos físicos em estabelecer relações entre o “magnetismo e as outras 
forças da natureza”. Explicou inúmeras experiências, mostrando um 
conhecimento profundo dos trabalhos realizados por outros físicos 
nesta área, pela bibliografia que referencia e pelos dados apresentados.

SANTOS VIEGAS
E AS CIÊNCIAS GEOFÍSICAS EM COIMBRA
Os progressos da meteorologia tiveram um grande impacto, não 

apenas da física do globo, mas também em muitas atividades humanas 
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como a navegação, a higiene, a medicina, o comércio, a indústria e a 
agricultura, tendo a meteorologia uma relação com as maiores necessidades 
da vida, e com os mais caros interesses da sociedade e da civilização. 
Ainda como estudante, Santos Viegas interessou-se pela meteorologia. 
Para a conclusão do curso de Filosofia defendeu Theses sobre estes temas, 
defendendo o estabelecimento de redes meteorológicas na Península 
Ibérica.

A meteorologia em Portugal teve um desenvolvimento significativo 
na segunda metade do século XIX, como na maioria dos países europeus. 
Esse século viu a criação na Europa de serviços meteorológicos e 
institutos dedicados ao estudo dos fenómenos atmosféricos. Portugal, 
devido à sua localização geográfica, foi considerado um dos locais mais 
importantes para o estabelecimento de estações meteorológicas. Os seus 
observatórios foram integrados numa rede telegráfica internacional, 
com outros serviços de meteorologia na Europa para que os alertas 
avançados de tempestades que vêm do Atlântico pudessem ser enviadas 
para outros países. No entanto, este não foi o único fator que promoveu 
a meteorologia em Portugal na segunda metade do século XIX: foi 
necessário o esforço e intervenção de uma pessoa carismática, como 
Santos Viegas, com contatos internacionais, que poderiam criar as 
condições para garantir o desenvolvimento de uma nova instituição 
científica que se dedicasse a este assunto.

No século XIX assistiu-se na Europa à criação de serviços 
meteorológicos e instituições dedicadas ao estudo dos fenómenos 
atmosféricos. Alphonse Quetelet dirigiu as observações meteorológicas 
no Observatório Real de Bruxelas desde a sua fundação em 1831. Por 
ordem do governo espanhol, em 1837 iniciaram-se as observações 
meteorológicas no Observatório de Madrid. Na Inglaterra surgiu, em 
1840, o Departamento Meteorológico e Magnético de Greenwich, 
seguindo-se o Observatório de Kew em 1842, também dedicado às 
observações meteorológicas, e o Departamento Meteorológico do 
Conselho do Comércio, liderado por Robert Fitzroy, em 1854. O 
Instituto Meteorológico de Berlim foi fundado em 1847 sob a direção 
de Heinrich Dove. Em Viena foi criado um instituto central de 
meteorologia em 1848. Em França, os serviços de meteorologia estavam 
divididos entre o Ministério da Marinha e o Observatório de Paris, 
iniciando-se um serviço nacional de meteorologia, dirigido por Urbain 
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Joseph Le Verrier, em 1863. Na Holanda, Buys Ballot dirigiu, a partir 
de 1854, o instituto meteorológico central, sedeado em Utrecht que 
englobou uma rede de 37 estações, sendo o primeiro na Europa a emitir 
avisos de tempestade.

Uma nova área científica da física solar-terrestre foi iniciada por 
físicos da Europa durante os séculos XVIII e XIX. Após o estabelecimento 
da União Magnética Internacional, fundada por Carl Friedrich 
Gauss e Wilhelm Edward Weber, em Göttingen, em 1836, uma rede 
internacional de observatórios magnéticos promoveu uma colaboração 
mundial a fim de obter uma compreensão mais profunda do 
magnetismo da Terra. Portugal integrou esta União, a convite de Johann 
von Lamont no verão de 1857. Outro cientista de renome na promoção 
da cooperação internacional em geomagnetismo foi Adolphe Jacques 
Quetelet, que colaborou para a criação do Observatório Meteorológico 
e Magnético de Coimbra. Em 1833, Quetelet havia estabelecido, a 
pedido do Governo belga, um observatório em Bruxelas dedicado 
a dados estatísticos, geofísicos e meteorológicos. O Observatório de 
Coimbra também recebeu um apoio alargado da comunidade científica 
britânica. A Royal Society de London estava empenhada na realização de 
observações magnéticas conjuntas no vasto império Britânico. Edward 
Sabine liderou esse projeto e obteve o apoio da Associação Britânica 
para o Avanço da Ciência para instalar um observatório geomagnético 
em Kew, tornando-se o principal observatório geofísico do império 
britânico. Sabine viria a fornecer os dados padrão e equipamentos de 
referência para a rede de observatórios e, de fato, o observatório de Kew 
ganhou escala mundial. O Observatório de Kew, cujo diretor desde 1859 
foi Balfour Stewart. O Observatório de Coimbra, do qual Santos Viegas 
viria a ser diretor foi concebido segundo o modelo deste observatório 
britânico.

No ano de 1852, em Coimbra foi fundado o Instituto de Coimbra, 
por iniciativa de um conjunto de lentes da Universidade integrados 
na Academia Dramática. Era uma sociedade académica com o 
objetivo expresso da disseminação da cultura das ciências, das letras 
e das belas artes. Esta associação iniciou também a publicação de um 
jornal científico e literário, com a designação O Instituto, contendo as 
memórias produzidas pelos sócios do Instituto.
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A partir de janeiro de 1854 iniciou-se a publicação n’O Instituto das 
observações meteorológicas feitas no Gabinete de Física Experimental da 
Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra. Estas observações 
já eram executadas desde o início do século XIX. Em 1812, Constantino 
Botelho de Lacerda Lobo, professor da Faculdade de Filosofia, começou 
a publicar na revista Jornal de Coimbra as observações meteorológicas 
que realizou ao longo do período de janeiro de 1812 até Março de 1817, 
onde se encontram também as observações termométricas efetuadas 
pelo médico António de Almeida em Penafiel. Adriano Balbi, geógrafo 
e estatístico italiano desenvolveu várias investigações no nosso país, no 
seu Ensaio Estatístico do Reino de Portugal e do Algarve, incluindo as 
observações de Lacerda Lobo de janeiro de 1816 a dezembro de 1820 
e descrevendo os aparelhos usados nas observações do Gabinete de 
Física de Coimbra. Todavia, estas observações eram de reduzido valor 
científico, uma vez que, além de não terem sido efetuadas a horas fixas, 
foram recolhidas no interior do Gabinete de Física e não ao ar livre.

O mapa meteorológico relativo ao mês de janeiro de 1856, da autoria 
de Matias de Carvalho e Vasconcelos, na altura lente substituto da 
cadeira de Física, vem acompanhado de um pequeno texto onde refere a 
aquisição pelo gabinete de Física de “uma boa colecção de instrumentos 
para os trabalhos das observações meteorológicas, e entre estes um 
excelente anemómetro com os mais recentes aperfeiçoamentos, e o 
primeiro que neste género aparece entre nós”. No mesmo artigo, falava da 
necessidade de estabelecer um observatório meteorológico em Coimbra 
que reunisse as condições técnicas para que os registos da meteorologia 
ficassem ao nível dos observatórios de referência na Europa. Numa 
primeira fase, o Conselho da Faculdade de Filosofia decidiu que não 
havendo meios para a construção de um edifício próprio, se devia fazer 
uso das instalações do Observatório Astronómico. A Faculdade de 
Filosofia não podia ficar atrás dos outros estabelecimentos de ciências 
naturais, nem ser menos solícita em promover aqueles estudos, que eram 
na época objeto dos assíduos trabalhos dos mais distintos naturalistas, e 
que em todas as universidades se cultivavam com a maior diligência, e 
aos quais a meteorologia devia os rápidos e assinalados progressos, que 
ultimamente tinham feito noutros países.

Com efeito, em 11 de janeiro de 1861, o Conselho da Faculdade 
solicitou a Jacinto António de Sousa que reunisse os meios necessários à 
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fundação do observatório meteorológico. Jacinto de Sousa era professor 
da cadeira de Física e especialista em meteorologia e magnetismo 
terrestre, tendo antecedido a Santos Viegas na direção do novo 
observatório geomagnético. Para concretizar o projeto, Jacinto de Sousa 
visitou o Observatório de Kew, em Inglaterra, de forma a inteirar-
se dos instrumentos meteorológicos e magnéticos encomendados 
em Londres. Os relatórios das viagens efetuadas por Jacinto de Sousa 
foram publicados n’O Instituto em 1861, numa secção separada da 
revista designada de secção oficial. A primeira ocorreu de 6 de junho a 
30 de julho de 1860, integrando a observação do eclipse solar de 18 de 
julho em Espanha, no cabo Oropesa, e incluindo os estabelecimentos 
científicos de Madrid, Paris, Bruxelas, Londres, Greenwich e Kew. Em 
virtude de alguns estabelecimentos estarem fechados ou ausentes os 
seus professores e dada a curta duração, já limitada pelos trabalhos 
de observação do eclipse, Jacinto de Sousa limitou-se a descrever os 
espaços físicos e coleções de aparelhos existentes. Em Paris, tendo 
Matias de Carvalho como cicerone, conheceu Urbain Joseph Le Verrier 
no Observatório de Paris, mas ficou bastante desiludido ao verificar que 
este estabelecimento ainda não possuía um observatório meteorológico 
(que só seria criado em 1863). Partiu depois para Bruxelas, onde se 
encontrou com Quetelet, que lhe mostrou o observatório astronómico, 
meteorológico e magnético local. A etapa final da viagem foi a Londres 
e os observatórios de Greenwich e de Kew, contactando com George 
Biddell Airy, Edward Sabine e Balfour Stewart. Em 16 de agosto do 
mesmo ano, Jacinto António de Sousa partiu novamente em viagem, 
esta com o destino único do Observatório de Kew, onde ficou cerca de 
dois meses. No estudo que realizou neste observatório foi acompanhado 
de perto pelo respetivo diretor, Balfour Stewart, e pelo seu assistente 
Charles Chambers.

Toda a instalação dos instrumentos no novo observatório de 
Coimbra foi supervisionada por Jacinto Sousa, que assumiu as 
funções de primeiro diretor. Em 1870 foi publicado pela Imprensa da 
Universidade um primeiro “Resumo das Observações Meteorológicas no 
Observatório Meteorológico e Magnético da Universidade de Coimbra” 
relativas ao período de dezembro de 1864 e janeiro e fevereiro de 1865.

Estando condicionado o desenvolvimento dos trabalhos devido 
a exiguidade de técnicos não remunerados, seria António dos Santos 
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Viegas, então professor da 2.ª cadeira de Física, a garantir o sucesso 
deste projeto ao assumir parte dos trabalhos do novo estabelecimento. 
Foi a participação de Santos Viegas que permitiu organizar os dados 
meteorológicos obtidos nos quadros e gráficos publicados. Jacinto de 
Sousa procurando garantir o bom funcionamento do novo Observatório, 
argumentou que sem pessoal próprio e competente seriam ineficazes os 
esforços desenvolvidos, uma vez que os instrumentos mais importantes 
se mantinham inativos, impossibilitando a recolha regular dos elementos 
magnéticos, e que as observações meteorológicas poderiam sofrer 
interrupções. Já em 26 de Fevereiro de 1864 a Faculdade tinha informado 
o governo sobre a urgência da criação de contratação de pessoal para o 
Observatório, mas um ano depois ainda não havia qualquer resposta. 
Só a partir de Agosto de 1865 passou a ser remunerado o pessoal do 
observatório, incluindo o seu diretor.

A partir de 1870, as observações anuais foram publicadas com 
regularidade, sendo constituído o pessoal do Observatório pelo diretor, 
três ajudantes e um guarda. Um dos ajudantes era o responsável pelas 
observações magnéticas, que tiveram o seu início em Julho de 1866 
e que consistiam na determinação da inclinação, declinação e força 
magnética horizontal absoluta. Os outros dois ajudantes estavam 
encarregados das observações meteorológicas, cabendo ao guarda as 
operações fotográficas. Alguns instrumentos já possuíam registradores 
contínuos, como era o caso do anemógrafo de Beckley e do baro-
psicógrafo. As observações de Coimbra eram enviadas para muitos 
observatórios nacionais e internacionais, o que pode ser atestado pela 
lista incluída na própria publicação (Observações meteorológicas…, 
1874). Foi estabelecida a comunicação telegráfica com o Observatório 
Meteorológico Infante D. Luís através da montagem de um telégrafo de 
Breguet em 1867, sendo transmitidas as observações diárias da manhã 
(das 9h). Do observatório lisboeta eram retransmitidas, todos os meses, 
resumos das observações para o Observatório de Madrid e outros. 

Em 1878, o Observatório Meteorológico e Magnético de Coimbra 
recebeu uma medalha de prata na Exposição Internacional de Paris, na 
qual participou com a exposição de alguns volumes das suas publicações, 
figurando na medalha o nome de Jacinto António de Sousa. 

António Santos Viegas assumiu a direção do Observatório após a 
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morte de Jacinto António de Sousa, por portaria de 23 de Agosto de 
1880, uma escolha natural tendo em conta o empenho e interesse que 
este professor mostrou nos primeiros anos de atividade do observatório. 
Veio a manter-se diretor do Observatório até à sua morte em 1914, 
ausentando-se do lugar apenas nos períodos em que foi reitor da 
Universidade. 

A intervenção de António Santos Viegas no desenvolvimento do 
Observatório desde logo se fez sentir. Quando em 1873 se reuniu o 
Congresso Meteorológico de Viena, este emanou um conjunto de sinais 
convencionais e abreviaturas com a intenção de uniformizar o registo 
dos fenómenos meteorológicos. A nova sinalética começou, apenas, a 
ser usada na publicação das observações meteorológicas e magnéticas de 
1880. Outro foco de atenção de Santos Viegas foi a aquisição de novos 
instrumentos, não apenas para a meteorologia, mas também para as 
determinações magnéticas e sismológicas. Em relação a esta última área 
da geofísica, Santos Viegas foi um pioneiro em Portugal.

Na Exposição de Paris de 1889 foi atribuída uma nova medalha 
ao Observatório Meteorológico e Magnético de Coimbra, desta vez 
de ouro, acompanhada de um certificado da República Francesa. O 
Observatório Meteorológico foi também convidado a participar na 
Exposição Universal de 1900. Já no século XX, Santos Viegas voltou a 
desempenhar as funções de reitor, ficando, desta vez, de Abril de 1906 
a Abril de 1907, como diretor interino do Observatório, o seu discípulo 
Henrique Teixeira Bastos.

Realizou-se em Viena, em 1873, o primeiro Congresso Internacional 
de Meteorologia, presidido pelo meteorologista holandês Buys-Ballot. 
Foi nesse encontro que foi fundada a Organização Meteorológica 
Internacional (OMI), sendo Portugal um membro fundador e estando 
representado no congresso por Fradesso Silveira, então diretor do 
Observatório Infante D. Luís. Todos os serviços de meteorologia 
portugueses estavam sedeados nesse observatório, para onde eram 
canalizadas, diariamente, as observações efetuadas nos escassos postos 
meteorológicos distribuídos por Portugal Continental. Os navios de 
guerra dispunham de instrumentos e instruções para as observações 
meteorológicas e os mapas respetivos eram remetidos para o observatório 
de Lisboa. Apesar de, nos arquipélagos da Madeira e Açores, existirem 
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postos em funcionamento desde 1865, não havia ainda comunicação 
telegráfica, pelo que os dados recolhidos demoravam muito tempo a 
chegar ao Continente, não servindo para serem utilizados em quaisquer 
previsões do tempo.

Apesar do rigor científico com que eram executadas as observações 
meteorológicas, nunca se tentou em Coimbra, nessa época, usar as 
mesmas na previsão do tempo. Este objetivo terá sido desejado por 
Santos Viegas, como se pode concluir do tema de doutoramento que 
este deu ao seu aluno Bernardo Aires, nomeadamente A circulação 
atmosférica e a previsão do tempo. 

Na sua tese de 1892, publicada pela Imprensa da Universidade, 
Bernardo Aires analisou os fenómenos atmosféricos com base na 
distribuição do calor solar à superfície da Terra. Assim, e tendo em 
conta o movimento de rotação terrestre, poderiam explicar-se os ventos 
mundiais, designados de ventos regulares, típicos das várias regiões do 
globo. Associando-se os movimentos atmosféricos de massas de ar com 
as correntes marítimas, justificou o clima na Europa e noutras regiões 
do planeta. O segundo capítulo é dedicado às pressões atmosféricas e 
suas variações, abordando a representação de mapas com a distribuição 
de pressões numa dada região através de linhas isobáricas. Referiu, 
também, a vantagem de usar as cartas para a previsão da deslocação do ar 
e o reconhecimento de zonas de baixa pressão, os ciclones, e áreas de alta 
pressão, os anticiclones, e a sua distribuição pelo planeta, constituindo 
os chamados centros de ação. Com base nesta teoria, Bernardo Aires 
explicou algumas situações meteorológicas frequentes na Europa. No 
capítulo seguinte analisou os ciclones com maior pormenor, constituídos 
por massas consideráveis de ar, animado de um movimento de rotação 
rápido em volta de um eixo proximamente vertical, semelhantes por 
muitos caracteres aos turbilhões que se formam nos rios. 

Em relação à previsão do tempo, Bernardo Aires iniciou o 
tratamento deste tema considerando que se a teoria dos movimentos da 
atmosfera fosse completa, poder-se-iam determinar as causas das suas 
perturbações e desde então conhecer-se-iam os seus efeitos e o lugar 
onde se produziriam. O problema das teorias existentes na época estaria 
na incapacidade de ponderação dos efeitos da orografia da superfície 
terrestre, a distribuição das terras e dos mares e outras causas acidentais. 
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Bernardo Aires abordou a aplicação das chamadas leis das tempestades, 
alicerçadas nos gradientes de pressão registados para prognosticar a 
evolução do tempo meteorológico a curto prazo. Realçou a importância 
das comunicações telegráficas, tendo descrito o panorama nacional.

SANTOS VIEGAS,
UM PIONEIRO DA SISMOLOGIA EM PORTUGAL
Já no final da sua carreira Santos Viegas foi um pioneiro dos registos 

sismográficos em Portugal. A demarcação da sismologia como um ramo 
das geociências só se tornou possível pelo aparecimento de instituições 
dedicadas ao seu estudo, em paralelo com o interesse suscitado, devido 
principalmente à ocorrência de fenómenos sísmicos devastadores. Não 
é de admirar que o primeiro grupo organizado de investigadores nesta 
área - a Sociedade Sismológica do Japão - tenha surgido neste país, logo 
após o sismo de Yokohama de 1880. Esta sociedade era liderada por 
sismólogos britânicos, nos quais se incluía John Milne. Um segundo 
exemplo surgiu noutro país situado numa zona sísmica, a Itália, onde, 
em 1895, foi fundada a Sociedade Sismológica Italiana, à qual António 
dos Santos Viegas pertenceu.

Para o Observatório Meteorológico e Magnético foi adquirido o 
seu primeiro sismógrafo em 1891, iniciando a gravação contínua do 
movimento do solo em 1904. As observações sísmicas têm continuado 
até hoje, com poucas interrupções. Os dados sísmicos registados 
representam a melhor série sísmica em Portugal pela sua extensão 
e qualidade. Existem registos da aquisição em 1891, por parte do 
Observatório, de um sismógrafo Angot B Nº5388, feito em Paris na 
oficina de Breguet, tendo sido o primeiro sismógrafo em funcionamento 
em Portugal. Esta compra ocorreu durante o período em que António 
Meireles Guedes Pereira Coutinho Garrido, também ele antigo 
discípulo de Santos Viegas, desempenhou as funções de diretor interino 
do Observatório, estando Santos Viegas ocupando o cargo de reitor 
da Universidade. O facto de ser um cargo interino, desempenhado de 
31 de janeiro de 1890 a agosto de 1892, e a precariedade da saúde de 
Meireles Garrido, poderão explicar o facto de não ter havido uma maior 
aposta na sismologia, tendo este procurado assegurar a manutenção dos 
trabalhos habituais. Apesar da brevidade da sua vida, António Meireles 
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Garrido deixou uma marca indelével em Coimbra, tendo sido um dos 
lentes mais novos (formou-se com apenas 19 anos).

Em abril de 1903 foi instalado um pêndulo horizontal de Milne. A 
última contribuição de Santos Viegas para o estudo da sismologia foi 
a aquisição de um sismógrafo de Wiechert horizontal, tendo falecido 
sem o ver em funcionamento. O sismógrafo de Milne regista apenas 
a componente horizontal do movimento do solo (EW) e amplifica o 
movimento do solo 10 vezes, a uma velocidade de 1 mm/minuto. Este foi 
o único sismógrafo que se encontrava em funcionamento em Portugal 
no momento do devastador sismo de 1909, com epicentro localizado 
perto da vila de Benavente, com magnitude 6, sendo o sismograma 
do Observatório de Coimbra o único registo deste sismo. Após este 
sismo, uma rede sísmica foi implementada em Portugal, com estações 
localizadas em Lisboa, Porto e Coimbra. 

O sismógrafo Wiechert de longo período só foi instalado no último 
trimestre de 1914 e gravava o movimento do solo na componente 
horizontal (EW e NS). Este sismógrafo amplificava o movimento do 
solo em 200 vezes. Por permitirem uma análise adequada das ondas 
sísmicas registadas, o Observatório começou a publicação de boletins 
anuais, que eram trocados dentro de uma grande rede de instituições, 
de acordo com as normas da Associação Internacional de Sismologia.

Tendo sido o Observatório de Coimbra o percursor nacional dos 
estudos sismográficos, Santos Viegas cuidou de não descurar esta área, 
procurando aperfeiçoar os serviços prestados. O sismógrafo de Angot terá 
funcionado com alguma regularidade, o que se comprova pela aquisição 
de papel fotográfico para o sismógrafo e uma anotação com data de 24 de 
abril de 1901 onde se registava um tremor de terra em Lisboa e Algarve, 
apesar dos resultados não terem sido incluídos em qualquer publicação. 
Verificou-se, na transição de século, que a pouca sensibilidade e velocidade 
de registo deste aparelho não era suficiente para originar uma secção de 
sismologia, pelo que, em 1900, Santos Viegas promoveu a aquisição de um 
sismógrafo Milne, de pêndulo horizontal, ao Observatório inglês de Kew, 
instrumento que chegou a Portugal no ano seguinte. Embora as obras 
de construção de um pavilhão tenham sido logo iniciadas, a instalação 
do novo aparelho apenas foi concluída em 1904, registando movimentos 
sísmicos da direcção este-oeste (E-W).
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Como aconteceu com as instalações científicas nacionais dessa 
época, a limitação derivada da falta de pessoal técnico para tabular 
com regularidade os registos impediu, nos anos seguintes, a publicação 
dos resultados. Apenas em 1908 se conseguiu obter os serviços de 
um recém graduado, detentor de um bacharelato na Faculdade de 
Filosofia, Egas Fernandes Cardoso e Castro. Este foi admitido como 
praticante extraordinário sendo, no ano seguinte, encarregado da 
nova secção de sismologia. Embora não usufruindo de remuneração, 
o trabalho de Egas de Castro (nome por ele adotado) permitiu a 
publicação das observações sísmicas recolhidas em 1909. Estas vieram 
juntar-se às observações meteorológicas e magnéticas que já vinham 
sendo compiladas ao longo das últimas quatro décadas, motivando a 
alteração do nome da publicação anual do observatório (Observações 
Meteorológicas, Magnéticas e Sísmicas…, 1910). Com a secção de 
sismologia, ficou completa a investigação na área das ciências geofísicas 
em Coimbra, cujo desenvolvimento ficou a dever-se essencialmente à 
liderança de Santos Viegas.

As observações sísmicas publicadas pelo Observatório de Coimbra 
de 1909 a 1914 continham todos os eventos sísmicos detetados, 
mensalmente, e classificados em: tremor domesticus (epicentro a menos 
de 500 km), vicinus (epicentro de 500 a 3000 km), remotus (epicentro 
de 3000 a 10 000 km) e ultimus (epicentro a mais de 10 000 km). Para 
cada sismo, eram indicados os instantes: de início do tremor (V1), de 
início da segunda fase (V2), de início da fase principal (B), de máxima 
amplitude (M) e de fim do tremor (F). Eram registadas também a 
semi-amplitude máxima em milímetros (A) e a inclinação máxima em 
segundos de arco (I) (idem). (Eram uma adaptação do sistema adotado 
por a BAAS).

O sismógrafo de Coimbra foi o único, em território nacional, a 
registar o sismo de 1909, sendo efetuado no dia 23 de Abril o seguinte 
registo:

“Desde as 13h-55m,4 deste dia o pêndulo mostrou-se inquieto 
até às 17h-40m,l, hora a que executou uma oscillação, 
partindo de E. para W., com a amplitude de 2mm,40 (0”,62). 
Seguidamente registou-se uma serie de oscillações, 7 das 
quaes de amplitude superior a 17mm,00 (4”,42), produzindo 
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o deslocamento da posição d’equilibrio A amplitude das 
oscillações diminuiu gradualmente até atingir 0 mm,70 
(0”,18) às 18h-10m,3, em que voltou a augmentar, partindo o 
pêndulo de W. para E., e attingindo o valor de 1mm,40 (0”,36). 
Tornou a diminuir e parou, ás 18h-55m,4. Tremor domesticus. 
Epicentro em Benavente. Sentido em Coimbra com a força VI 
(Forel-Mercalli)” (Observações Meteorológicas, Magnéticas e 
Sísmicas…, 1910).

Várias cópias fotográficas do registo deste sismo foram fornecidas a 
entidades nacionais e estrangeiras, das quais destacamos a do sismólogo 
Manuel Sánchez Navarro-Neumann, do observatório espanhol da 
Cartuja, uma das primeiras a ser solicitada. O provimento foi dado em 
7 de maio de 1909 e foi acompanhada de um ofício de Santos Viegas. 
Santos Viegas descreveu nesse documento alguns dos efeitos sentidos 
em Coimbra e várias outras regiões portuguesas, deu conta das réplicas 
registadas e solicitou, também, uma cópia do sismograma obtido na 
estação da Cartuja. Infelizmente, já não existe o sismograma original 
do sismo de Benavente obtido em Coimbra: perdeu-se, provavelmente, 
devido a algum empréstimo não registado.

Egas de Castro assumiu o estudo deste tremor de terra com vista 
a calcular a profundidade do hipocentro. Este trabalho foi publicado 
numa memória n’O Instituto, em novembro de 1909, com o título de 
Geodynamica tellurica. O cálculo efetuado baseou-se na escala sísmica 
proposta por Cancani na 2.ª Conferência Internacional de Sismologia, 
realizada em Estrasburgo em 1903, onde Portugal também esteve 
representado (entre 18 países). A referida escala possuía doze termos 
(idênticos à de Forel-Mercalli), designados de graus de “força de Cancani” 
(G), correspondendo a cada um deles valores limite de aceleração (A). Se 
não houvesse perda de energia, poderia considerar-se que a aceleração 
sentida num determinado local era diretamente proporcional à distância 
desse ponto ao foco do sismo. Dado existir absorção da energia do 
tremor de terra pela crusta terrestre, era possível obter um fator do 
decréscimo da aceleração baseado num coeficiente de absorção. Assim 
eram obtidas as chamadas “equações de Cancani”, que relacionavam 
os graus de força observados com a profundidade do foco e com o 
coeficiente de absorção da crusta terrestre. Este método pressupunha 
a elaboração de mapas com isossistas, que permitiam a obtenção das 
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distâncias epicentrais (distância média de cada isossista ao epicentro). A 
parte mais importante foi a recolha de observações dos efeitos do sismo 
no maior número possível de pontos geográficos, atribuindo a cada um 
deles um grau de acordo com a escala de Cancani. Não tendo garantido 
o apoio da Comissão de Estudos Sísmicos, recentemente criada, Egas 
de Castro recorreu à imprensa para compilar uma relação de 125 
localidades (na maioria nacionais, mas também algumas espanholas), 
com as respetivas distâncias a Benavente, distribuídas por graus de força 
entre IX e IV. Após calcular as respetivas distâncias médias, para cada 
grau de força (isossista), Egas de Castro obteve como resultados uma 
profundidade focal de 7,5 km, um coeficiente de absorção de 0,0041 
e a intensidade de 9,83º em Benavente, segundo a escala de Cancani. 
Estes resultados foram confrontados por Egas de Castro com outros 
obtidos pelo mesmo método e correspondendo a outros nove sismos 
de intensidade semelhante, ocorridos desde 1885. A única conclusão 
foi a elevada rigidez das camadas inferiores nacionais, tendo em conta o 
elevado valor do coeficiente de absorção.

Vários outros estudos foram publicados relativos ao sismo de 1909, 
principalmente por portugueses e espanhóis, destacando-se os que 
tiveram por base registos sismográficos (como o de Navarro-Neumann). 
Logo após o evento, o Ministro das Obras Públicas Luís de Castro 
nomeou duas comissões: uma para o estudo dos métodos de construção 
em países sísmicos e para a reconstrução das regiões sinistradas, e outra 
para o estudo científico do sismo. A primeira iniciativa desta última 
comissão, da qual faziam parte Alfredo Bensaúde e Paul Choffat, foi a 
de elaborar um questionário minucioso a ser distribuído pela população 
letrada. Com base nas respostas a este questionário, mas também na 
consulta da imprensa portuguesa e espanhola, e comparando os 
resultados com os estudos de Navarro-Neumann e Castro, Bensaúde 
e Choffat foram autores de um extenso trabalho, publicado, em 1912, 
em francês e em versão traduzida para português com o título Estudos 
sobre o sismo do Ribatejo de 23 de Abril de 1909. (Lisboa: Comissão dos 
Serviços Geológicos Portugueses). Léon Paul Choffat era um geólogo 
suíço que viajou para Portugal em 1878 para estudar a estratigrafia e 
a paleontologia dos terrenos jurássicos portugueses. Apesar da visita 
ter sido prevista como provisória, Choffat acabou por se estabelecer no 
nosso país. O açoriano Alfredo Bensaúde (1856-1941) foi um professor 
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universitário e mineralogista muito reputado, célebre por ter sido um 
dos fundadores e o primeiro diretor do Instituto Superior Técnico, em 
Lisboa, em 1911. 

Em consequência da morte de Santos Viegas, em 1914, o seu antigo 
discípulo Anselmo Ferraz de Carvalho foi escolhido para novo diretor 
do Observatório.

Ao longo de mais de cinquenta anos de vida académica dedicada 
à Universidade de Coimbra, António dos Santos Viegas acompanhou 
sempre os mais recentes desenvolvimentos científicos na Europa. Manteve 
contactos com as personalidades de maior prestígio de várias instituições 
científicas. As relações internacionais que estabeleceu permitiram que 
o Gabinete de Física de Coimbra e o Observatório Meteorológico, 
Magnético e Sismológico tivessem um significativo desenvolvimento 
com a aquisição de equipamento científico moderno. Para o efeito, Santos 
Viegas procurou o contacto direto com os mais reputados fabricantes 
de instrumentos científicos. A sua influência também se manifestou na 
natureza dos trabalhos científicos realizados pelos seus discípulos, o que 
pode ser comprovado pelos temas das respetivas provas académicas.
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DOUTOR ANTONIO DOS SANTOS VIEGAS
O SEU JUBILEU DE PROFESSOR
O illustre professor Doutor Antonio dos Santos Viegas, no magisterio 

superior da Universidade portugueza, ocupa um logar de destaque entre 
todos os seus collegas. O seu caracter de seriedade e independencia, o seu 
saber, o seu ensino, os seus serviços ao paiz e á Universidade, elevaram-
no ha muito ao logar que ninguem lhe disputa. Duas vezes reitor do 
nosso primeiro estabelecimento de ensino superior, gran-cruz da antiga, 
nobilissima e esclarecida ordem de S. Thiago, antigo par do reino pelos 
collegios scientificos, o conselheiro Santos Viegas é um nome consagrado no 
paiz. Para o Instituto acresce a circumstancia de ser desde 8 de fevereiro de 
1890 seu socio honorario. O doutor Viegas é hoje o mais antigo professor 
de todas as faculdades academicas; doutorado em 30 de outubro de 1859, 
foi despachado lente da Faculdade de Filosofia em 23 de fevereiro de 1860, 
tomando posse d’este cargo em 17 de março do mesmo anno.

Completando cincoenta annos de serviço em 17 de março corrente, 
lembraram-se os seus collegas, e depois os seus discipulos, de saudarem o 
grande mestre, porque o havia sido tambem dos seus collegas, no dia do 
seu jubileu de professor. A todos se impoz immediatamente a necessidade 
de manter sobre esta resolução o mais rigoroso sigillo, certos de que a 
modestia de Santos Viegas se escusaria á realização da festa, se d’ella 
tivesse conhecimento. Apenas, sob a indispensavel reserva, se communicou 
a intenção amiga ao digno reitor da Universidade conselheiro Alexandre 
Cabral, e ao presidente do Instituto, o signatario d’esta noticia.

Conveio-se em que o unico meio pratico de evitar a escusa do illustre 
professor era surprehendel-o na sua aula durante os exercicios do dia, 
visto que por felicidade no dia jubilar 17 de março o Doutor Santos Viegas 
tinha serviço.

Assim se fez. Pouco depois das duas horas e meia da tarde o digno 
reitor com o seu secretario, seguidos de todos os professores da Faculdade 
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de Filosofia, e de muitos academicos e outras pessoas que por acaso se 
achavam no trajecto, entraram na aula de Physica do Museu, onde o 
grande mestre fazia aos alumnos a sua prelecção habitual.

O conselheiro Alexandre Cabral, saudando com elevadas e justas 
palavras de grande apreço o professor emerito que alli estava ha cincoenta 
annos no exercicio da sua nobre e altissima profissão, leu a seguinte carta 
regia, dirigida por El-Rei ao mestre insigne:14 

Doutor Antonio dos Santos Viegas, do Meu conselho, Gran-Cruz da 
Antiga, Nobilissima e Esclarecida Ordem de S. Thiago do merito scientifico, 
litterario e artistico, socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa e do 
Instituto de Coimbra, Decano da Faculdade de Filosofia da Universidade 
de Coimbra, Lente de Prima da mesma Faculdade, amigo; Eu El-Rei vos 
envio muito saudar.

Completando-se no proximo dia 17 do corrente mez o quinquagesimo 
anniversario do vosso accesso ao magisterio da Universidade, e tendo 
Eu na maior consideração os relevantes serviços por vós prestados á 
sciencia e ao ensino, em tão longa e laboriosa carreira, Resolvi felicitar-
vos por esta occasião, certo de interpretar assim o sentimento de todos os 
que comprehendem o valor do progresso scientifico e o merito dos que o 
promovem com honra e vantagem para a nossa querida patria.

O que Me pareceu communicar-vos para vossa intelligencia e 
satisfação.

Escripta no Paço das Necessidades em 10 de Março de 1910. = El-Rei 
= Francisco Felisberto Dias da Costa.

Para o Dr. Antonio dos Santos Viegas, do Meu Conselho, Gran-Cruz 
da Antiga, Nobilissima e Esclarecida Ordem de S. Thiago, do Merito 
Scientifico, Literario e Artistico, socio da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa e do Instituto de Coimbra, Lente de Prima, Decano e Director da 
Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra.

Adiantou-se depois o lente de vespera da Faculdade de Filosofia 
Doutor Julio Augusto Henriques, que leu a mensagem seguinte:

Ex.mo Sr. Conselheiro Antonio dos Santos Viegas. - Na acta da 
Congregação da Faculdade de Filosofia de 15 de outubro de 1859 lê-se 

14\ Esta carta foi publicada no Diário do Governo no dia da homenagem - 17 de Março 
de 1910.
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uma representação para ser dirigida a El-Rei, nos seguintes termos: - 
«Senhor. Premiar e proteger o talento foi em todos os tempos uma virtude 
nunca esquecida dos Augustos predecessores de Vossa Majestade; e como 
semelhante proceder seja sempre um meio proficuo para estimular o 
genio e crear cidadãos prestantes nos diversos ramos do serviço publico, o 
Conselho da Faculdade de Filosofia, tendo reconhecido nos dois alumnos, 
Antonio dos Santos Viegas e Albino Augusto Giraldes, no longo curso de 
sciencias philosophicas e nas difficeis provas por que os fez passar até lhes 
conferir o grau de licenciado, uma intelligencia superior, assiduamente 
cultivada, e uma exemplar moralidade, entendeu fazer um bom serviço 
a Vossa Majestade e ao paiz, chamando-os para o magisterio.... Por 
estes motivos, e em conformidade com a Carta Regia de 28 de janeiro 
de 1790, art. 17º, o Conselho da Faculdade de Filosofia implora a Real 
munificencia, solicitando de Vossa Majestade a graça do doutoramento 
gratuito para estes dois dignos academicos».

Este pedido foi deferido, como era de justiça.
A concessão gratuita do grau de doutor era nestes tempos a maior 

prova de consideração dada aos alumnos de superior talento e optima 
applicação aos estudos.

Pouco tempo depois foi V. Exª nomeado subtituto, e a 17 de março de 
1860 tomava posse do seu logar de professor da Faculdade de Filosofia; 
e desde então até hoje, no longo periodo de cincoenta annos, V. Exª tem 
dedicado toda a sua energia ao ensino, a missões scientificas, á direcção 
e governo da Universidade, e ainda a funções politicas, eleito quer pelos 
votos dos seus conterranmeos, querpelos votos livres e intelligentes dos seus 
collegas, prova de muita consideração que a todos V. Exª merecia.

Hoje, ao completarem-se esses cincoenta annos de trabalho util, os que 
fôram discipulos e que hoje se honram de ser collegas de V. Exª, julgaram 
dever seu manifestar publicamente os sentimentos de consideração e de 
respeito que a V. Exª dedicam.

Nesta singela manifestação quiz dar-nos a honra de sua completa 
adhesão o Exmo Sr. Conselheiro Alexandre Cabral Paes do Amaral, nosso 
respeitavel Reitor, que comnosco aqui se encontra, o que profundamente 
agradecemos.

Coimbra, 17 de março de 1910. 
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Alexandre Ferreira Cabral Paes do Amaral Dr. Julio A. Henriques - 
Dr. A.J. Gonçalves Guimarães - Dr. Francisco J. de Souza Gomes - Dr. 
Henrique Teixeira Bastos - Dr. Bernardo Ayres - Dr. Alvaro José da Silva 
Basto - Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho - Dr. Eusebio Tamagnini - Dr. 
Egas Ferreira Pinto Bastos.

Em seguida o alumno do 1º anno da Filosofia Eugenio Sanches da 
Gama, em nome dos seus condiscipulos, leu a seguinte mensagem:

Em nome do curso do 1º anno da Faculdade de Filosofia vimos aqui 
felicitar o sabio Mestre que realiza hoje com a sciencia que sempre amou 
desveladamente as a suas grandes bodas de oiro.

Meio seculo de constante labor e dedicação scientifica!
Que extraordinaria encerebração e que maravilhosa tenacidade não 

representa este esforço de Titan!
Não ha uma lacuna, não se encontra a menor falha nas suas 

enexcediveis prelecções invariavelmente lucidas e rigorosamente integras.
E como os cavalleiros da meia-edade, que em brilhantes torneios 

vertiam enthusiasticamente o sangue das suas veias e com um sorriso 
nos labios morriam pelo ideal, assim o Mestre illustre, paladino da edade 
moderna, desceu á arena dos combates intellectuaes, onde tem mantido 
constantemente o seu logar de honra, sem um desfallecimento na conquista 
da verdade, no seu aureo e luminoso cyclo dos seus impeccaveis annos de 
professorado!

Num paiz como o nosso, onde tantos mediocres triumpham e onde o 
valor intellectual e o trabalho scientifico são tão raros, facil se tornaria a 
V. Exª deixar esta via dolorosa do professorado sem compensações nem 
incitamentos de ordem material, para seguir a banalissima senda dos 
futeis triunphadores largamente remunerados do nosso mesquinho meio 
politico.

Em quanto os governos forçados pela fama do seu alto valor scientifico, 
tão conhecido entre nós e respeitado no estrangeiro, ontem ido arrancar 
á paz augusta do seu gabinete de estudo para dirigir o nosso primeiro 
estabelecimento scientifico, é sempre com a maior saudade da sua cathedra 
tão amada, que V. Exª se resigna difficilmente a cumprir essa altissima 
missão, para terminada ella volver apaixonadamente ao labor dos seu 
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estudo e á serena evangelização das doutrinas, como o heroico Latour 
d’Auvergne, rejeitando os altos postos para combater denodadamente 
como simples soldado.

A todas as compensações materiais tem preferido sempre o seu nobre 
respeito a satisfação intima do dever cumprido e esse quid ineffavel que dá 
ao inventor, ao sabio e ao artista um ponto de vista superior ás mesquinhas 
paixões e aos mesquinhos interesses dos espiritos triviaes miseravelmente 
ambiciosos.

V. Exª realiza uma d’essas almas eleitas, de que falla o psycologo 
Fouillé, que amam desinteressadamente a verdade e laboram toda a sua 
vida no campo sublime da siencia.

E para nós, os novos, que encetamos agora a nossa carreira scientifica, 
V. Exª é o guia, é o exemplo, é o Evangelho da nossa vida futura.

Sigamol-o com fé, sigamol-o com enthusiasmo, sigamol-o com 
caracter.

São estas a três virtudes fundamentaes de que tanto carece a terra 
portuguesa, que nos cumpre amar e fazer progredir.

Senhor Doutor Antonio dos Santos Viegas, digne-se V. Exª receber a 
nossa respeitosa saudação.

Coimbra, 17 de março de 1910. 
Felismino Ribeiro Gomes - Eugenio Sanhes da Gama - José Mendes 

Leal.

Seguiu-se depois a mensagem dos alumnos do 2º anno de Matemática 
e Filosofia, lida pelo alumno Alberto Dias Pereira:

Ill.mo e Ex.mo Sr. Doutor Antonio dos Santos Viegas. - Não podia 
passar despercebido a corações bem conformados e de nobres sentimentos 
este dia que completa na vida d’um homem meio seculo de recto magisterio 
e sublime dedicação. Permita V. Exª que a nossa modesta homenagem 
se associe á dos nossos Mestres, visto todos termos a honra de, como 
discipulos, apreciar os alevantados dotes pessoaes e intellecutaes que o 
exornam. Consagrar o merito é um dever que se impõe aos que se prezam 
de amar a justiça. Não podemos pois ficar indiferentes nesta expontanea 
manifestação feita a um professor illustre e sabio eminente.
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Num paiz em que as sciencias não encontram muitos cultores 
apaixanados bom é que se illuminem e imponham á admiração exemplos 
que, como este, podem fructificar em bellos e sagrados fructos.

Julgando ter por esta fórma cumprido um grato dever, terminamos 
desejando que as gerações que nos sucederem possam ainda durante 
muitos annos ouvir e admirar as sabias prelecções de V. Exª.

Coimbra, Aula de Physica da Universidade, em 17 de março de 1910.
Os cursos do 2º anno das Faculdades de Matemática e de Philosphia.

Nesta altura entraram na sala a grande custo, porque a compacta 
multidão difficilmente o permitia, o presidente do Instituto, Conde de 
Felgueiras, e o professor da Faculdade de Direito Dr. José Tavares, antigo 
discipulo do mestre que estava sendo horosamente glorificado.

O presidente do Instituto leu esta mensagem:
Ill.mo e Ex.mo Doutor Antonio dos Santos Viegas. - O Instituto 

de Coimbra, que eu aqui represento, vem saudar no dia do seu jubileu 
professoral, o mestre que, elevando o ensino pela introdução de theorias 
e processos novos anteriormente desconhecidos, conserva ainda hoje, 
ao cabo de cinco longas dezenas de annos, toda a sua antiga energia 
intellectual.

V. Exª, honrando a cadeira universitaria, tem prestado á Patria os 
mais assignalados serviços. Prova-o a homenagem que os seus collegas 
e os seus discipulos lhe tributam neste dia jubilar, que raros professores 
conseguirão attingir, surprehendendo-o na sua aula e nos trabalhos 
habituaes do ensino.

A corporação do Instituto de Coimbra, de que V. Exª é socio honorario 
desde 8 de fevereiro de 1890, de cuja revista em tempo mais afastado 
foi collaborador, une aos votos da Universidade e ao preito dos Poderes 
Publicos as suas homenagens, devidas ao grande professor que durante 
cincoenta annos vinculou o seu nome aos progressos da instrucção 
nacional.

Coimbra, 17 de março de 1910. 
O presidente do «Instituto de Coimbra», Conde de Felgueiras.
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O Doutor Santos Viegas, commovidissimo, e ainda sem a serenidade que 
a surpreza naturalmente perturbára, proferiu palavras de agradecimento 
dirigidas aos que tão lisongeiramente, disse elle, interpretavam o que 
sempre considerára unica e simplesmente o cumprimento do seu dever.

Em seguida todos os presentes acompanharam a sua casa o illustre 
professor, que em todo o percurso foi aclamado constantemente pelo 
numeroso sequito.

As mensagens da Faculdade de Filosofia e do Instituto achavam-
se encerradas em valiosas pastas de peluche azul, côr da Faculdade de 
Filosofia.
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CONHECIMENTO E 
MERCANTILISMO NA ORIGEM 
DE UMA CIDADE IDEAL DO 
ILUMINISMO

José Eduardo Horta Correia

Iluminismo, Absolutismo Esclarecido e Despotismo Iluminado são 
conceitos histórico-culturais de grande importância operatória, embora 
nem sempre totalmente coincidentes.

Portugal integra-se na área do chamado Iluminismo Católico, onde o 
reformismo pombalino se acolhe. E fruto desta ideologia surge entre nós 
uma “cidade ideal do Iluminismo”, edificada pela vontade de Sebastião 
José de Carvalho e Mello: Vila Real de Santo António.

Implantada na margem do Guadiana frente a Espanha e 
sensivelmente equidistante de Castro-Marim e da foz do rio, está 
desenhada sob a forma de um retângulo com os lados maiores virados 
a nascente e poente e os menores a norte e sul. Apresenta-se como um 
todo corretamente estruturado, mostrando a Espanha uma fachada de 
aparato centralizado no edifício da Alfândega, preenchida por edifícios 
de modelo único com dois pisos e delimitado a norte e a sul por dois 
torreões, como se fora uma fachada de palácio.

Cinco ruas no sentido norte-sul e seis no sentido leste-oeste, todas 
de igual largura, cruzando-se octogonalmente, dividem a vila em 
41 quarteirões, dos quais apenas 30 são iguais. Os restantes formam 
dois modelos que se agrupam entrecruzando-se numa grande praça 
quadrada, cujo centro é assinalado por um obelisco dedicado a El-Rei 
D. José, com edifícios iguais de dois pisos e cujos cantos são marcados 
por quatro torreões. O resto da vila é constituído por casas térreas, 
organizando-se todo o edificado segundo uma regularidade radical e 
totalizante, que não previa qualquer veleidade de expansão no território, 
compensado apenas com uma densificação calculada no seu espaço 
interno.
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Este conjunto urbano, aqui sumariamente descrito, constitui um 
exemplo notável de urbanismo da época das Luzes, pensado como 
um todo, como estrutura coerente e como obra acabada, utilizando 
um avançado sistema de estandartização e pré-fabrico. Racionalidade, 
clareza, simplicidade, economia são as suas evidentes caraterísticas. A 
sua regularidade traduz-se numa total geometrização, denunciadora de 
uma racionalidade que se manifesta do mesmo modo em planimetria, 
altimetria e volumetria.

O fenómeno urbanístico desta criação pombalina radica num 
conjunto de conhecimentos cuja primeira manifestação poderá considerar 
a fundação da vila de Sagres pelo Infante D. Henrique, início de uma 
“Escola portuguesa de arquitetura e urbanismo”, alicerçada depois 
sobretudo na acção urbanística de D. Manuel e no desenvolvimento da 
Matemática dos Descobrimentos e da Tratadística do Renascimento, de 
que Pedro Nunes é a grande referência.

 A arquitetura militar passou a ter uma importância decisiva como 
pressuposto de uma nova forma de projetar. O espírito geométrico 
levou os portugueses a fundar ou reformular cidades. Foram sobretudo 
as fortificações, feitorias e cidades muralhadas que mais evidenciaram 
a influência da Engenharia Militar Portuguesa e o seu cariz erudito. 
Damão, por exemplo, foi gizada como “cidade ideal” do Renascimento, 
enquanto no Brasil, ao lado de uma ação mais pragmática, a Coroa 
afirme a sua soberania em termos de expressão urbana planificada, a 
partir sobretudo da fundação de Salvador. No século XVII é significativa 
a fundação de S. Luís do Maranhão, mas o novo alento para esta “escola” 
sobreveio sobretudo com a criação da Aula da Fortificação e com a 
figura de Luís Serrão Pimentel com o seu texto “Método Lusitânico 
de Fortificar as Praças Regulares e Irregulares”. Aqui converge a 
experiência de trabalho de campo com a formação teórica já bafejada 
pela racionalidade cartesiana, o que oferece a teoria suficiente para cada 
técnico escolher a solução mais adequada a cada caso concreto. E se 
passarmos para o Século das Luzes deparamos com a herança académica 
de Pimentel em Manuel de Azevedo Fortes. Este professor da Academia 
da Fortificação fez evoluir a cultura portuguesa para posições cartesianas 
mais consistentes, através de obras como “Engenheiro Português” e 
“Lógica racional, geométrica e analíticas”, que muito influenciaram as 
novas gerações de engenheiros militares. Aqui se evidencia a figura de 
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Manuel da Maia com a sua ação intensa desde D. Pedro II, atravessando 
todo o reinado de D. João V e acabando por pôr toda a sua experiência 
ao serviço da reconstrução de Lisboa, para o que elabora com espantosa 
rapidez uma célebre “Dissertação”. Utilizando um raciocínio cartesiano, 
reflete sobre as possíveis soluções, expondo na Parte I cinco hipóteses 
lógicas para o futuro da cidade e concretizando na Parte II uma delas, 
onde se evidencia uma preocupação pela uniformidade que conduz à 
aposta no mesmo arquiteto (Capitão Eugénio dos Santos) para fornecer 
os desenhos de todos os edifícios. Consegue-se uma nova mas perfeita 
articulação entre o Rossio e o Terreiro do Paço, onde a relação entre 
morfologia urbana e tipologia arquitetónica se cifra por uma total 
subordinação do prédio ao quarteirão e deste à rua. Nasce então aquilo 
que é vulgarmente designado “estilo pombalino”, que pressupõe a 
utilização de modelos há muito testados e agora estandardizados graças 
à possibilidade de fabrico em série. Foi institucionalizada toda esta 
metodologia de intervenção no terreno a partir da Casa do Risco das 
Obras Públicas, que centralizara todo o trabalho da equipa chefiada 
sucessivamente por Eugénio dos Santos, Carlos Mordel e Reinaldo 
Manuel dos Santos. Para além da atuação em Lisboa é esta Casa do 
Risco, sob a direção de Reinaldo Manuel, que vai planear e edificar Vila 
Real de Santo António.

Esta criação pombalina radica também, enquanto razão de ser do 
seu aparecimento, numa conjuntura que acaba por se afirmar como um 
Mercantilismo de Estado.

A viragem económica dos anos sessenta com a crise do ouro fez 
Sebastião José de Carvalho e Mello reorientar a economia portuguesa 
no sentido do incremento da produção nacional e do aumento das 
receitas públicas, tendo como pano de fundo uma política de equilíbrio 
diplomático e militar com a Espanha e a Inglaterra. Na Guerra dos Sete 
Anos não pudemos manter a política de mentalidade, dada a nossa 
dependência do comércio inglês. Não aceitando o ultimato franco-
espanhol do Pacto da Família, as nossas fronteiras foram violadas e a 
Colónia do Sacramento constituiu um ponto de fricção entre Portugal e 
Espanha por mais de uma década.

O interesse que a Coroa portuguesa passa a devotar ao Algarve 
integra-se nesta situação, mas é interessante lembrar que a descoberta 
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da sua importância económica e geoestratégica deve muito ao Conde de 
Lippe que o próprio Pombal diz ter definido a região como “um pedaço 
de paraíso terrestre”. Começam então as intervenções pombalinas 
conhecidas como “Restauração do Reino do Algarve”, de que se deve 
salientar a criação da Companhia Geral das Reais Pescarias do Algarve” 
como monopólio da pescaria do atum e com sede em Faro.

As potencialidades pesqueiras, exploradas desde a Antiguidade, havia 
muito que eram aproveitadas, sobretudo pelo que se refere à sardinha, 
por uma colónia catalã numerosa e operante. Mas o intervencionismo 
pombalino no sentido de aumentar as receitas fiscais não só desagradou 
aos catalães, que tinham transformado as praias de Monte Gordo 
numa verdadeira colónia, como à Coroa de Castela cujos interesses 
económicos eram postos em causa. A conflitualidade com a Espanha, 
latente na Europa mas efetiva na América, acaba por ter como um dos 
desfechos a atuação concreta no campo económico, nomeadamente 
com a intervenção na área destas pescarias. Assim vai ser construída 
em 1773 na margem do Guadiana uma nova vila que permita substituir 
com capitais portugueses os súbditos espanhóis de Monte Gordo e cujo 
horizonte imediato era a colocação da sardinha no Norte de Portugal, 
evitando a importação de peixe seco e salgado da Galiza. Esta “vila 
regular” vai ficar com profundas marcas do seu pecado original, ou seja, 
o facto de ser construído contra Espanha e a necessidade de Portugal dar 
o primeiro passo nesta guerrilha, pondo os espanhóis sempre perante 
factos consumados. Daí uma política de sigilo só concretizável com a 
urgente aplicação das novas tecnologias de pré fabrico ensaiadas na Casa 
de Risco. Assim os homens de negócio do Porto foram “convidados” a 
participar no novo empreendimento através de uma “Carta Secretíssima”, 
enquanto Reinaldo Manuel dos Santos projetava na Corte uma nova 
vila pronta a construir e a construir em tempo singularmente curto. As 
pedras chegadas de Lisboa, já talhadas e aparelhadas de acordo com 
medidas canónicas e estandardizadas encontravam as estruturas de 
alvenaria já prontas para as receber. Assim, a partir da primeira linha de 
edificações na frente ribeirinha começava a construção da nova vila pelo 
edifício simbólico, ideológico e utilitariamente principal. Obviamente a 
Alfândega com as Armas Reais da Coroa Portuguesa, ostensivamente 
viradas a Espanha, ladeada a norte e a sul pelos edifícios das novas 
Sociedades de Pescarias formadas pelos homens de negócio do Porto 
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e do Algarve e pelas novas companhias monopolísticas pombalinas: 
a Companhia Geral dos Vinhos do Alto Douro e a Companhia Geral 
das Reais Pescarias do Algarve. Estes edifícios compõem-se de uma 
morfologia complexa: fusão de palácio português de raiz seiscentista 
com fábrica em forma de pátio com humilde telheiro de raiz local.

Um portal central com verga arredondada e contracurvada nos 
cantos e dois moirões com recorte de sabor barroco ladeados por quatro 
vãos no piso térreo e sete janelas de sacada no andar nobre compõem 
as fachadas dos blocos que serviam de sede, escritórios e residências. A 
outra parte do conjunto é constituída essencialmente por um telheiro 
de planta em U apoiado em três séries de arcarias formando um pátio 
interior. Este é delimitado a nascente pelas traseiras do pavilhão principal, 
com o qual comunica por meio de um arco abatido, e por três arcos a 
poente e dois a norte e a sul. Pelo portão da Baixa-mar e por entre zonas 
de “escritórios”, onde todas as operações ficavam registadas, entrava 
o peixe para o pátio. Debaixo do telheiro sofria as transformações de 
fabrico que consistia essencialmente em ser extirpado e salgado, saindo 
acamado em barricas com sal por outro portão colocado rigorosamente 
em frente do principal para a segunda linha de quarteirões. Do outro 
lado da rua um outro portão rigorosamente igual e simétrico esperava-o 
na edificação fronteira, onde aguardava exportação. Naturalmente em 
armazéns compostos também por um telheiro suportado por arcos de 
alvenaria, que repetem “grosso modo” o sistema adotado nas “salgas” 
descritas, tendo a particularidade de coexistirem no mesmo quarteirão, 
de que apenas ocupam metade de fundura, com outras construções 
destinadas à habitação. Este dado denuncia duas coisas: por um lado a 
promiscuidade física entre as zonas industrial e residencial; por outro 
que a unificação urbanística das duas áreas industriais é feita pela rua. 
É o predomínio do espaço-rua sobre o espaço-casa. Esta integração 
da fábrica na cidade já era visível na conceção da primeira linha de 
quarteirões mistos da fachada da Baixa-Mar, mas deve sublinhar-se 
que pode ser lido como domínio da indústria sobre a residência, que 
compunha, aliás, todo o resto do tecido urbano. Excetuava-se pouco 
mais do que a Igreja, a Câmara e o Corpo da Guarda instalados na 
Praça Real. A área residencial estava pensada para funcionários civis, 
religiosos e militares e operários de uma indústria de pescaria que herda 
todo o saber fazer do antigo artesão das “salgas” de Monte Gordo. Não 
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há aqui verdadeira inovação tecnológica, mas racionalização de uma 
modalidade ancestral, a funcionar em espaços concorrentes com a 
opinião pessoal do Marquês, favorável às unidades industriais simples e 
pouco dispendiosas, como referi a propósito da indústria têxtil. Trata-
se quase de uma “cidade-fábrica” e é bem possível que a morfologia 
arquitetónica das “salgas” esteja na base da tipologia da unidade fabril 
das conservas em azeite dos séculos XIX-XX com as coberturas das suas 
naves assentes também numa sequência de arcarias.

Importa recordar ainda que a nova vila está construída no sítio do 
Barranco, ou seja no local mais próximo do tradicional ancoradouro. 
Significa isto que a escolha do local de implantação teve em conta as 
óbvias acessibilidades portuárias oferecidas pelo Guadiana, impossíveis 
de obter no mar de Monte-Gordo. Por isso a Alfândega é construída “no 
terreno mais vizinho ao porto dos hiates”. A racionalização evidencia-
se no esquema fabril em linha de produção: pesca, descarga no cais 
da Alfândega, sociedades com salga e armazenamento com vista ao 
embarque para exportação.

CONCLUSÃO
Em conclusão, com esta fundação pombalina pretendeu-se a um 

tempo racionalizar, em termos mercantilísticos, a pescaria da sardinha e 
marcar o território como afirmação de soberania. A conjugação dos dois 
objetivos só foi possível pela utilização do urbanismo na sua expressão 
iluminista de “cidade ideal”, mas neste caso, ao contrário das utopias 
urbanísticas contemporâneas, uma cidade ideal planeada como um todo 
coerente, mas efetivamente construída e acabada. Para que aparecesse 
como um ícone do poder alicerçada no Absolutismo Esclarecido era 
necessário que esse poder se revelasse não só na gestão de criar e na 
celeridade da sua efetivação, mas também na perfeição do objeto criado. 
O que, apontando para a Cidade Perfeita, aponta naturalmente para 
a Cidade Ideal do Iluminismo, como nas novas utopias iluminísticas 
ou revolucionárias projetadas sob o signo do neoclassicismo. Aqui, 
contudo através de uma arquitetura chã de sabor vernacular e de uma 
prática urbanística ancestral, graças ao “Pragmatismo Esclarecido” da 
Casa do Risco.
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Vila Real de Santo António é, pois, um ponto de chegada e, portanto, 
um “caso-limite” do urbanismo português.
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CONOCIMIENTO Y 
MERCANTILISMO:
EJERCICIO DE HISTORIA 
COMPARADA, HUMANISMO Y 
SOLIDARIDAD

José Luis Vázquez e Olga Figueredo

CONTEXTO
El propio título elegido como argumento del Encuentro 

Internacional de Covilha, nos lleva a una primera reflexión dialéctica:
Mercantilismo: ¿Referido a la organización de la Empresa?
Mercantilismo: ¿Referido al Comercio?
En todo caso, el Comercio, lo Mercantil, pasa por la Producción. 
Sea causa o consecuencia, la producción es la que determina el 

comercio, al establecer plusvalías a favor de la competitividad; y es en la 
producción, donde encontramos el conocimiento puesto al servicio del 
beneficio económico. 

La ruptura de los  esquemas productivos gremiales del Medievo, 
liberaron la producción e hizo nacer una nueva clase social que 
organizaba su capital económico y humano para producir libremente. 
En consecuencia el ingenio del hombre se puso al servicio del Beneficio 
económico. La mejor producción, la más rápida y económica, y su 
comercialización extensa,  suponía la ampliación de los beneficios.

En este sentido afloraron ingenios que facilitaban, abarataban, y 
mejoraban en calidad (base de la competitividad en el mercado), los 
productos.

Si durante el siglo XVI y XVII, la ingeniería  se había resguardado  
y desarrollado casi exclusivamente en la industria militar, donde era 
útil e imprescindible a la clase social dominante: La nobleza; en el siglo 
XVIII, la ingeniería se pone al servicio de la nueva clase dominante: La 
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Burguesía, dando lugar a un momento histórico que recoge lo mejor del 
conocimiento humano.

Hasta el siglo XVIII el conocimiento sometido a la nobleza en el 
desarrollo de un I+D+i destinado al ingenio militar, y será a partir del 
Siglo de las Luces, del Iluminismo luso, del denominado Humanismo, 
cuando el conocimiento es puesto al servicio de un nueva clase social 
dominante, la burguesía, que en lo económico basa su poder, es por lo 
que el conocimiento “del todo para el pueblo, pero sin el pueblo” busca 
una predominancia económica, una vez más se subyuga al pueblo, en 
esta ocasión histórica, teniendo al propio “hombre” como centro y 
disculpa, pero una vez más a costa del propio ser humano.  

Los ingenios hidráulicos y después la máquina de vapor son elementos 
imprescindibles de una industria que hace más prósperas, económicamente, 
a las comunidades, a los países, a sus poderes dominantes, que genera un 
comercio en expansión y en consecuencia una riqueza que reinvierte 
en conocimiento, que a su vez mejora la capacidad competitiva, en 
definitiva la economía. Parece imparable, mejoras, conocimiento, 
industria, riquezas, hoy ya es incuestionable desde la razón que 
esta espiral de crecimiento debe estar bajo criterios de sostenible y 
equilibrado desarrollo.

Y este es un aspecto trascedente a destacar de la Ilustración. 
El racionalismo, el humanismo, la supresión de las clases sociales 

privilegiadas y ociosas, la nobleza, por otras laboriosas que usan el 
conocimiento para la prosperidad, es una seña de identidad de la 
ilustración, que cambió el rumbo de la humanidad, pero no de los 
hombres y mujeres en su conjunto, fue simplemente, un cambio de 
orden.  

EN EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
La oportunidad que representaba la presencia del poder de la 

Monarquía en el territorio, fue aprovechada por la burguesía para 
implementar y mejorar los rendimientos económicos de sus negocios.

La demanda de cristales planos para la construcción del Palacio y 
de los edificios que los cortesanos construían entorno al palacio, dio 
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origen a una industria del cristal que estuvo a la altura de las mejores 
de Europa. Primero la aventura de un empresario catalán, Ventura Sit, 
que se dedicó a la producción de pequeños vidrios planos, y luego el 
interés de la propia Casa Real que amparó este negocio, otorgándole 
la inversión que necesitaba y convirtiendo la producción de cristal en 
Manufactura Real, consiguieron introducir innovaciones en los sistemas 
de producción que merecieron la atención de Diderot,  que las incluyó  
en su Enciclopedia.  

Grandes ingenios, como la máquina del Pulimento de cristales, que 
utilizaba la fuerza hidráulica para hacer posible que cientos de pulidores 
funcionaran al mismo tiempo, dando un acabado perfecto a las grandes 
láminas de cristal plano.

La perfección del cristal pulido en La Granja, le permitía competir 
con el mejor vidrio de Europa, esto, unido a la excelente calidad de la 
composición de la masa de vidrio, consiguió que el Cristal de La Granja, 
fuera uno de los más apreciados en el mundo.

La máquina de Pulimento,  que no solo conseguía pulir, si no facilitar 
otras fases del proceso productivo (pulverización de las arenas de sílice 
para su mejor mezcla...,  labrado de cristales, etc.) fue un gran logro del 
conocimiento humano, que contribuyó a la prosperidad, económica y 
del bienestar y del lujo como elemento de segregación social, una vez 
más.

Mejoró la producción, mejoró el mercado, mejoró la economía, y 
entorno a ello, se quedó en España la plusvalía de la manufactura, sobre 
la que se aplicó el conocimiento.

No sucedió lo mismo en otras actividades económicas de la zona. 
De la gran cabaña ovina que existía en Castilla, y en concreto en Segovia, 
los beneficios se marchaban, junto a la materia prima, a Inglaterra.

En La Granja, el ejemplo más impactante de utilización de I+D 
(Innovación y Desarrollo, que diríamos ahora), fue la Real Fábrica de 
Cristales, que utilizó ingeniería, arquitectura, química, conocimiento en 
definitiva, para establecer una potente industria que transformaba aquí, 
y vendía en toda Europa. 

Pero no fue el único ejemplo. Fábrica de hebillas, de limas, de paños.
Al menos, todas estas fábricas se instalaron en La Granja, y dejaron 
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su impronta en la localidad, un ejemplo fue la fábrica de Paños, claro 
vinculo de identidad productiva con Covilhã, se instaló en la hoy 
conocida calle de la Calandría del Real Sitio, que debe su nombre a la 
propia máquina con la que se prensaban los paños que aquí se producían.

Lo que se produjo fue una explosión de conocimiento humano al 
servicio de una económica que ha dado lugar al sistema productivo de 
nuestros días. Las reservas de oro y plata como medida de la capacidad 
económica de un país, ya no servían. La afluencia de oro y plata del 
nuevo continente, estaba produciendo la primera gran inflación de la 
historia, y al mismo tiempo el intercambio de productos entre países, la 
balanza comercial. La producción de bienes se convertía en el verdadero 
eje de la nueva economía, la transformación de las materias primas 
permitían la verdadera alquimia de la época, el poder multiplicador del 
dinero.

Salvaguardar los conocimientos que permitían competir en el 
mercado, fue una cuestión de Estado. Por primera vez, el conocimiento 
era tan importante para la supervivencia de los pueblos, que se protegía 
con las leyes. Los hombres de saber en el siglo XVIII, eran los hombres 
que permitían la prosperidad de los gobiernos con unos pueblos 
más competitivos, hasta el punto de generar toda una red, la primera 
de envergadura estatal, de espionaje para robar conocimiento, para 
proteger el saber.

CONCLUSIÓN
Nuestros cristales competían con los Venecianos, y nuestros paños 

finos, pudieron haber competido con los Holandeses. La diferencia 
entre unos y otros productos, fue la intervención de los intereses de 
la Casa Real. En el caso del vidrio, la intervención Real, proporcionó 
fondos suficientes para invertir en las innovaciones que un pequeño 
empresario no podía abordar.

Sin embargo, otros intereses desviaron el que se había puesto en 
ésta y en otras manufacturas Reales en toda España. El dinero dejó de 
llegar y durante décadas, siglos, los Cristales de La Granja, dejaron de 
interesar. El Gran ingenio de la máquina de Pulimento, que fue ejemplo 
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del conocimiento en toda Europa, ha permanecido enterrado hasta el 
siglo XX. Literalmente enterrado.

Tampoco nuestra cabaña ganadera, ha dejado riqueza en la zona. 
El gran poder de la Mesta en Castilla, propietaria de los terrenos y 
heredera de los títulos nobiliarios españoles no dejó que se introdujera 
el conocimiento y que la materia prima fuera elaborada en el territorio. 
La plusvalía de nuestra riqueza, nunca fue aprovechada para producir 
prosperidad en la zona.

La diferencia está en que la llegada del conocimiento en el caso de la 
Real Fábrica de Cristales, convirtió al territorio en un lugar de expansión, 
donde se valoró para siempre el Saber Humano, la búsqueda del Saber. 
No fue así en los lugares donde sólo prevaleció el mantenimiento de los 
privilegios de clase. 

Esto nos hace pensar en lo endeble de una economía subvencionada, 
cuando el mundo, económicamente competitivo, funciona con otros 
parámetros, educar es eficaz, aunque para lograr la justicia, la igualdad 
efectiva y la sostenibilidad productiva se requiera de otros condicionantes.

REFLEXIÓN CRÍTICA
Pese a todo, a reconocer la gran importancia que el nuevo 

pensamiento ilustrado ha tenido en la evolución de las comunidades, 
en la introducción del bienestar del hombre, en la búsqueda de la 
justicia social, y en la superación de viejos sistemas que abogaban por la 
consideración de el estatus quo social y humano, como algo inamovible 
debido a la voluntad divina, no debemos dejar de pensar en que este 
movimiento lo fue en un contexto de superación, y en su época.

Reivindicar esos valores como elemento de unión a toda Europa, 
parece básico. Es nuestro sacrificio, son nuestros esfuerzos, nuestros 
ideales y evolución como europeos, pero debemos afirmar que no son 
suficientes hoy.

Ese avance de las clases sociales del siglo XVIII, que abolían los 
privilegios seculares de la nobleza, para conseguir una sociedad más 
competitiva, y a la vez más justa, mejor. 

Así fueron un hecho, planificaciones y desarrollos urbanísticos, 
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inversiones en jardines, avenidas, en educación, también en gestión de 
los montes y bosques bajo criterios racionalistas y no deterministas, 
que supusieron un gran salto en la evolución de las ciudades, de las 
comunidades, del Hombre.

Aquellas clases sociales que emergían, dejaban atrás a otra clase 
social que nunca tuvo voz. No era el Pueblo quien progresaba, ya 
lo sostuvo Rober B. Ekelund. “El Mercantilismo”, como filosofía 
económica de la época está de acuerdo en “la opresión económica de 
los trabajadores. Los asalariados y los granjeros debían vivir en los 
márgenes de subsistencia. El objeto era maximizar la producción, sin 
ningún tipo de atención sobre el consumo. El hecho de que las clases 
más bajas tuvieran más dinero, tiempo libre, o educación se veía como 
un problema que degeneraría en pocas ganas de trabajar, dañando la 
economía del país”.

El Gran Ingenio de la Maquina del Pulimento, en La Granja, dejó sin 
trabajo a cientos de personas. Es bueno. La investigación, la innovación 
y el conocimiento, es indudablemente bueno para el Ser Humano. Pero 
no sin el ser humano. Todos los seres humanos.

Mientras todos estos progresos se producían, mientras el mundo 
cambiaba a mejor, España mantenía, el último país europeo que lo 
abolió, la esclavitud. 

Mientras Dowling introducía su máquina en La Granja, esa gran 
máquina del Pulimento, que fue perfeccionada y permitió grandes 
avances en la producción y comercialización del Vidrio, en este lugar, 
cualquiera podía apalear, vender, marcar o matar impunemente a otro 
ser humano a tres metros de distancia, porque la esclavitud era legal.

Aquello que la Ilustración, el Humanismo, el Iluminismo nos 
proporcionó, que es la base de nuestro mejor “Ser como Hombre”, debe 
ser retomado en el punto donde se dejó, y debe ser superado. 

Recordar el pasado es lo mejor para no volver a repetirlo, 
Comprenderlo, lo mejor para superarlo, y Completarlo, con el criterio 
de trasversalidad que aporta la solidaridad como única garantía.

Solidaridad que habrá de ser generacional, con los que están por 
llegar, y, por supuesto, social, con aquellos seres humanos que sin 
derechos y explotados son coetáneos nuestros.
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Solidaridad que habrá de proyectar en la actividad del ser humano 
para la persistencia y la sostenibilidad del planeta como casa común, de 
hoy y de siempre. 

Competitividad, conocimiento, progreso, Humanismo sin 
solidaridad no es Humanismo, es simplemente una nueva alternancia 
en el poder de unos otros.
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A UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA E AS COLEÇÕES
DO ILUMINISMO1

Carlota Simões* e Pedro Casaleiro**
* Museu da Ciência, Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia e Centro de Física da Universidade de Coimbra.
 ** Museu da Ciência e Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da 

Universidade de Coimbra.

Grande parte das coleções científicas da Universidade de Coimbra 
são hoje geridas pelo seu Museu da Ciência. A sua sede está instalada 
no Laboratorio Chimico, um edifício neoclássico contemporâneo do 
nascimento da química moderna, construído a mando do Marquês 
de Pombal e o mais antigo laboratório químico do mundo em edifício 
autónomo que manteve esta função quase até aos nossos dias. Parte 
do acervo do Museu da Ciência pode ainda hoje ser visitado nas salas 
originais do Séc. XVIII, no Colégio de Jesus, um edifício do complexo 
jesuítico transformado pelo Marquês de Pombal com o objetivo 
de promover em Coimbra o ensino experimental das ciências. Os 
primeiros objetos das coleções do Museu da Ciência datam igualmente, 
na sua maioria, do Século das Luzes. Muito contribuiu para a riqueza do 
espólio a transferência para Coimbra da coleção de física experimental 
do Colégio dos Nobres em Lisboa, mas também parte das coleções das 
Viagens Philosophicas de Alexandre Rodrigues Ferreira.

O LABORATORIO CHIMICO
E O COLÉGIO DE JESUS
O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra distribui-se 

por dois edifícios: o Laboratorio Chimico, recuperado no Séc. XXI, e 

1\ Este trabalho é uma versão adaptada do texto (Simões e Casaleiro 2017).
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o Colégio de Jesus, que alberga grande parte das coleções científicas 
da Universidade de Coimbra. Os dois edifícios foram desenhados sob 
orientação do engenheiro militar e tenente-coronel William Elsden, que 
se salientou como diretor das Obras da Reforma da Universidade de 
Coimbra levada a cabo pelo Marquês de Pombal. 

Elsden foi fundamental na criação e remodelação dos edifícios da 
Universidade iluminista, mas foi com o Bispo D. Francisco de Lemos 
(1735-1822), nomeado Reitor da Universidade de Coimbra em 1770 e 
Reformador da mesma Universidade em 1772, que a nova mentalidade 
iluminista se instalou. Os novos Estatutos da Universidade foram 
publicados logo em 1772 e nenhum lente em exercício antes dessa data 
viu reconduzidas as suas funções. Para lecionar na nova universidade, 
Pombal trouxe para Coimbra Domenico Vandelli (1730-1816), Doutor 
em Medicina pela Universidade de Pádua, nomeado Lente de História 
Natural e Química em 1772; o Padre Monteiro da Rocha (1734-1819), 
nomeado Lente de Matemática em 1772 e de Astronomia em 1773; 
Giovanni Antonio Dalla Bella (1730-c.1823), da Universidade de Pádua, 
nomeado Lente de Física Experimental em 1772; Michele Antonio Ciera, 
engenheiro de Piemonte, nomeado Lente de Astronomia em 1772.

FIG.1: O complexo jesuítico no séc. XVIII, antes da intervenção Pombalina. À 
esquerda o Colégio de Jesus, à direita o Colégio das Artes. O refeitório é o edifício em 
segundo plano, à direita, com ligação direta aos dois colégios.

\gravura de Carlo Grandi, 1732, Biblioteca Nacional de Portugal/

O Laboratorio Chimico foi construído para o ensino da Química, 
entre 1773 e 1777, materializando a ideologia iluminista do ensino 
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experimental da ciência. Domenico Vandelli foi o seu primeiro Diretor. 
O projeto de arquitetura que requalificou e adaptou o Laboratorio 
Chimico à função museológica, da responsabilidade dos arquitetos João 
Mendes Ribeiro, Carlos Antunes e Desirée Pedro, viu reconhecida a 
sua qualidade com a atribuição dos Prémios de Arquitetura Diogo de 
Castilho em 2007 e ENOR em 2009. O Museu da Ciência, inaugurado 
em 2006, foi o vencedor do Prémio Micheletti 2008, que distingue o 
melhor e mais inovador museu europeu do ano em ciência, técnica 
e indústria2. Quanto à exposição permanente Segredos da Luz e da 
Matéria que inaugurou em simultâneo com o edifício, é hoje uma 
mostra interdisciplinar de exemplares das várias coleções científicas da 
Universidade de Coimbra.

FIG.2: O Laboratorio Chimico. 

\fotografia de Fernando Guerra/

FIG.3: O Colégio de Jesus.
\fotografia de Manuel Ribeiro/

2\ <www.museudaciencia.org>
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O Colégio de Jesus, face a face com o Laboratorio Chimico, alberga 
hoje as coleções de física, zoologia, geologia, mineralogia e paleontologia. 
O edifício que chegou aos nossos dias é a reconstrução do antigo Colégio 
de Jesus, iniciado em 1542 pela Companhia de Jesus. A intervenção 
pombalina entre 1773 e 1775 adaptou o colégio, criando uma nova 
fachada principal de modo a tornar-se um edifício universitário, 
passando a albergar os equipamentos destinados ao ensino experimental 
das ciências. Com este espírito foram criados no edifício o Gabinete 
de História Natural e o Gabinete de Física Experimental, no quadro 
da Faculdade de Filosofia então criada, preservados no Colégio de 
Jesus até aos nossos dias, e ainda o Teatro Anatómico, o Hospital e o 
Dispensatório Farmacêutico, no quadro da Faculdade de Medicina. 

FIG.4: O Gabinete de História Natural.

\fotografia de Bruno Pires/

FIG.5: O Gabinete de Física.

\fotografia de Gilberto Pereira/
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A reforma criou também o Jardim Botânico, ainda hoje um dos 
tesouros da cidade de Coimbra e um Observatório Astronómico, que 
viria a publicar regularmente efemérides astronómicas. O núcleo mais 
antigo da coleção de astronomia está associado à atividade científica 
do Observatório Astronómico. O Padre Monteiro da Rocha foi 
nomeado diretor do Observatório Astronómico em 1795, equipando-o 
com instrumentos vindos do Colégio dos Nobres de Lisboa e com 
encomendas ao construtor João Jacinto Magalhães em Londres. Fazem 
parte da coleção uma dezena de instrumentos da autoria de um dos 
mais importantes construtores de instrumentos científicos do Séc. 
XVIII, o inglês George Adams.

 

FIG.6: Quadrante construído por George Adams (MCUC | AST.I.039).
\fotografia de José Meneses/

O GABINETE DE FÍSICA
A coleção de instrumentos científicos e didáticos de Física da 

Universidade de Coimbra é, decerto, uma das mais notáveis e raras da 
Europa. Estabelecida inicialmente no Colégio dos Nobres em Lisboa 
por Dalla Bella, foi transferida para Coimbra para fundar o Gabinete de 
Física associado à disciplina de Física Experimental entretanto criada 
pelos Estatutos Pombalinos de 1772. Dalla Bella, que entretanto tinha 
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regressado a Pádua, foi convidado a voltar a Portugal, desta vez para 
Coimbra, tendo sido um dos responsáveis pela transferência da coleção 
de Lisboa para Coimbra. O que resta do Gabinete de Física do século 
XVIII é hoje um conjunto de verdadeiras obras de arte, valorizadas pela 
riqueza dos materiais e pela perfeição na execução, que ainda ocupam 
as salas e o mobiliário originais. 

FIG.7: Um exemplar emblemático transferido do Colégio dos Nobres em exposição 
no Gabinete de Física é a anamorfose ‘O Fumador’ (MCUC|FIS.1010). No espelho 
piramidal central observa-se uma imagem composta pelas outras quatro.

\fotografia de Nuno Fevereiro/

O GABINETE DE HISTÓRIA NATURAL
 ‘Para recolher os produtos naturais, que por qualquer via 

adquirir a Universidade, haverá uma Sala com a capacidade que 
requer um Museu, ou Gabinete digno da mesma Universidade.’

(Estatutos 1772, Livro III: 265).
De acordo com os Estatutos da Universidade, o Gabinete de História 

Natural da Universidade de Coimbra deveria englobar não só coleções 
particulares, mas sobretudo coleções resultantes de colheitas efetuadas 
ou coordenadas pelos professores da Faculdade de Filosofia. Deste 
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modo se deu o progressivo enriquecimento do espólio do Gabinete de 
História Natural, iniciado com a incorporação de uma coleção privada 
de Domenico Vandelli, proveniente de um museu que este tinha iniciado 
em Pádua e que constituía o seu gabinete particular; a que se juntaram 
as produções recolhidas por Vandelli durante a sua estadia em Lisboa; 
um terceiro lote de material foi doado à Universidade pelo Capitão José 
Rollem Van-Deck. 

 

FIG.9: O Centauro pertencia à coleção de Vandelli e é uma das peças mais antigas 
do Museu da Ciência (MCUC|FIS.0079).

\fotografia de José Meneses/

Com a extinção do Real Museu da Ajuda em 1836, podemos hoje 
afirmar que a Universidade de Coimbra tem à sua guarda o mais antigo 
museu de Portugal que se mantém no espaço original. O espólio foi 
entretanto enriquecido com as remessas enviadas do Brasil ao longo 
de anos por Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), recolhidas no 
âmbito da sua Viagem Philosophica (1783-1792) à Amazónia. 

Durante a sua viagem, para além de recolher exemplares dos três 
reinos da natureza - animal, vegetal e mineral - Alexandre Rodrigues 
Ferreira descreveu a aparência, vestuário, adereços, armas, tatuagens 
e costumes das comunidades índias e recolheu inúmeros exemplares 
etnográficos. Apenas a título de exemplo, Alexandre Rodrigues Ferreira 
recolheu junto dos índios Jurupixuna várias máscaras usadas em danças 
de agradecimento ou celebração que remeteu para o Real Museu da 
Ajuda e que foram integradas na Universidade de Coimbra em 1806, 
em conjunto com parte do material recolhido durante a viagem. A tribo 
Jurupixuna já não existe, nem deixou quaisquer máscaras como estas 
no Brasil, sendo hoje um conjunto de máscaras raríssimo e de valor 
incalculável. 
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FIG.10: Máscara zoomorfa usada pelos índios Jurupixuna, que representa um 
papa-formigas (MCUC | ANT.Br.137). Foi recolhida por Alexandre Rodrigues Ferreira 
durante a sua Viagem Philosophica ao Brasil, no Séc. XVIII

\fotografia de Carlos Barata/

CONCLUSÃO
Ao longo de mais de dois séculos, foram muitos os que contribuíram 

para a coleção de Coimbra, adquirindo, produzindo ou sugerindo a 
inclusão de novos objetos. O Marquês de Pombal, Vandelli, o Padre 
Monteiro da Rocha, Alexandre Rodrigues Ferreira, bem como outros 
homens dos Séc. XVIII e XIX foram fundamentais para a construção e 
preservação deste verdadeiro tesouro científico e patrimonial. Coimbra 
foi atacada e espoliada no início do Séc. XIX, durante as invasões 
francesas, mas mesmo assim a coleção continuou vasta e valiosa. Apesar 
de todos os contratempos, uma boa parte da coleção do Século das Luzes 
conseguiu chegar intacta ao Séc. XXI. O Museu da Ciência é um projeto 
de grande fôlego da Universidade de Coimbra, que visa a preservação, a 
divulgação e o estudo deste valioso património do iluminismo nacional. 

A Universidade de Coimbra foi classificada como Património 
Mundial pela UNESCO em 2013 e faz parte da Associação de Cidades 
e Entidades do Iluminismo desde Outubro de 2015. Já o Gabinete de 
Física, porque permanece no seu espaço de origem mantendo as suas 
características desde o tempo da sua fundação e porque a sua coleção 
de instrumentos científicos é uma representação notável da evolução da 
Física nos Séculos XVIII e XIX, foi recentemente classificado como Sítio 
Histórico pela Sociedade Europeia de Física. Passaram 727 anos desde 
a assinatura do documento fundador da Universidade de Coimbra, 
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Scientiae thesaurus mirabilis: graças ao Rei D. Dinis, o documento 
fundador da Universidade de Coimbra já continha em si a palavra 
ciência.
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ES CASTELL (MENORCA). 
EL DISEÑO DE UNA NUEVA 
POBLACIÓN EN EL SIGLO XVIII

Begoña Mercadal Jiménez

Es Castell es la población más oriental de Menorca, Isla que forma 
parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en España. 
Geográficamente el pueblo de Es Castell está situado en la orilla sur del 
puerto de Maó, en la zona comprendida entre Cales Fonts y Cala Corb, 
sobre una plataforma calcárea ligeramente elevada sobre el nivel del 
mar.

Para conocer los orígenes de Es Castell hemos de remontarnos 
a un enfrentamiento que tuvo lugar en el siglo XVI, que forma parte 
de la lucha por la hegemonía mediterránea entre la cristiandad y 
el islam: la toma y destrucción de la ciudad de Maó en 1535 por el 
corsario turco Jeireddín Barbarroja. Como consecuencia del asalto 
la ciudad quedo arrasada y una parte considerable de sus moradores 
fueron vendidos como esclavos en los mercados del Norte de África. 
Con el fin de evitar en el futuro las invasiones de turcos y berberiscos y 
proteger el estratégico puerto de Maó, el emperador Carlos V ordenó la 
construcción del castillo de San Felipe. Las obras comenzaron en 1555 
y no finalizaron hasta 1608. En sus orígenes la fortaleza era un recinto 
cuadrado con cuatro baluartes orientados cada uno de ellos hacia cada 
uno de los puntos cardinales, rodeados de un foso. Cada baluarte tenía 
una terraza superior donde se emplazaba la artillería. Fue una de las 
primeras fortificaciones abaluartadas de España, diseñando su trazado 
el ingeniero italiano Juan Bautista Calvi.

Poco después del inicio de las obras se levantaron en las 
inmediaciones del castillo casas donde se alojaban los obreros que 
trabajaban en la construcción de la fortificación y los soldados y 
artilleros que componían la guarnición, con sus familias.  Lentamente 
se fue configurando un arrabal. Se trataba de un conjunto de pequeñas 
viviendas de una sola planta adosadas al modo de los barracones 
militares. Las casas, muy modestas, se edificaron en las proximidades 
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del castillo, alguna en contacto con los mismos muros de la fortaleza, 
sin ningún tipo de planificación ni orden, ni una aparente estructura 
urbana,  dispuestas en pequeñas agrupaciones sobre el territorio. En 
1602 ya contaba con una capilla.

A finales de siglo XVII se había ampliado el castillo con la 
construcción de tres revellines, algunas baterías, y los fuertes de San 
Carlos y Felipet. El arrabal tuvo que ir modificando su emplazamiento, 
conforme lo exigían las necesidades de la fortificación y en 1679 se 
ordenó demoler las casas y barracas más próximas a los muros de la 
fortaleza, que obstaculizaban su defensa.

En el siglo XVIII Menorca se ve inmersa en la lucha de las grandes 
potencias (Inglaterra, Francia y España) por la hegemonía en Europa, lo 
que ocasionó que se produjeron sucesivos cambios de soberanía:

1.En primer lugar y el marco de la Guerra de Sucesión, un ejército 
anglo-holandés bajo el mando del general inglés Stanhope conquistaba 
en 1708 la isla, en nombre del rey Carlos III de España, el archiduque 
de Austria. Desde este momento los británicos consideraron Menorca 
como una posesión propia, pero tendrán que esperar a la firma en 1713 
del Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra, para que el dominio 
británico sobre Menorca fuera refrendado. Con ello Gran Bretaña 
conseguía hacer realidad el antiguo proyecto de disponer de una base 
en el Mediterráneo para la invernada de su escuadra.

2.Durante la guerra de los Siete Años del ejército francés, comandado 
por el Duque de Richelieu ocupa la isla en el año 1756, después de 
tomar al asalto las defensas del castillo de San Felipe, consideradas 
inexpugnables. Tras siete años de ocupación francesa, con la paz de 
París, en 1763, la isla devuelve Gran Bretaña.

3.Los ejercidos españoles, comandados por el Duque de Crillón, 
sitian y rinden el castillo de San Felipe (1782). El tratado de Versalles 
(1783) ratificaba la posesión española de la isla.

4.Finalmente los británicos ocuparan Menorca  entre 1798 y 1802.
Durante unos setenta años Menorca estará bajo el gobierno 

británico, y sin lugar a dudas, de todos los pueblos de la Isla, ninguno 
sintió la influencia de la presencia británica con la intensidad de Es 
Castell.
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Todos estos cambios no fueron obstáculo para el desarrollo de la Isla, 
al contrario, lo favorecieron, y en consecuencia la isla experimentara un 
fuerte crecimiento demográfico, la expansión de la actividad económica 
y un elevado dinamismo cultural.

Los británicos, desde el primer momento se propusieron ampliar las 
defensas del castillo, las obras principales se iniciaron en 1708, cuando 
la isla no era de derecho una posesión de Inglaterra y finalizaron 1738, 
y lo dotaron de defensas más profundas con el fin de poder resistir 
un asedio. Las obras de defensa se articulaban a partir de tres partes 
principales:

A. Un núcleo central  en forma de estrella de ocho puntas. Estaba 
formado por una serie de revellines y contraguardias que rodeaban los 
cuatro baluartes del antiguo castillo español. Este núcleo dominaba 
todas las obras exteriores que lo rodeaban.

B. Una línea fortificada exterior que protegía este conjunto, 
formada por reductos y lunetas. Partiendo del puerto de Maó alcanzaba 
la Cala de San Esteban.

C. Un conjunto de fuertes exteriores que contribuían a la defensa 
conjunta del castillo, añadiendo el fuerte Marlborough (construido entre 
1724-1726, para proteger el flanco sur del castillo), a los ya existentes de 
San Carlos y Felipet.

Tras las ampliaciones realizadas durante el primer periodo de 
gobierno británico, el castillo de San Felipe se convirtió en una de las 
obras de fortificación más completas de su tiempo, defendido por 300 
cañones, aunque siempre contó con una guarnición insuficiente dada la 
gran extensión de sus defensas.

La ampliación de las fortificaciones del castillo de San Felipe 
requería todo el espació que ocupaba el antiguo pueblo, lo que provocó 
la demolición, el desplazamiento y la reconstrucción del arrabal.

El nuevo pueblo se edificó con un trazado regular, convirtiéndose 
en un notable conjunto urbano, formado por más de sesenta piezas 
urbanas organizadas bajo una trama viaria de calles rectilíneas con clara 
predominancia del eje de orientación noreste-suroeste, perpendicular 
a la línea de costa y en cuyo eje central, de menor tamaño, se situaba, 
en un extremo, la iglesia. Ocupaba un espacio largo y estrecho desde la 
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orilla del puerto hacia el interior, con una longitud aproximada de un 
kilómetro, y se componía de más de  1.000 viviendas, que albergaban a 
casi 4.000 habitantes.

En 1756 el arrabal quedó gravemente dañado debido al asedio y 
posterior asalto a San Felipe por las tropas francesas que ocuparán la isla 
durante la guerra de los Siete Años. Los franceses aprovecharon que el 
pueblo se encontraba muy próximo a la fortaleza para parapetarse entre 
sus casas y  situar las baterías a poca distancia de los muros del castillo. 
De las siete baterías erigidas por los hombres de Richelieu durante el 
asedio, cinco de ellas se habían emplazado utilizando el arrabal. Tras dos 
largos meses de asedio de un ejército de más de catorce mil hombres, la 
destrucción de la villa  fue casi completa.

El pueblo se reconstruyó prácticamente en el mismo lugar, si bien 
con algunas modificaciones. Se trasladaron algunas de las casas, las 
más cercanas a las defensas y su distribución se hizo más alargada. Sin 
embargo, unas 100 casas no se rehicieron nunca y quedaron en ruinas.

Desde el comienzo de la ocupación inglesa existieron proyectos de 
desplazar el arrabal a un nuevo emplazamiento, a mayor distancia del 
fuerte. Ya durante la ocupación francesa, se realizó otra propuesta en 
el mismo sentido, con vistas a localizar el nuevo asentamiento al Este 
del arrabal existente, en el camino hacia Mahón, a cargo  del ingeniero 
francés Jacques Gervai, señor de Roquepiquet.

Inglaterra no estaba dispuesta a volver a experimentar la humillación 
de perder la isla por las armas. Así, la operación de demoler el arrabal, 
tras desplazar la población a un nuevo asentamiento, tomó un impulso 
decisivo. El proyecto de cambio de ubicación del pueblo, pendiente 
desde 1756, se sustentaba en razones de estrategia militar, al constatarse 
que la proximidad de las casas en la fortaleza fue un elemento clave en la 
toma de esta por los ejercidos franceses del duque de Richelieu.

Inmediatamente después del retorno de Menorca, en 1763, al 
dominio británico el gobierno encargo a Patrick Mackellar el estudio 
de la creación de la nueva población. El coronel ingeniero Mackellar 
conocía perfectamente la situación de la isla. No era la primera vez que 
trabajaba en la isla, ya durante la primera ocupación británica, el castillo 
de San Felipe y sus obras de ampliación habían constituido el eje de su 
labor profesional en sus primeros quince años de destino, y gracias a la 
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cual, el inicial castillo renacentista había pasado a convertirse en una 
imponente fortaleza.

La elección de un lugar donde edificar la nueva villa estaba 
condicionada por la necesidad de que su emplazamiento estuviera a 
una distancia razonablemente cerca del Castillo de San Felipe, dado 
que en el arrabal residían los operarios civiles que trabajaban en la 
fortaleza, y se alojaban los soldados y oficiales de la guarnición. Además 
la tropa adquiría provisiones en los almacenes del arrabal,  que a la vez 
debía estar cerca del puerto, pues en el vivían numerosos marineros y 
pescadores. Facilitar el comercio marítimo favorecía el abastecimiento 
de la guarnición, lo que se conseguía disponiendo de un punto eficaz 
donde descargar los buques.  

Finalmente el 4 de febrero de 1771, el gobernador Moystin decretó la 
demolición y traslado del arrabal de San Felipe a unos terrenos situados 
entre Cales Fonts y Cala Corb. La propuesta de Mackellar coincidía en el 
lugar con la que ya habían propuesto los ingenieros franceses.   

Los habitantes  tuvieron que costear de su bolsillo los gastos del 
traslado, y sólo recibieron, en el mejor de los casos, una indemnización 
que no cubría más que una parte del valor de su antigua casa.

La configuración urbanística del pueblo, proyectada y planificada 
por el ingeniero británico Mackellar, constituye el mejor legado de la 
dominación británica en Menorca.  El diseño se organiza a partir de 
una estructura modular, articulada alrededor de una plaza de armas. 
El pueblo puede inscribirse en un rectángulo teórico, cuyo centro de 
gravedad se encontraría en la plaza Explanada.

El trazado sigue el modelo propio del urbanismo colonial: regular, 
con calles rectas y paralelas, largas y amplias, que, en el caso de Es 
Castell, siguen la dirección de los caminos que desde Mahón conducían 
al castillo de San Felipe, convertida ahora en eje generador con calles 
paralelas y perpendiculares. De hecho las calles se orientan para 
protegerse de los vientos dominantes de dirección norte-sur, lo que 
explica la orientación general NE-SO del callejero. La principal dificultad 
consistía en la adaptación de un trazado teórico a la realidad topográfica, 
por este motivo las manzanas de casas son poco homogéneas, ya que a 
las características topográficas del lugar se une el reparto de parcelas 
entre los pobladores, de tal forma que cada habitante recibiera en el 
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nuevo pueblo un terreno igual al que poseía en el arrabal demolido. Al 
trasladar una población preexistente no se pudo actuar con la libertad 
que da la creación de un población nueva. La topografía es también 
responsable que las dos calles principales no puedan cruzarse en el 
centro del pueblo, como sucedía en los proyectos previos.

Vila Jordi / Georgetown pertenece a un nuevo modelo de urbanismo, 
más atento a la higiene y a la naturaleza, a la vez que menos obsesionado 
por la seguridad (carece de defensas, de acuerdo con los cambios en las 
doctrinas militares que se habían producido desde la Guerra de los Siete 
años).

La plaza de armas de la población, de grandes dimensiones ya que 
equivale cuatro piezas urbanas, será el centro neurálgico de la misma,  y 
a partir de cual se organiza la trama urbana de la ciudad.

Alrededor de ella encontramos un poderoso despliegue de 
acuartelamientos para la tropa y pabellones militares de los oficiales, 
además de dos parcelas destinadas a la residencia del Gobernador y a la  
Iglesia anglicana, con lo que el uso doméstico es expulsado del centro 
de la población, ocupando su lugar los equipamientos que conforman 
la totalidad de su perímetro, y que convierten la Explanada en una 
ciudadela sin murallas, reforzada por el hecho que se interrumpe la 
continuidad de la trama viaria al llegar a la plaza de armas, a excepción 
del eje central. Otros edificios públicos de población son: dos locales 
destinados a la expedición y suministro de aguardiente, en la calle mayor, 
una nave de dos plantas para el almacenaje de provisiones, próximo al 
embarcadero de Cales Fonts, la Oficina de Ingenieros y el Hospital de 
la Tropa, dependiente del Hospital Militar de la Isla del Rey, emplazado 
en un lugar aireado y alejado de la zona de más población. La ubicación 
de la iglesia católica y la rectoría se encuentra descentrada respecto a 
la trama de la villa, a causa de la voluntad de Mackellar de reservar el 
centro de la población para el poder colonial, reflejo de los conflictos 
entre el clero católico y las autoridades anglicanas.

Finalmente el mercado de las frutas y verduras, cultivadas en los 
productivos huertos de la zona, se situaba en el acceso a Cales Fonts y el  
el matadero de reses en Cala Corb.

Al observar la trama cuadricular, ortogonal y modular de sus calles, 
comprobamos que la estructura actual de la ciudad es la misma que 
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diseño  Mackellar en 1771.  Con la salvedad que algunos callejones han 
ido desapareciendo, absorbidos por las fincas colindantes, especialmente 
en las piezas urbanas situadas al oeste de Cala Corb, que estaban 
organizadas de tal forma que la fachada de las casas daba a una calle 
principal y el patio posterior a otra calle o callejón, que se convertía en 
una vía de servicio, siguiendo un modelo muy británico.

Los Cuarteles de la Explanada, los primeros edificios que se 
construyeron en el pueblo (entre 1771 y 1772), son un ejemplo de 
arquitectura racional. Se levantaban simétricos respecto a la playa cuatro 
edificios alargados, sobrios y macizos, combinando diferentes cuerpos 
y alturas, cerrando tres de los lados de la plaza. El cuarteles del Conde 
de Cifuentes y del Duque de Crillón estaban reservados a pabellones de 
oficiales, mientras que los cuarteles de Calasfonts (demolido en la década 
de 1930) y de Cala Corb (que acoge el Museo Militar de Menorca) se 
destinaban a la tropa, y podían acoger dos batallones.

En la parte norte de la plaza, en el solar donde Mackellar había 
previsto la construcción del palacio del gobernador y que, al igual que 
la iglesia anglicana, nunca llegó a edificarse,  se construyó el edificio 
del Ayuntamiento (1785-1786), cuando Menorca ya se encontraba 
bajo soberanía española. Este edificio, organizado alrededor de una 
plaza interior, es de lineas muy sencillas, destacando la torre cuadrada 
central con el reloj, elemento que pretende destacar el carácter público 
del edificio. A pesar de que el Ayuntamiento no fue construido en 
época británica, la torre sigue el modelo de otros edificios que si fueron 
construidos por los británicos, como el hospital de la isla del Rey o el 
Arsenal de la Isla Pinto, que cuentan cada uno con una torre de similares 
características.

La iglesia del Roser, situada en un extremo del pueblo, en el acceso 
principal a la población, ejerce también la función de puerta de entrada 
a la ciudad. Su situación perimétrica en la estructura de la población, 
junto con su sólida arquitectura y su volumen macizo y contundente 
ofrece una imagen y una silueta urbanas absolutamente inusuales 
respecto de los modelos de población mediterráneas.

La fachada principal, de estilo neoclásico, esta incompleta, al no 
llegar a construirse  una de las dos torres. El interior es de planta de cruz 
latina con nave única y con cinco capillas laterales intercomunicadas 
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por arcadas que atraviesan los contrafuertes.

GLOSARIO
Arquitectura Defensivo-Militar de Menorca

Abaluartado\  Con baluartes.
Artillería\  Conjunto de armas de guerra de gran tamaño (cañones, 

morteros, …).
Aspillera\  Vano estrecho y alargado de un muro para disparar.
Atalaya\  Torre de vigilancia, a menudo exenta, situada en lugar 

estratégico y elevado. Se comunicaba con otras torres a través de 
hogueras y señales.

Baluarte\  Elemento defensivo principal de una fortificación con 
forma parecida a una punta de flecha.

Barbacana\  Edificación avanzada y aislada de defensa y vigilancia.
Barbeta\  Arma en Barbeta cuando no está protegida; al descubierto.
Bastión\  Sinónimo de Baluarte.
Batería\  Conjunto de piezas de artillería .
Bombarda\  Antigua máquina militar con cañón de gran calibre.
Bóveda\  Obra de fábrica que cubre un recinto. Hay diversos tipos: 

de arco en medio punto, de crucería, de cañón, …
Cañonera\  Sinónimo de Tronera.
Caponera\  Camino que cruza el foso, tiene parapeto y banqueta a 

ambos lados. Su función es permitir el acceso a cubierto de las tropas.
Casamata\  Bóveda donde se instala una o más piezas de artillería.
Contrafuerte\  Refuerzo saliente de un muro que sirve para dar 

estabilidad y solidez.
Contramina\  Galería subterránea para observar al enemigo o para 

interceptar las minas ofensivas. Galería construida por los defensores 
de una fortaleza para poner pólvora que posibilita la voladura en el 
momento del asalto o cuando se aproximen las minas enemigas.
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Cortina\  Es el tramo de la muralla comprendido entre dos torres 
o baluartes.

Flanco\  Cada una de las partes laterales.
Foso\  Espacio profundo que circunda la plaza, puede ser seco o de 

agua.
Garita\  Elemento constructivo de vigilancia para los centinelas de 

reducidas dimensiones, aspillerado y cubierto.
Glacis\  Declive suave y libre de obstáculos que va desde el parapeto 

del camino cubierto hacia el campo.
Matacán\  Parapeto largo y voladizo apoyado sobre ménsulas o 

contrafuertes y con suelo aspillerado, lo que permitía arrojar objetos o 
líquidos a los asaltantes. (También llamada ladronera).

Ménsula\  Elemento de arquitectura perfilado con diversas molduras 
que sobresale de un plano vertical y sirve para recibir o sostener algo.

Mina\  Pasadizo, puede ser defensivo ú ofensivo. Galería subterránea 
excavada donde los sitiadores sitúan la carga de pólvora con objeto de 
destruir una fortificación.

Parapeto\  Sirve para proteger a los soldados que disparan desde un 
terraplén.

Poterna\  Puerta trasera que suele ser de difícil acceso. Se usaba 
como puerta falsa para poder entrar o salir en caso de asedio. También 
se llama así a las puertas secundarias abiertas en la muralla de una 
fortaleza.

Revellín\  Obra exterior que se sitúa en el foso frente a la cortina 
para defender ésta y cubrir los flancos.

Tronera\  Hueco en los muros usado para disparar con los cañones.
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