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RESUMO

O Século das Luzes é um período fulgurante 
para a Universidade de Coimbra e o seu 
edificado e as suas coleções científicas são 
disso testemunha.
Reúne-se neste livro um conjunto de textos 
sobre o papel do Iluminismo em Coimbra e 
no mundo, da autoria de estudiosos de diver-
sas áreas das ciências e das humanidades. 
Os textos debruçam-se sobre um período 
que vai desde a criação dos novos estatutos 
para a Universidade de Coimbra à indepen-
dência do Brasil, apresentando a história do 
iluminismo em Coimbra e o seu impacto no 
edificado, nas suas coleções científicas, na 
transformação técnica e económica do país. 
A interdisciplinaridade desta obra é patente 
pela variedade das áreas de especialização 
dos seus autores, tão diversas como história, 
história de arte, história da ciência, museolo-
gia, arquitetura, matemática, física, química, 
ciências da saúde, da vida e da terra.
A publicação deste livro coincide com as 
celebrações dos 250 anos da Reforma Pom-
balina e Iluminista da Universidade de Coim-
bra, no ano em que se celebram 732 anos 
desde a assinatura do scientiae thesaurus 
mirabilis. Graças ao Rei D. Dinis, o docu-
mento fundador da UC já continha em si a 

palavra CIÊNCIA.

PALAVRAS-CHAVE

Reforma Pombalina, Universidade de Coim-

bra, Colecções Científicas, Iluminismo

ABSTRACT

The Century of Lights is a dazzling period for 
the University of Coimbra and its buildings 
and scientific collections bear witness to that.
This book brings together a set of texts on 
the role of the Enlightenment in Coimbra 
and in the world, written by scholars from 
various areas of science and humanities. The 
texts focus on a period ranging from the 
creation of the new statutes for the University 
of Coimbra to the independence of Brazil, 
presenting the history of the Enlightenment 
in Coimbra and its impact on buildings, its 
scientific collections, technical and economic 
transformation. The interdisciplinarity of this 
work is evident in the variety of areas of spe-
cialization of its authors, as diverse as history, 
art history, history of science, museology, 
architecture, mathematics, physics, chemistry, 
health, life and earth sciences.
The publication of this book coincides with 
the celebration of the 250 years of the Pom-
baline Reform of the University of Coimbra, 
in the year in which it celebrates 732 years 
since the signing of the document scientiae 
thesaurus mirabilis. Thanks to King D. Dinis, 
the founding document of the UC already 

contained the word SCIENCE.

KEYWORDS 

Pombaline Reform, University of Coimbra, 

Scientific Collections, Enlightenment.

Redes Científicas da Universidade de Coimbra  
no Iluminismo

Scientific Networks of the University of Coimbra  
during the Enlightenment
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 9 

PREFÁCIO 

designadamente, no “Discurso sobre o método para bem conduzir a razão na 
busca da verdade dentro da ciência”, de Descartes, publicado em 1637. A 

as leis da física e da natureza, segundo a máxima “Sapere aude!” de Kant, que 

Compêndio Histórico sobre o Estado da Universidade de Coimbra, 

Junta de Providência Literária, a Universidade deveria servir o “
progresso da razão e das artes”.

Faculdade de Sciencias

prático e experimental (“sintético, demonstrativo, compendiário”), ao invés de 
puramente teórico (“cumulativo, textual e analítico”). Para o efeito foi 
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CIÊNCIA, TÉCNICA E LUZES

ILUMINISMO – ENSINO E CONHECIMENTO

CAMINHOS ENTRE AS CIÊNCIAS NATURAIS E AS CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

A REAL MESA CENSÓRIA: 

IMPRIMIR, INSTRUIR E CENSURAR O 

SEGREDO DE COIMBRA

Sítio Histórico Europeu EX LIBRIS 

VANDELLII

NATUREZA EXÓTICA - 

VIAGENS FILOSÓFICAS DE NATURALISTAS

MAPAS DO COSMOS

CARTAS GEOGRÁFICAS DO ILUMINISMO

 13 

–

LUZIA

DESENHOS PARA A BOA ORDEM DA 

UNIVERSIDADE – A REFORMA POMBALINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

 

 

Redes Científicas do Iluminismo – as coleções científicas da Universidade 
de Coimbra 

 

Museus Centenários de Portugal 

Criado em 1772 – quatro anos após a fundação do Real Museu e Jardim Botânico 

da Ajuda, de cujas coleções entretanto dispersas recebeu importantes remessas de 

objetos, e integrado no Museu da Ciência em 2006 -, o Gabinete de História Natural 

da Universidade de Coimbra é hoje o mais antigo museu português. Guardião de 

grande parte das coleções científicas da Universidade, o Museu da Ciência assume-

se como um projeto de gestão conjunta de instituições que, apesar de reunidas sob 

um só nome, não perderam a sua identidade2

                                                      
Museus Centenários de Portugal
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 14 

Sítio de Interesse Histórico

Sociedade Europeia de Física por ‘permanecer no seu espaço de origem 

os séc. XVIII e XIX’. Quanto ao Gabinete de História Natural, que surge nos 

Tesouro público

Museu

Museu

É necessário para fixar dignamente o Estudo da Natureza no centro da 

Universidade, que se faça uma coleção dos produtos que pertencem aos três Reinos 

da mesma Natureza.  o Gabinete da Universidade […] deve ser o Tesouro público 

da 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 Universidade3.

                                                      
Estatutos da Universidade

 15 

Redes Científicas do Iluminismo – Património Mundial  

 

Universidade de Coimbra - Alta e Sofia
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 16 

II - Testemunhar uma troca de influências considerável durante um dado período 

ou numa área cultural determinada, sobre o desenvolvimento da arquitetura, ou 

da tecnologia das artes monumentais, da planificação das cidades ou da criação 

de paisagens. 

IV - Oferecer um exemplo excecional de um tipo de construção ou de conjunto 

arquitetónico ou tecnológico ou de paisagem ilustrando um ou vários períodos 

significativos da história humana. 

VI - Estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a tradições 

vivas, a ideias, a crenças, ou a obras artísticas e literárias com um significado 

universal excecional. 

 Universidade 

de Coimbra – Alta e Sofia

Museu da Ciência – Fase 1

Laboratorio Chimico

e concretizando a exposição permanente ‘Segredos da Luz e da Matéria’. A 

 17 

Redes do Iluminismo – o livro  

lugares e instrumentos da ciência
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was drawn up in 1773 and that the laboratory should be “set in the refectory 
that was used by the outlawed (…) Jesuits”. 
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Elsden will refer to the “Theatre” (of the chemical demonstrations) in the report of 

fectory has in the “Plan for 
the Chemical Laboratory of the University of Coimbra” (of which there are copies in the 
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Second Semester of 1773

- I made the drawings of the respective parts for the masonry of the building for the 

Natural History of the three kingdoms and the Theatre for Experimental 

Phylosophy, in large (…)

- August… I entered with the design of the Chemical Laboratory; but for greater 

certainty I examined the existing walls of the house (“Casa”) which used to be the 

Lavatory, and the Refectory, and I found that they were very capable; and it was 

only necessary to reform the Windows to complete, not only the “Theatre”, but also 

the Ovens and other necessary Workshops; and so the expense would be 

immeasurably modest. The geometric elevation of the facade; and the 

ichnographic plan with its explanations is completed (...);

- The work of the Theaters of Natural History and of Experimental Phylosophy 

advances steadily (…);

- September… I entered with the design for the Astronomical Observatory Drawing 

(…) which is almost complete.

- The facade of the Natural History and Experimental Phylosophy is built up to the 

Windows, and Doors, and interior divisions of the Lower Floor, and goes forward 

with all the care.

- The Castle's outer Old Walls, both near the Old and New Towers, have been raised 

to the ground; and the terrain is almost ready to begin the Work of the 

Astronomical Observatory, which I hope is the most proper, and Convenient in all 

of Europe (…).
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Prospecto principal do Observatorio Astronomico  
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Prospect” have 
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 - William Elsden (attrib.), “Observatory Platform” (Observatorio – Plataforma

signed the drawings: “I'm waiting with pleasure for the Plans of the Observatory, 
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The satisfaction that His Excellency received with the arrival of Lieutenant-Colonel 

William Elsden and with the presentation of the beautiful Book of Prospects and 

Plans of the Public Works of this University is inexpressible. And only Sire João 

Pereira (...); the Sire Councilor Sobral (…); the Sire Cardinal (...); and the same 

Elsden, who saw himself in the pinnacle of his contentment, may well say it 
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ealça ainda o “piano forte” que possuía o que aponta 
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Os contactos com Portugal no contexto da modernização do ensino e práticas 

científicas  

se, na altura, ausente no “continente”, mais 

Je n’arrivai ici que vers le commencemt. de ce mois: & le grand desordre de mes 
petits affaires a cause de l’incendie qui consuma mon Logis, ne m’a pas permis 
de vous marquer ce que Je trouve a L’egard de la Lunete que vous m’avez 

Ma Maison c’est a dire mon Logis, qui consistoit de 3 Chambres un bon grenier & 

que J’arrivai a Paris, le 21 de decembre 
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A dieu, mon cher ami. j’ai encore beaucoup de lettres cette poste. Je
charme d’avoir le precis du raport qu’on fit a l’Acad

m’aviez envoye il y a 2 ans, fut consume avec le reste de mes papiers dans mon 
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la Morale même ; & pour dire encore plus, faudra-t-il proscrire les lois, parce que leur nom 
sert d'abri à quelques crimes, dont les auteurs seroient punis dans une république de 
Sauvages ? Enfin, quand nous ferions ici au desavantage des connoissances humaines un 
aveu dont nous sommes bien éloignés, nous le sommes encore plus de croire qu'on gagnât 
à les détruire : les vices nous resteroient, & nous aurions l'ignorance de plus», D’Alembert 

‘Discours Préliminaire des Éditeurs’,
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do saber e da criatividade. Ao censurar a ganância, a vaidade e o orgulho causados 

pela ciência e pela arte, Jean-Jacques Rousseau assinou uma das defesas mais subtis 

e impressivas da importância do que se propôs censurar.
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– ‘cidadão de Genebra’ –

–
‘naturalmente’ –

                                                      
quinze anos do final do século XX. Vivemos num tempo atónito que ao debruçar-se sobre si 
próprio descobre que os seus pés são um cruzamento de sombras, sombras que vêm do 
passado que ora pensamos já não sermos, ora pensamos não termos ainda deixado de ser, 
sombras que vêm do futuro que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser. 
Quando, ao procurarmos analisar a situação presente das ciências no seu conjunto, 
olhamos para o passado, a primeira imagem é talvez a de que os progressos científicos dos 
últimos trinta anos são de tal ordem dramáticos que os séculos que nos precederam — 
desde o século XVI, onde todos nós, cientistas modernos, nascemos, até ao próprio século 
XIX — não são mais que uma pré-história longínqua. Mas se fecharmos os olhos e os 
voltarmos a abrir, verificamos com surpresa que os grandes cientistas que estabeleceram 
e mapearam o campo teórico em que ainda hoje nos movemos viveram ou trabalharam 
entre o século XVIII e os primeiros vinte anos do século XX, de Adam Smith e Ricardo a 
Lavoisier e Darwin, de Marx e Durkheim a Max Weber e Pareto, de Humboldt e Planck a 
Poincaré e Einstein.»
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Vieira de Castro e a crítica a Rousseau  

‘Nemine Discrepante’

                                                      

Theses de jure canonico affinibus disciplinis.../ Josephus Emmanuel 
Ribeiro Vieira de Castro. Olisipone: Ex Typographia Regia, 1785
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‘poemas juvenis’

«as quais não 
existem, que me conste, na loja de algum livreiro de Lisboa, sem contudo poder 
atingir a causa de tal raridade.»

– ‘Josepho Monteiro da Rocha vero sapienti, 

                                                      
“Tão pouco pude até agora verificar a do óbito, constando 

decerto pelo que se lê no tomo x, parte 2ª, pág. XLIV das Mem. da Acad. Real das Sc. que 
vivia ainda a 13 de Dezembro de 1830. Ouvi que falecera pouco depois, na cidade do Porto”

 205 

De sapientia orationem’
‘Obras do Dr. José Manoel Ribeiro Vieira de Castro’

80

‘Discurso a Favor das Sciencias 
no Governo Monarchico’

–

                                                      

–
Viríadas –
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Obras de José Manuel Ribeiro Vieira de Castro: os manuscritos e os 
impressos 

‘Obras do Dr. José Manoel Ribeiro Vieira de Castro’
‘Josepho Monteiro da 

Rocha vero sapienti’ ‘Discurso a Favor das Sciencias no Governo Monarchico’
Discurso

– ‘Obras do Doutor Jozé 
Manoel Vieira de Castro’ –

Ad Collimbrigensem Academiam de Sapientia Oratio
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Dicionário 
Biobibliográfico

‘Obras do doutor José Manuel Ribeiro Vieira de Castro’
‘volume I’

– ‘Segunda Parte do I. 
Volume’ – ‘poemas juvenis escritos desde o anno de 

                                                      

Obras do Doutor Jozé Manoel Ribeiro Vieira de Castro. volume 1. 1822
Poemas juvenis escriptos desde o anno de 1779 até ao anno 1789. 1822

‘Sobre a origem e abuso da multiplicidade de leis’
‘Sobre a origem e natureza dos bens eclesiásticos em Portugal’
‘Sobre o uso publico das pessoas e cousas eclesiásticas em Portugal’
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1779 até ao anno de 1789’ 

‘Josepho Monteiro da 
Rocha vero sapienti’

«a publicar, além da Oração de Abertura da Universidade, alguns dos 
meus poemas juvenis» – Oração de Abertura

‘Discurso a favor das ciências’

O ‘Discurso a favor das Sciencias no Governo Monarchico’  

ancien régime

                                                      
‘Ensaios 

philosophicos e juridicos. Coruña. 1802’
da ‘segunda parte do I. volume’: “No ano de 1820 apareceram impressos na Corunha três 
Ensaios meus; e a falta de Revisor Português originou erros, e equivocações inumeráveis 
na Impressão.” – …

 209 

Place de la Révolution

multidão parisiense de ‘viva a república’, ‘viva a liberdade’ e ‘viva a igualdade’ 

– ‘Governo 
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Monarchico’ –
‘Discurso sobre as Ciências e as Artes’ 

«inimigas não só do Despotismo, 
porém até da Monarquia, da ordem pública, da Religião»

«o século das Artes, e das Sciencias tem sido algumas vezes o do Imperio 
mais arbitrário, e talvez nunca o do entusiasmo Democrático»

«século dos mais espantosos 
Fenómenos Morais.»

                                                      

‘Discurso sobre as vantagens que as 
ciências dão às Nações’ 

 211 

lançar o frágil, e pesado grilhão do temor, e da força […]

«estudo da astronomia e geografia»

«as Ciências 
na mesma Europa contam bem maior, e mais acreditado número de amigos, e 
protectores»

«que aliás admirava»

– «Se eu mostrar isto, facilmente se 
deduz, que as mesmas ciências não podem chamar-se a origem na França dos 
danos que se lhe imputam» –

                                                      

‘vantagens, ou inconvenientes dos Descobrimentos 
Portugueses’
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«Por 
agora não se trata de saber se as Ciências têm sido úteis, mas sim, se podem ser 
prejudiciais ao governo Monárquico e mesmo à Ordem pública, e à subordinação 
em geral» 

«mais rústico 
ignorante»

– «agitados pelas fações 
inseparáveis deste governo efémero»

«esperarão distinguir-se ou estabelecer-se»

– «a razão concorre neste caso com a experiencia para provar 
o que eu afirmo.» – Ciências floresceram sempre nas Monarquias, 
como em elemento análogo a elas; como em Governo, que elas amam, e que as 
deve amar.» 

«fazer amável o seu poder, pelo entretenimento, a glória, e as 
importantes vantagens, que a perfeição das Artes, e das Ciências costuma dar aos 
Estados»

 213 

«ilustrar a sua grandeza, e perpetuar a sua memória»

«aumento das Agricultura, de todas as 
Artes, do Comércio, da Navegação, da Medicina» 

– «que 
Religião, que Moral será aquela, que desconheça, e rejeite as Ciências?»

«nascem igualmente a superstição, e a 
incredulidade»

não
«tomar calor entre os 

homens rudes, que entre os sábios». «qualquer Lei é um 
peso insuportável, qualquer obediência uma fraqueza»

«desperta a sua ambição oferecendo-lhe o 
interesse particular na convulsão, e na desordem dos interesses públicos»

«impiedades tão 
abomináveis, como impolíticas»
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‘ditas Sciencias’
«têm sido a origem de muitas virtudes públicas, e domésticas.»

‘Discurso’

‘ordem pública’ ‘ordem 
social’

Portuguez Constitucional

                                                      

 215 

«grandes perigos, os horríveis destroços, as guerras, a fome, as violências, e 
os crimes, que costumam acompanhar as revoluções»

Conclusão 

–
–

– “em toda e qualquer Faculdade 
principiarão os alunos pela parte histórica”

“conduzir ao conhecimento da vontade de Deus, para passar a conduzir ao 
conhecimento da natureza humana. Esta revolução crucial no campo das letras 
encontrou um sólido apoio por parte da nova filosofia natural, então em rápida 
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LIVING THE ENLIGHTENMENT – LINNAEUS IN HIS TIME AND 
HIS AFTERLIFE 

Abstract -

Systema Naturae

the prerequisites for them and then discuss the heritage aspect of Linneaus’ 

World Heritage in Linneaus’ honour with a number of Swedish sites forming 
the core. The project is called “The Rise of Systematic Biology” in recognition of 
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se viria a referir como “o ilustríssimo dr. De ANGEJA, o primeiro entre os 

Europa”

A Flora e a fauna ‘portuguesas` no Systema Naturae  

Outubro de 1764, ao mesmo tempo que lhe comunica que “resido agora em 
Lisboa”, faz questão de lhe enviar “como presentinho” algumas sementes do 
Brasil e lhe fala com pormenor dos “estratos calcáreos” das colinas de Lisboa e 
das muitas ameijoas, mexilhões e pectens neles existentes, e dos “zircões 

agatas” que encontrou “próximo à 
localidade de Belém, distante cerca de 3 léguas da cidade”. E inclui também uma 
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longa lista de plantas existentes nas imediações da cidade”

“
” –
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Notice 

sommaire d´un barothermomètre nouvellement inventé à Londres en 1764, et 

rendu public l´année suivante, sous le nom Aerostathmion, ou vraie Balance de 

l´atmosphère

se “por o perseguirem fados adversos”. Nem por isso, ele deixou de recolher o 

                                                      

Registos das Ordens Régias da Universidade

 277 

. Em março de 1765, referia: “colecto as mais raras plantas 

ei”

Yucca Erythrina Illecebrum verticilatum Medusa 

orbicularis Lysimachia linum-strictum
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Florae Lusitanicae et Brasiliensis specimen

“nasce no Brasil” e de que ele poderia adquirir uma enorme quantidade de 

“os arquiatros de S. Petersburgo adquiriram para si a minha espécie de Spigella, 

adquirir uma fortuna fazendo apenas isto”

                                                      

 279 

porque o ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem se refere como “o 
excelentíssimo colega de Oeiras”, o “persuadiu a esperar até que toda a obra, 
isto é, a história natural de todo o reino estivesse pronta”

Flora Ulissiponensis

pedido: “não desejas, porventura, enviar
a, em um certo Horto Régio, em Alcântara”

Prodomus Historia naturalis urbis et 

agri ulissiponensis

ulho, “o dragoeiro ainda não floresceu; logo que 

gosto, ainda não conseguira satisfazer o pedido porque “o 

da sua frutificação, mas logo a terás”
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Asparagus graminifolius A. Terminalis

Asparagus graminifolius Asparagus terminalis

Asparagus

graminifolius terminalis

Systema Naturae

” 

Scrophulariaceae

por Vandelli, se refere Lineu na carta a Vandelli “como a tua planta”, notando 
ser ela “a mais difusa dentre todas que estão nascendo, sem excepção”

Systema Naturae Vandellia

Fasciculus Plantarum, cum novis generibus et 

speciebus Bragantia, 

Pombalia Ipecacuanha, Angeja Balsamona

Bragantia

Pombalia

Angeja

                                                      

155

 281 

Balsamona

falou a Lineu, por escrito, dizendo: ”Luis Pinto, de Balsemão, Cavaleiro de Malta 

quando retornar. É o único português que se ocupa de botânica”

Os ciclos biológicos das plantas e o clima (= fenologia) - a dissincronia das 
estações do ano entre os vários países  

Betula, Fraxunus, Ulmus, Quercus, Tilia, Sorbus Carpinus
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Hippocastanum

Betula

Fraxinus Ulmus Quercus Tilia

Sorbus

Destas observações, Lineu concluiu: “pel

vós gozais três meses de verão dos quais nós carecemos”

                                                      
157

158

159

160

 283 

Infelizmente, quando esta carta foi recebida por Domingos Vandelli, “o olmo 
já tinha aberto flores e folhas” pelo que a observação pedida teve de ficar para 
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163
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como Professor de História Natural, como o noticia nesta mesma carta: “enfim 

na!”. 

O Estabelecimento de Jardins Botânicos  
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165

 285 

como “o i
em Portugal a ciência natural de tão venturosa região da Europa”
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 286 

22 de novembro: “o jardim botânico real está sendo expandido, e por isso rogo 
s e arbustos”

continuava a dar notícias sobre o mesmo: “mandei com a nau holandesa 

espero que já tenham chegado a ti”; e 

real, na Ajuda, do qual viria a ser director, Vandelli planeava construir nele “um 

pedras deste reino, da África e do Brasil”
andelli, em Julho de 1772: “no meu 

Sysimbrium Spartium

Cytisus Tournef, plantas que recebi de ti”

                                                      
168

169

170

171

 287 

realçar as considerações que faz sobre “o terreno para um jardim botânico, 
destinado pelo mesmo marquês para servir de bosque divino” e os planos de 
construção de um “amplíssimo palácio da natureza” por transformação das 
“velhas instalações”. Nesta mesma carta, Domingos Vandelli fala a Lineu da 

                                                      
172

290



 286 

22 de novembro: “o jardim botânico real está sendo expandido, e por isso rogo 
s e arbustos”

continuava a dar notícias sobre o mesmo: “mandei com a nau holandesa 

espero que já tenham chegado a ti”; e 

real, na Ajuda, do qual viria a ser director, Vandelli planeava construir nele “um 

pedras deste reino, da África e do Brasil”
andelli, em Julho de 1772: “no meu 

Sysimbrium Spartium

Cytisus Tournef, plantas que recebi de ti”

                                                      
168

169

170

171

 287 

realçar as considerações que faz sobre “o terreno para um jardim botânico, 
destinado pelo mesmo marquês para servir de bosque divino” e os planos de 
construção de um “amplíssimo palácio da natureza” por transformação das 
“velhas instalações”. Nesta mesma carta, Domingos Vandelli fala a Lineu da 

                                                      
172

291



 288  289 

E concluia: “no futuro, todas as produções naturais deste reino, das suas 

proveitosas no campo das ciências naturais”. 

“recebi a tua refinada carta de 17 de Maio último, a partir da qual acompanhei 

Cycus Zamia Palmae

Filices te, sejas Feliz”

“muitos anos atrás, meu pai recebeu de ti numerosas cartas, e a ele enviaste 
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 290 

te”

“agradeço também por Convolvulus grandiflorus

Supplementum Plantarum

agora está no prelo; declarei essa descoberta glória tua (…) dou

Hedysarum

Gyrans”

Conclusão 

Vandelli, “saudo te, sejas Feliz”, acrescentando, todavia, a título de comentário 

                                                      
174

175

 291 

coisas da Natureza a par com uma grande humildade como cientista: “foram

de que a ti, sapientíssimo varão, minhas parvas descobertas não desagradaram” 
–

lhe, anos depois, em carta de 12 de Fevereiro de 1765: “ oxalá 

belos desenhos”; (ii) a sua muito grande dedicação aos amigos: 

…rogo

lo por este feito. Tomara que eu te possa acompanhar à Espanha” –
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177
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 292 

homem devotado à causa pública, reconheceram que Domingos Vandelli “era 
biam mais que ele” e um académico 

o como “naturalista 

pulos”, “um professor que gozou sempre de grandes honras e 

do Estado”

                                                      
178

 293 

296



 292 

homem devotado à causa pública, reconheceram que Domingos Vandelli “era 
biam mais que ele” e um académico 

o como “naturalista 

pulos”, “um professor que gozou sempre de grandes honras e 

do Estado”

                                                      
178

 293 

297



 294 

Florae Lusitanicae et 
Brasiliensis Specimen

 295 

BIBLIOGRAFIA 

Memória Histórica da Faculdade de Philosophia

IV Encontro 
Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna

Voyage en Portugal, depuis 1797 jusqu´en 1799

Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characteribus differentiis, synonymis, locis

Flora Lapponica Exhibens Plantas per Lapponiam 
Crescentes, secundum Systema Sexuale Collectas in Itinere Impensis

Revista da Universidade de 
Coimbra

Registos das Ordens Régias da Universidade

De Vandelli para Lineu; de Lineu para Vandelli - 
Correspondência entre Naturalistas

Epistola de Sensibilitate Pericranii Periostii, Medullae, 
durae Meningis, Corneae, & Tendinum

Epistola Secunda et Tertia de Sensitivitate Halleriana
Dissertationes Tres: I - De Aponi Thermis; II – De Nonnulis Insectis Terrestribus & 
Zoophytis Marinis; III - De Vermium Terrae Reproductione, Atque Taenia Canis

Analisi di alcune acque medicinali del Modonese. 

Tractatus de thermis agri patavinum. Accessit Bibliotheca 
hydrographica, & Apologia contra Cel. Hallerum.

Fasciculus Plantarum, cum novis generibus et speciebus.

298



 294 

Florae Lusitanicae et 
Brasiliensis Specimen

 295 

BIBLIOGRAFIA 

Memória Histórica da Faculdade de Philosophia

IV Encontro 
Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna

Voyage en Portugal, depuis 1797 jusqu´en 1799

Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characteribus differentiis, synonymis, locis

Flora Lapponica Exhibens Plantas per Lapponiam 
Crescentes, secundum Systema Sexuale Collectas in Itinere Impensis

Revista da Universidade de 
Coimbra

Registos das Ordens Régias da Universidade

De Vandelli para Lineu; de Lineu para Vandelli - 
Correspondência entre Naturalistas

Epistola de Sensibilitate Pericranii Periostii, Medullae, 
durae Meningis, Corneae, & Tendinum

Epistola Secunda et Tertia de Sensitivitate Halleriana
Dissertationes Tres: I - De Aponi Thermis; II – De Nonnulis Insectis Terrestribus & 
Zoophytis Marinis; III - De Vermium Terrae Reproductione, Atque Taenia Canis

Analisi di alcune acque medicinali del Modonese. 

Tractatus de thermis agri patavinum. Accessit Bibliotheca 
hydrographica, & Apologia contra Cel. Hallerum.

Fasciculus Plantarum, cum novis generibus et speciebus.

299



 296 

Florae Lusitanicae et Brasiliensis Specimen et Epistolae 
ab eruditis viris Carolo a Linné, Antonio de Haen ad Domenicum Vandelli Scriptae

Memória sobre a utilidade dos jardins botânicos a 
respeito da agricultura, e principalmente da cultivação das charnecas. 

 

Colecção de Obras Clássicas do Pensamento Económico Português

 297 

NA SENDA DO RESTAURO HISTORIOGRÁFICO DO 
NATURALISTA VIAJANTE ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA 
(1756-1815) 
IN THE PATH OF THE HISTORIOGRAPHIC RESTORATION OF THE TRAVELING 
NATURALIST ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA (1756-1815) 

 

 

–

 
Resumo - 

 
Palavras-Chave - 

 

Abstract - 
s Ferreira’s life and work, 

300



 296 

Florae Lusitanicae et Brasiliensis Specimen et Epistolae 
ab eruditis viris Carolo a Linné, Antonio de Haen ad Domenicum Vandelli Scriptae

Memória sobre a utilidade dos jardins botânicos a 
respeito da agricultura, e principalmente da cultivação das charnecas. 

 

Colecção de Obras Clássicas do Pensamento Económico Português

 297 

NA SENDA DO RESTAURO HISTORIOGRÁFICO DO 
NATURALISTA VIAJANTE ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA 
(1756-1815) 
IN THE PATH OF THE HISTORIOGRAPHIC RESTORATION OF THE TRAVELING 
NATURALIST ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA (1756-1815) 

 

 

–

 
Resumo - 

 
Palavras-Chave - 

 

Abstract - 
s Ferreira’s life and work, 

301
https://doi.org/10.14195/978-989-26-2263-7_10



 298 

 
Keywords - 

 

 

Na Senda do Restauro Historiográfico do Naturalista Viajante Alexandre 
Rodrigues Ferreira (1756-1815) 

philosophicas179

“de longe, aquela que produziu os melhores resultados” (
Muito tem vindo a ser publicado sobre “
português do século XVIII” (

Enquanto “homem de ciência, Ferreira contribuiu para a construção do 
conhecimento” ( et al.

1808, estudados e descritos “por n

                                                      

locais, clima, agricultura, geografia, medicina, etc.), de modo a pôr em prática “a 

ultramarino, conhecimento científico e equipamentos museológicos” (BRIGOLA 2003: 

 299 

sistemática] nunca referiram os colectores originais” (

et al.

uma “imerecida marginalidade historiográfica” (
Refletindo sobre o resultado da viagem espanhola “Real Expedição 

1794)”
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 300 

necessidade de se fazer “uma reconstituição completa da colecção para que se 
faça justiça, em definitivo, à obra do naturalista”. Apesar de terem ocorrido 

2000: 125), há “ainda 

pode ser trazido à luz pública” (
Neste sentido, o presente artigo coloca o enfoque sobre uma das “figuras 

cimeiras do universo científico [...] da nossa Ilustração”: Alexandre Rodrigues 

toda a “Colecção ARF” e disponi

 301 

O legado de Alexandre Rodrigues Ferreira, em contexto 

naturalistas “dotados de uma formação sólida” que beneficiou do renovado 
curriculum

–

–

se os maiores esforços por parte da “Coroa e [d]a Secretaria de 

que se liga com a investigação científica” (
– –

primeiro projeto científico nacional de grande envergadura com “uma forte 
tratégia ultramarina da Coroa” (

se para “a 
grande viagem” ao Brasil, idealizada e planeada minuciosamente por Vandelli, 
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 302 

trabalhos, Ferreira redigiu o “Abuzo da Conchyologia em Lisboa...” (1781) e 
coordenou o “Methodo de Recolher, Preparar, Remeter, e Conservar os 
Productos Naturais” (1781). O seu valor foi reconhecido pela Academia Real 

Entre uma “verdadeira elite intelectual ao serviço do Estado” 

et al. 79). Por vezes, “ciência e colonização atuavam de 

nome de interesses administrativos e económicos”
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Tendo de “examinar e descrever tudo o que houve[sse] nesse Estado 
relativo à História Natural” (

et al.

amostras de: herbário de plantas, ‘herbário’ de animais, animais e plantas vivas, 

                                                      
Os dois “índios cristianizados” Cipriano de Souza (act. 1873

1015 desenhos de “figuras”, animais, plantas, alfaias, cartas geográficas e prospectos 
“feitos na expedição do Pará”. Ainda, TAVARES (2014: 104) refere que a Biblioteca 
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et al et al

1907), o “mui distinto 

da natureza” no Brasil (

percorreram a vasta região da Amazónia e Mato Grosso, “corresp
al”, maioritariamente por rio (F

in

et al

o aquele material, “nunca as imensas e variadas colecções 

 305 

nacionais e estrangeiros demonstram à evidência tal impossibilidade” (
et al. “não se formou uma coleção 

Rodrigues Ferreira idealizara executar” (
concretizou a segunda parte do plano vandeliano, i.e. escrever a “História 

das Colónias” (

et al

– “Prospecto das Canoas em que navegarão os Empregados na Expedição 
Filosofica pelos Rios Cuyabá, S. Lourenço, Paraguay, e Jaurú” (s.d.), anónimo; desenho 

Alexandre Rodrigues Ferreira como “de pequeno calado científico”, uma grande 
méritos do naturalista “não foram 
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Memórias e Notícias

ainda o livro em que detalha muitos dos contornos históricos de “200 anos de 
ralogia e Arte de Minas” na Universidade de Coimbra (1998).
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esteira das que Bonifácio d’Andrada já havia efetuado anos antes, por certo 
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Journal des Mines

dos de José Bonifácio d’Andrada e Silva. Note

                                                      
Metallurgicae Elementa quae amplissimi philosophici 

ordinis iussu ad usum academicum elucubrant.
Taboas mineralógicas
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se por toda a Europa os “Gabinetes” ‒ na sua maioria privados ‒ onde estes 
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Museographia

“científica” dos objetos da Natureza, abrindo portas à moderna Mineralogia que 

stas de sistemas de classificação do “Reino Mineral”.

Petrae
Minerae Fossilia

Systema Mineralogicum
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Porventura a mais conhecida das obras de Wallerius é a sua “Mineralogia, 
eller mineralriket indelt och beskrifvit” (Mineralogia ou descrição geral das 

Mineral Riket

terras sais corpos inflamáveis metais
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geognosia
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“invadiu a 
mineralogia”

A “escola química” de classificação dos minerais desenvolve

                                                      

 445 

edição que o próprio autor supervisionou, publicada sob o nome “Nouveau 
système de Minéralogie”

Si néanmoins la minéralogie considérée en elle-même n'est qu'une partie de la 

chimie, il est clair qu'elle ne peut avoir d'autre base scientifique de classification 

que la base chimique, et que toute autre lui est étrangère lorsqu'on l'envisage 

comme science.  

 

’Andrada, Ferreira da Câmara e Fragoso de 

                                                      

Dedicado a Haüy “À Monsieur Réné
Hommage du respect et de l’admiration de l’Auteur“. V. 
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Traité de Minéralogie

L’étude des corps inorganiques repose à la fois sur le caractère de la forme 

géométrique, propre à la plupart des minéraux, et sur la composition chimique qui 

en établit la nature: on doit donc, autant que possible, faire concourir ces deux 

considérations à la détermination des espèces minérales, elles de complètent l’une 

à l’autre, et se prêtent un mutuel appui. Mais il est rare qu’une même personne 

cultive avec un égal intérêt ces deux branches des sciences ; il en résulte que, dans 

la plupart des méthodes de minéralogie publiées jusqu’à ce jour, un des deux 

principes que nous venons de signaler a dominé l’autre, et quelques fois même l’a 

presque entièrement effacé

                                                      

– Corpos Simples (“Corps simples formant un des principes essentiels des 
minèraux composés”); são caracterizados como eletronegativos, nunca desempenhando 

–

– linas e Terras, referidas como tendo um aspeto “pedregoso”; 
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Cours 
de Minéralogie

cuja base era ‒ como o próprio autor indica ‒ o Traité

Dans le savant traité de M. Dufrénoy, existe bien plus dans des détails que dans les 

bases. Au fond, c’est toujours la chimie qui y règne et que préside á la classification 

(…) La physique occupe aussi dans ce traité, une place beaucoup plus grande que 

ne semblaient l’exiger les besoins de la minéralogie proprement dite . 
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– Silicatos, também com aspeto “pedregoso”; inclui o grupo
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Annuario da Universidade de Coimbra
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A reorganização do museu e a introdução da sistemática de Dufrénoy 
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 450 

[…] que a collecção Mineralógica, e Geognóstica que existe no Gabinete 

Metallurgico, se juntasse á do Muzeo, para ser ahi coordenada, e clarificada como 

exige o estado actual da sciencia sob a direcção do sr. Cathedratico de Mineralogia 

e Geognosia

[…] consulta á Rainha para que se juntassem as duas colecções destinadas a aulas 

de demonstração, dado que por decreto da reforma de instrucção pública as 

cadeiras e metalurgia foram juntas.

                                                      
Atas da Congregação da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra

 451 

O Sr. D.or Fernandes Thomaz ponderou que era tempo de se coordenarem de novo, 

e por melhor méthodo as especies mineralogicas, pois tendo-se reunido ás que 

havia na Sala do Museu, as outras da collecção do Sr. D.or Paulino da Nola, todas 

ellas carecião de um novo arranjo que, porem, não podendo actualmente satisfaser 

ao encargo das lições theoricas, e ao mesmo tempo ao trabalho de classificação, 

poderia ser dellas dispensado em quanto não arranjasse as collecções. Mas 

havendo-se prestados os Srs. D. D. Couto e Abreu a coadjuvar o respectivo professôr 

e começarem desde já o arranjo das especies innorganicas, o Conselho aceitando o 

offerecimento, decidiu que o Sr. D.or Fernandes Thomaz continuasse na regencia da 

                                                      
et al.
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cadeira. O mesmo Sr. Director propôs e foi aprovado que na classificação 

mineralogica se seguisse o systema moderno de Dufrenoy

Traité de Minéralogie 

Traité

As classificações mineralogicas são de uma difficuldade enorme. Não há em 

mineralogia como nos reinos orgânicos a facilidade de fixar a ideia de individuo e 

de a aplicar á natureza. Os indivíduos os reinos orgânicos tem uma existência 

distincta e geralmente independente (...) Nos mineraes, não ha partes distinctas (,,,) 

apresentam-se os individuos (chamando assim aos crystaes como faz Mohs e outros 

                                                      
Atas da Congregação da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra

aquisição de obras de Brongniart, Deshayes e d’Orbigny, e de números do boletim da 

 453 

mineralogistas) raras vezes completos e isolados, geralmente agregados, 

deformados nas superficies de contacto e no maior numero de casos sem parte 

alguma da superfície regularmente limitada

Dufrénoy fosse uma das poucas “mais adoptaveis” de que a ciência 

proposta pelo francês, que lhe não parecia “razoável”, quando a umas espécies 

(...) o mineralogista tem de atender ás formas de crystallização, ás propriedades 

physicas e á composição chimica dos mineraes. Mas como se hão de combinar estes 

caracteres ou estabelecer a sua importância relativa, se o emprego de cada grupo 

d’elles conduz a distribuições inteiramente differentes umas das outras? 

Química ‒ fundamental para quem se propunha aplic
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O catálogo de minerais de 1850  

Intitulado “Catalogo da Collecção Mineralogica do Museu da Universidade de 
Coimbra, coordenada e classificada segundo o systema de Mr. Dufrénoy por H. do 
Couto d’Almeida e J. M. de Abreu, lentes da Faculdade de Filosofia”, 

 

Traité de Minéralogie

Classe
Género

Espécie Variedades, 

Sinonímia

“variedade”, não existindo qualquer cota ou número de registo para os 
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Traité de 
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ácido bórico estanho sulfurado oxidado 
phillipsite compacta phillipsite 

matizada datolite wernerit

alúmen octaédrico 
artificialmente cristalizado magnésia nitratada do laboratório da Universidade; 
trona purificada
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petrossílex

género Prata

telúrio auro-argentífero telúrio 
plumbo-aurífero weissgultigers 

géneros

Metais Corpos 
símplices271

                                                      

Na grafia moderna: “Corpos simples”.
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– Reprodução de página com incorporações de rochas, do “catálogo Dufrénoy” 
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géneros

Classe 

1.ª 

Corpos 

símplices 

2.ª Sais 

alcalinos 

3.ª Terras 

alcalinas 

e Terras 

4.ª Metais 
5.ª 

Silicatos 

6.ª 

Combus-

tíveis 

géneros 

barite sulfatada
cal fluatada

ferro oxidado hidratado
zinco sulfurado

chumbo sulfurado oligisto 
chumbo phosphatado cobalto arsenical
cal sulfatada ferro sulfurado cal phosphatada

antimónio sulfurado
ferro carbonatado
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a Bonifácio d’Andrada. Na secção de sinonímia, relativa à petalite, consta uma 

variedade

 

                                                      

Bonifácio d’Andrada também foi responsável pela descoberta e primeira descrição 
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– Reprodução da página que contém a petalite, do “catálogo Dufrénoy” de 
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Considerações finais 

Mineralogia, Geologia e Arte de Minas

 467 

A segunda galeria tem 95 metros de comprido, 3 metros e 8 centimetros de largura; 

oito janelas grandes na direcção N. S., e termina por uma larga porta de vidros com 

bandeira circular com ornatos […] e guarneceu-se, em todo o comprimento do lado 

fronteiro ás janelas, de novos armarios de flandres, que igualmente se acham 

prontos, para ‘nelles se colocar a collecção geognostica, e os numerosos exemplares 

mineralogicos e geognosticos, que por falta de espaço se acham amontoados nos 

antigos armarios, e ´nalgumas casas de deposito.  

école française
Traité de 

Minéralogie 
se, por conseguinte, a importância estruturante do “catálogo 

Dufrénoy de 1850”, como marco histórico na evolução do ensino da 
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Holothurio, et Testudine coriacea ad Celeberrimum Carolum Linnaeum…

Montone d’Islanda (Ovis 

Callithrix penicillata

Didelphis virginiana

♂

 
 

Vitrinas III a VIII  

Conspectus. 

Regnum minerale, Humus Aetitae,
Coralia…, apesar de se tratar de estruturas 

Conchilia marina
Insecta

Regnum Vegetabile
Lithophytorum… a XXVII Ligna.

Mammalia Monstra Serpentes Aves Amphibia Nantes Pisces
Insecta Vermes Testacea Conchilia marina

 517 

Espécimes nas Vitrinas III a V 

Regnum Minerale 

I HUMUS

“Sombra de Colonia de Sicília”, Lenhite, Lignite, MCUC, MIN.00018

II LAPIDES CALCAREI.  

Humus Silices

521



 518 

Regnum Minerale (cont.) 

III MARMORA.

“Alabastro […] en el Reyno de Granada”, Mármore Marble, MCUC, 

“Pietra del Vesuvio”, Basalto Basalt, MCUC, MIN.000177
“Alabastro … Mancha”, Mármore, Mar
“Verde di Calabria”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.000200
“Altra Pietra di Mondragone”, MCUC, MIN.00290
“Regia di Calabria”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.000287
“Giallo antico que si trova in Reggio…”, Calcário Limestone, MCUC, 

“Verde di Orbetello”, Peridotito, Peridotite, MCUC, MIN.00218
“Cuenca”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.00181
“Giallo buccino verde”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.00230
“Marmo di Boemia”, Mármore Marble, MCUC, MIN.00154
“… en la Mancha”, Migmatito, Mig

Marmora

 519 

Regnum Minerale (cont.) 

III MARMORA (cont)
“San Agostin”, Grés, Sandstone, MCUC, MIN.00190
“Lapis armenica”, Lapis armenus Armenian stone, Lazurite sobre quartzo, 

“Valencia”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00025
“Pedra Munoz”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00247
“Marmo di Rimaggio”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.00214
“Mistiei di Sicilia”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00024
“Alabastro di Marmora”, Mármore, Ma
“Breccia di Pana…”, Brecha Breccia, MCUC, MIN.00232

“Marmo di Casotto”, Brecha, Breccia, MCUC, MIN.00141
“Pietra paesina”, “Marmore ruiniforme”, Calcário, Limestone, Florença, 

“Alabastro di Monte Aube”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00030
“Biancone de S. Ambrogio Verona”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00238

Biancone di S. Ambrogio Marmora di Carrara Pietra paesina
Alabastro di Monte Aube

IV GYPSA.  
“Vidro de Moscovia”, “Muscovy glass”, Moscovite, Muscovite, MCUC, 

“Gesso sacaroide”, “Sacaroid gypsum”, Alabastro, Alabaster, MCUC, 

“Gesso fibroso”, “Fibrous gypsum”, Espato Satin Spar Gypsum, MCUC, 

522



 518 

Regnum Minerale (cont.) 

III MARMORA.

“Alabastro […] en el Reyno de Granada”, Mármore Marble, MCUC, 

“Pietra del Vesuvio”, Basalto Basalt, MCUC, MIN.000177
“Alabastro … Mancha”, Mármore, Mar
“Verde di Calabria”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.000200
“Altra Pietra di Mondragone”, MCUC, MIN.00290
“Regia di Calabria”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.000287
“Giallo antico que si trova in Reggio…”, Calcário Limestone, MCUC, 

“Verde di Orbetello”, Peridotito, Peridotite, MCUC, MIN.00218
“Cuenca”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.00181
“Giallo buccino verde”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.00230
“Marmo di Boemia”, Mármore Marble, MCUC, MIN.00154
“… en la Mancha”, Migmatito, Mig

Marmora

 519 

Regnum Minerale (cont.) 

III MARMORA (cont)
“San Agostin”, Grés, Sandstone, MCUC, MIN.00190
“Lapis armenica”, Lapis armenus Armenian stone, Lazurite sobre quartzo, 

“Valencia”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00025
“Pedra Munoz”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00247
“Marmo di Rimaggio”, Calcário, Limestone, MCUC, MIN.00214
“Mistiei di Sicilia”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00024
“Alabastro di Marmora”, Mármore, Ma
“Breccia di Pana…”, Brecha Breccia, MCUC, MIN.00232

“Marmo di Casotto”, Brecha, Breccia, MCUC, MIN.00141
“Pietra paesina”, “Marmore ruiniforme”, Calcário, Limestone, Florença, 

“Alabastro di Monte Aube”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00030
“Biancone de S. Ambrogio Verona”, Mármore, Marble, MCUC, MIN.00238

Biancone di S. Ambrogio Marmora di Carrara Pietra paesina
Alabastro di Monte Aube

IV GYPSA.  
“Vidro de Moscovia”, “Muscovy glass”, Moscovite, Muscovite, MCUC, 

“Gesso sacaroide”, “Sacaroid gypsum”, Alabastro, Alabaster, MCUC, 

“Gesso fibroso”, “Fibrous gypsum”, Espato Satin Spar Gypsum, MCUC, 

523



 520 

Biancone di S. Ambrogio
Villa Mayo en la Mancha Pietra del Vesuvio
Cipollino Siena nº 58

Regnum Minerale (cont.) 

IV GYPSA.  
“Gesso laminoso”, “Laminous gypsum”, Selenite, Sele

“Gesso ramoso”, “Branchy gypsum”, Gipsite, Gypsite, MCUC, MIN.00320, 

V SHISTI.  

VI SILICES.  

 521 

Regnum Minerale (cont.) 

VII LAPIDES ELABORATI.  

VIII QUARTZA.  

524



 520 

Biancone di S. Ambrogio
Villa Mayo en la Mancha Pietra del Vesuvio
Cipollino Siena nº 58

Regnum Minerale (cont.) 

IV GYPSA.  
“Gesso laminoso”, “Laminous gypsum”, Selenite, Sele

“Gesso ramoso”, “Branchy gypsum”, Gipsite, Gypsite, MCUC, MIN.00320, 

V SHISTI.  

VI SILICES.  

 521 

Regnum Minerale (cont.) 

VII LAPIDES ELABORATI.  

VIII QUARTZA.  

525



 522 

Lapides ollares

Regnum Minerale (cont.) 

IX LAPIDES OLLARES.  

gato, Cat´s eye, “Chatoyancy”, Fenómeno óptico, Optical 

X LAPIDES MIXTI.  

 523 

Lapides Mixti

Regnum Minerale (cont.) 

X LAPIDES MIXTI.  

XI SALIA.  

XII NAPHTA.  

526



 522 

Lapides ollares

Regnum Minerale (cont.) 

IX LAPIDES OLLARES.  

gato, Cat´s eye, “Chatoyancy”, Fenómeno óptico, Optical 

X LAPIDES MIXTI.  

 523 

Lapides Mixti

Regnum Minerale (cont.) 

X LAPIDES MIXTI.  

XI SALIA.  

XII NAPHTA.  
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 524 

Salia Montlivaltia Plantae Marinae 
Fossiles

Regnum Minerale (cont.) 

XII NAPHTA.  

“Succino”, Âmbar com insetos, Insects in amber, MCUC, MIN.000440

XIII MINERAE MERCURII, …  

XIV FERRUM…  

 525 

Regnum Minerale (cont.) 

XIV FERRUM…  

XV MONTIUM IGNIVOMORUM (“vulcão”, ejeções vulcânicas) 

 
XVI PHYTOTYPOLITHI… (“impressão de plantas”) 

XVII PLANTAE MARINAE FOSSILES  
Passaloteuthis sp.

 
Durania sp.  

Palaeosmilia sp.  
Heliolites sp.  
Diploria sp.  
Scleractinia  

528
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Salia Montlivaltia Plantae Marinae 
Fossiles

Regnum Minerale (cont.) 

XII NAPHTA.  

“Succino”, Âmbar com insetos, Insects in amber, MCUC, MIN.000440

XIII MINERAE MERCURII, …  

XIV FERRUM…  

 525 

Regnum Minerale (cont.) 

XIV FERRUM…  

XV MONTIUM IGNIVOMORUM (“vulcão”, ejeções vulcânicas) 

 
XVI PHYTOTYPOLITHI… (“impressão de plantas”) 

XVII PLANTAE MARINAE FOSSILES  
Passaloteuthis sp.

 
Durania sp.  

Palaeosmilia sp.  
Heliolites sp.  
Diploria sp.  
Scleractinia  

529



 526 

Salia Coralia

Regnum Minerale (cont.) 

XVII PLANTAE MARINAE FOSSILES  
Heliolitidae
Rugosa
Favosites sp.
Syringopora
Montlivaltia sp.

XVIII ECHINITAE…  
Echinocorys edhami

Cidaroida

Clypeaster

Eleacrinus

Teleostei

 527 

Regnum Minerale (cont.) 
 
XIX CONCHYLIORUM EPIDERMATA FOSSILIA 

 
Mesomiltha

Calista sp.
Granocardium

Granocardium 
productum

Lopha gregaria

Anadara sp.
Inoperna

Arcomytilus

Pterocardia

Bolma sp.
Serpulidae

Glycimerys sp.
Diplodonta sp.

Glycimeris sp.

Panopea sp.

Pholadomya 
sp.

Neotrigonia

Acanthocardia sp.
Prohinnites

Crassostrea crassissima

Atrina exanthema

Pecten (Amussiopecten)

530
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Salia Coralia

Regnum Minerale (cont.) 

XVII PLANTAE MARINAE FOSSILES  
Heliolitidae
Rugosa
Favosites sp.
Syringopora
Montlivaltia sp.

XVIII ECHINITAE…  
Echinocorys edhami

Cidaroida

Clypeaster

Eleacrinus

Teleostei

 527 

Regnum Minerale (cont.) 
 
XIX CONCHYLIORUM EPIDERMATA FOSSILIA 

 
Mesomiltha

Calista sp.
Granocardium

Granocardium 
productum

Lopha gregaria

Anadara sp.
Inoperna

Arcomytilus

Pterocardia

Bolma sp.
Serpulidae

Glycimerys sp.
Diplodonta sp.

Glycimeris sp.

Panopea sp.

Pholadomya 
sp.

Neotrigonia

Acanthocardia sp.
Prohinnites

Crassostrea crassissima

Atrina exanthema

Pecten (Amussiopecten)
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 528 

Phytotypolithi… a XX Conchilia lapidea

Regnum Minerale (cont.) 

XX CONCHYLIA LAPIDEA.  
Hippurites sp.

Tylostoma ovatum
Tylostoma globosum

Calliphylloceras bicicolae

Reynesocoeloceras indunense

Fuciniceras cf. perplicatum

Fuciniceras gr. costicillatum-detractum

Phylloceras

 529 

Regnum Minerale (cont.) 
 
XX CONCHYLIA LAPIDEA.  

Pleuroceras spinatum
Macrochlamis 

latissima

Pseudomelania
Orthoceras sp.

XXI AETITAE. 
 

XXII CORALIA…  
 

Eunicella verrucosa

Tubipora musica

Pocillopora capitata

Turbinaria bifrons

Pocillopora damicornis

“Madrepora”, “Madrepora”, Dendrophyllia ramea

Antiphates pennacea

Anthipatharia
Herpolitha limax

Fungia fungites

Platygyra daedalea

Leptastrea aequalis

532
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Phytotypolithi… a XX Conchilia lapidea

Regnum Minerale (cont.) 

XX CONCHYLIA LAPIDEA.  
Hippurites sp.

Tylostoma ovatum
Tylostoma globosum

Calliphylloceras bicicolae

Reynesocoeloceras indunense

Fuciniceras cf. perplicatum

Fuciniceras gr. costicillatum-detractum

Phylloceras

 529 

Regnum Minerale (cont.) 
 
XX CONCHYLIA LAPIDEA.  

Pleuroceras spinatum
Macrochlamis 

latissima

Pseudomelania
Orthoceras sp.

XXI AETITAE. 
 

XXII CORALIA…  
 

Eunicella verrucosa

Tubipora musica

Pocillopora capitata

Turbinaria bifrons

Pocillopora damicornis

“Madrepora”, “Madrepora”, Dendrophyllia ramea

Antiphates pennacea

Anthipatharia
Herpolitha limax

Fungia fungites

Platygyra daedalea

Leptastrea aequalis
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 530 

Regnum Minerale (cont.) 

XXII CORALIA (cont.)
Galaxea astreata

Phakellia ventilabrum

Regnum Vegetabile 
 
XXIII LITHOPHYTORUM… –

 

Lithophyllum 
tortuosum

Hildenbrandia rivularis

 
XXIV CONCHYLIA MARINA…
TESTACEA  

XXV INSECTA…
INSECTA  

AMPHIBIA 

 

XXVI HERBARIUM…  

Fucus vesiculosus 

Ulva 
intestinalis

Ulva 
purpurascens

Gentiana lutea

 531 

Regnum Vegetabile (cont.) 
 
XXVI HERBARIUM (cont.)

Ilex aquifolium

Lonicera periclymenum

Protea speciosa

Theobroma sp.

Camellia sinensis

 
XXVII LIGNA.  

“Peroba”, Aspidosperma polyneuron

“Coração negro”, Lapachillo, Poecilanthe parviflora

“Coração de bugre”, Cordia sp.
“Araiba” Caixeta, Tabebuia cassinoides

“Guaraniranga”, ?, Brasil, MCUC, BOT. 02377.37
“Ipé tabaco”, Brazilian Zeyheria tuberculosa

“Camellia goiaba”, Goiabeira, Guava, Psidium guajava

“Urucurana”, Sangue Croton urucurana

“Inbuia”, Brazilian Walnut, Ocotea porosa

“Jacaranda gissera”, Jacarandá Jacaranda sp.
“Canella pinho amarela”, Canela Nectandra lanceolata
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Regnum Minerale (cont.) 

XXII CORALIA (cont.)
Galaxea astreata

Phakellia ventilabrum

Regnum Vegetabile 
 
XXIII LITHOPHYTORUM… –

 

Lithophyllum 
tortuosum

Hildenbrandia rivularis

 
XXIV CONCHYLIA MARINA…
TESTACEA  

XXV INSECTA…
INSECTA  

AMPHIBIA 

 

XXVI HERBARIUM…  

Fucus vesiculosus 

Ulva 
intestinalis

Ulva 
purpurascens

Gentiana lutea
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Regnum Vegetabile (cont.) 
 
XXVI HERBARIUM (cont.)

Ilex aquifolium

Lonicera periclymenum

Protea speciosa

Theobroma sp.

Camellia sinensis

 
XXVII LIGNA.  

“Peroba”, Aspidosperma polyneuron

“Coração negro”, Lapachillo, Poecilanthe parviflora

“Coração de bugre”, Cordia sp.
“Araiba” Caixeta, Tabebuia cassinoides

“Guaraniranga”, ?, Brasil, MCUC, BOT. 02377.37
“Ipé tabaco”, Brazilian Zeyheria tuberculosa

“Camellia goiaba”, Goiabeira, Guava, Psidium guajava

“Urucurana”, Sangue Croton urucurana

“Inbuia”, Brazilian Walnut, Ocotea porosa

“Jacaranda gissera”, Jacarandá Jacaranda sp.
“Canella pinho amarela”, Canela Nectandra lanceolata
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 532 

– Ligna Herbarium

Regnum Vegetabile (cont.) 

XXVII LIGNA (cont.)
Anadenanthera colubrina

Faidherbia albida

Boletus communis

Helvella mitra
Lepiota colubrina

Morchella esculenta
Agaricus campestris

Clavulina cristata

 533 

Aetitae Lithophytorum Antiquitates

Regnum Vegetabile (cont.) 

XXVII LIGNA (cont.)
Hydnum repandum

Lycoperdon proteus
Phallus impudicus

Nudillaria vernicosa

XXVIII ANTIQUITATES. 
“Santo de Ataúro”, “Atauro Saint”, Korwar, Ídolo antepassado, Ancestor Idol, 

536
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– Ligna Herbarium

Regnum Vegetabile (cont.) 

XXVII LIGNA (cont.)
Anadenanthera colubrina

Faidherbia albida

Boletus communis

Helvella mitra
Lepiota colubrina

Morchella esculenta
Agaricus campestris

Clavulina cristata

 533 

Aetitae Lithophytorum Antiquitates

Regnum Vegetabile (cont.) 

XXVII LIGNA (cont.)
Hydnum repandum

Lycoperdon proteus
Phallus impudicus

Nudillaria vernicosa

XXVIII ANTIQUITATES. 
“Santo de Ataúro”, “Atauro Saint”, Korwar, Ídolo antepassado, Ancestor Idol, 

537



 534 

XXVIII ANTIQUITATES. 

aglio with motto, “Tout pour vous”, Cornalina, 

Intaglio c/ provérbio, Intaglio with motto, “Il cherche viv”, Cornalina, 

 535 

XXVIII ANTIQUITATES. 
Intaglio c/ provérbio, Intaglio with motto, “Lamour nous unit”, Cornalina, 

with motto, “Unis a tous outis”, Cornalina, 
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 534 

XXVIII ANTIQUITATES. 

aglio with motto, “Tout pour vous”, Cornalina, 

Intaglio c/ provérbio, Intaglio with motto, “Il cherche viv”, Cornalina, 

 535 

XXVIII ANTIQUITATES. 
Intaglio c/ provérbio, Intaglio with motto, “Lamour nous unit”, Cornalina, 

with motto, “Unis a tous outis”, Cornalina, 
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 536 

Vitrinas VI a VIII - Gabinete de D. Vandelli, Ajuda, Lisboa, 1765-1772 

Diceros bicornis

 537 

Espécimes nas Vitrinas VI a VIII 

Regnum Animale 

MAMMALIA  
Loxodonta 

africana
Blastocerus dichotomus

Hippopotamus 
amphibius

Monodon monoceros

Erinaceus europaeus
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Vitrinas VI a VIII - Gabinete de D. Vandelli, Ajuda, Lisboa, 1765-1772 

Diceros bicornis

 537 

Espécimes nas Vitrinas VI a VIII 

Regnum Animale 

MAMMALIA  
Loxodonta 

africana
Blastocerus dichotomus

Hippopotamus 
amphibius

Monodon monoceros

Erinaceus europaeus

541



 538 

Mammalia

Regnum Animale (cont.) 

MONSTRA  

Canis lupus familiaris

Felis catus

Gallus gallus

Ovis aires
Ovis aires

Ovis aires

 539 

Monstra

Regnum Animale (cont.) 

SERPENTES  
Natrix natrix

Erythrolamprus poecilogyrus

Xenodon neuwiedii

Psammophis subtaeniatus

Anguis fragilis
Vipera seoanei

Indian Wolf Snake

Squamata
Boa constrictor

Crotalus sp.

542
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Mammalia

Regnum Animale (cont.) 

MONSTRA  

Canis lupus familiaris

Felis catus

Gallus gallus

Ovis aires
Ovis aires

Ovis aires

 539 

Monstra

Regnum Animale (cont.) 

SERPENTES  
Natrix natrix

Erythrolamprus poecilogyrus

Xenodon neuwiedii

Psammophis subtaeniatus

Anguis fragilis
Vipera seoanei

Indian Wolf Snake

Squamata
Boa constrictor

Crotalus sp.
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 540 

Struthio camelus

Regnum Animale (cont.) 

SERPENTES  
Micrurus corallinus

Hemorrhois hippocrepis

Amphisbaena fuliginosa

AVES  
Struthio camelus

Lophura nycthemera

 Chrysolophus pictus

Falco peregrinus

Ramphastos tucanus 

Sarcoramphus papa

Melanotrochilus fuscus 

Hylocharis cyanus

Leucochloris 
albicollis

Thalurania 
glaucopis

Cuculus canorus

 541 

Regnum Animale (cont.) 
 
AVES  

Clamator glandarius

Pica pica

Ceryle rudis

Megaceryle torquata

Oriolus larvatus

Psarocolius viridis

Tachyphonus surinamus

Galbula ruficauda

Pipra rubrocapilla

Tersina viridis

Tangara cyanocephala

Tangara seledon

Icterus icterus (
Cacicus cela

Ramphocelus bresilius 

Brotogeris sanctithoma

Ara macao

544



 540 

Struthio camelus

Regnum Animale (cont.) 

SERPENTES  
Micrurus corallinus

Hemorrhois hippocrepis

Amphisbaena fuliginosa

AVES  
Struthio camelus

Lophura nycthemera

 Chrysolophus pictus

Falco peregrinus

Ramphastos tucanus 

Sarcoramphus papa

Melanotrochilus fuscus 

Hylocharis cyanus

Leucochloris 
albicollis

Thalurania 
glaucopis

Cuculus canorus
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Regnum Animale (cont.) 
 
AVES  

Clamator glandarius

Pica pica

Ceryle rudis

Megaceryle torquata

Oriolus larvatus

Psarocolius viridis

Tachyphonus surinamus

Galbula ruficauda

Pipra rubrocapilla

Tersina viridis

Tangara cyanocephala

Tangara seledon

Icterus icterus (
Cacicus cela

Ramphocelus bresilius 

Brotogeris sanctithoma

Ara macao
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 542 

Aves

Regnum Animale (cont.) 

AMPHIBIA  
Pelophylax perezi

Triturus marmoratus

Bufo bufo bufo

Bufo bufo spinosu

Rana iberica
Caiman 

crocodilus

Uracentron azureum

Draco dussumieri

 Lacerta agilis

Eretmochelys imbricata

 543 

Nantes Pisces

Regnum Animale (cont.) 

AMPHIBIA  
Chelonia mydas

Testudo graec

Chelus fimbriata

NANTES  
Myliobatis aquila

Oxynotus centrina

Torpedo torpedo

Squalus acanthias

Scyliorhinus canicula

Chimaera monstrosa

546
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Regnum Animale (cont.) 
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Nantes Pisces

Regnum Animale (cont.) 

AMPHIBIA  
Chelonia mydas

Testudo graec

Chelus fimbriata

NANTES  
Myliobatis aquila

Oxynotus centrina

Torpedo torpedo

Squalus acanthias

Scyliorhinus canicula

Chimaera monstrosa
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 544 

Regnum Animale (cont.) 

NANTES (cont.)
Mustelus canis

Rhinobatos rhinobatos

PISCES  
Serranus cabrilla

Anguilla anguilla
Cyprinus carpio

Hippocampus guttulatus

Scorpaena scrofa

Trigla lyra
Mullus barbatus

Uranoscopus scaber

Symphodus cinereus

Syngnathus acus

Hippocampus guttulatus

Sparus aurata

Mugil cephalus

Liza saliens

Dicologoglossa cuneata

Callionymus lyra

Mola mola
Scophthalmus rhombus 

Parablennius gattorugine

Gobius cobitis
Cheilopogon heterurus

 545 

Regnum Animale (cont.) 

INSECTA (insetos) 

Carabus sp.
Oxythyrea funesta

Coccinella septempunctata

Leptinotarsa 
decemlineata

Oreina (Oreina) viridis 

Oreina (Intricatorina) intricata

Protaetia (Netocia) morio

Cetonia aurata

Prionus coriarius

Cerambyx sp.

Papilio machaon

Iphiclides feisthamelii

Euphydryas aurinia

Noctua pronuba

Noctua pronuba

Noctuidae
Saturnia pyri

Anthophora sp.

Bombus lucorum

Apis mellifera

Vespula germanica

548
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Mola mola
Scophthalmus rhombus 

Parablennius gattorugine

Gobius cobitis
Cheilopogon heterurus

 545 

Regnum Animale (cont.) 

INSECTA (insetos) 

Carabus sp.
Oxythyrea funesta

Coccinella septempunctata

Leptinotarsa 
decemlineata

Oreina (Oreina) viridis 

Oreina (Intricatorina) intricata

Protaetia (Netocia) morio

Cetonia aurata
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Noctua pronuba
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Anthophora sp.

Bombus lucorum

Apis mellifera
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 546 

Insecta

Regnum Animale (cont.) 

INSECTA (cont.) 
Xylocopa violacea

Megascolia (Regiscolia) maculata 
flavifrons

Ammophila sabulosa

Netelia testacea

Chilopoda
Chilopoda Insecta

VERMES  
Protoreaster lincki

Protoreaster nodosus

Oreaster reticulates

 547 

Regnum Animale (cont.) 
 
VERMES 

Paracentrotus lividus

Echinus melo

TESTACEA (“louça”, conchas) 
Pinna rudi

Turbo marmoratus

Charonia lampas
Ranella olearium

Spondylus gaederopus

Charonia tritonis

Pecten maximus

Anodonta anatina

Tivela sp.
Perna viridis

Amusium pleuronectes

Tridacna gigas

Ficopomatus enigmaticus

Harpago chiragra

Lambis lambis

Cypraea tigris

Murex tribulus

Murex brevispina
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 548 

Testacea

Regnum Animale (cont.) 

TESTACEA  
Nautilus pompilius

Haliotis rufescens

Syrinx aruanus

Melo amphora

Hexaplex rosarium

Tonna galea

Gorgonia ventalina

Leptogorgia hebes

Periglypta reticulata

Macrocallista maculata
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Regnum Animale (cont.) 

TESTACEA  
Codakia tigerina

Loripes orbiculatus

Chamelea gallina

Solecurtus strigillatus

Glycymeris glycymeris

Aequipecten opercularis

ecten jacobaeus

Mimachlamys varia

Glossus humanus

Irus irus

Glans trapezia

Cardita calyculata
Spisula solida

Spisula subtruncata

Strigilla carnaria

Mytilus edulis

Diacria trispinosa

Siphonaria pectinata

Acanthocardia paucicostata
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 550 

Regnum Animale (cont.) 

TESTACEA  
Cerastoderma edule

Ruditapes decussatus

Cyrtopleura costata

Corbula gibba

Petricola lithophaga

Acanthocardia spinosa

Venus verrucosa

Donax semistriatus

Donax trunculus

Donax rugosus

Ensis siliqua

Tellina donacina

Cepaea nemoralis

Cornu aspersum

Janthina janthina

Bolma rugosa

Nerita peloronta

Calliostoma zizyphinum

Phorcus lineatus

Phorcus mutabilis
Phorcus turbinatus
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Regnum Animale (cont.) 

TESTACEA  
Gibbula cineraria

Gibbula magus

Buccinum humphreysianum

Conus princeps

Conus stercusmuscarum

Bulla striata

Haliotis tuberculata

Patella rustica

Strigilla carnaria

Bosemprella incarnata

Limecola balthica

Conus marmoreus
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 552 

Pombalia Ipecacuanha em Florae lusitanicae et brasiliensis 
specimen,

Mesa-vitrina 4 O museu mais antigo de Portugal, Coimbra 1772 

 553 

Espécimes na mesa-vitrina 4 
Draco timorensis

Blanus cinereus

Clytolaema rubricauda

Lophornis magnifica

Colibri serrirostris

Vitrina IX  O Gabinete Van Deck, anterior a 1772 
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 554 

Espécimes na vitrina IX, 
“Peixe cão”, Barred hogfish, Bodianus scrofa

“Peixe gallo”, John Dory, Zeus faber

“Garoupa do Rio de Lisboa”, Grouper, Serranida

“Garoupa de Cabo Verde”, Bluespotted seabass, Cephalopholis taeniops

Pristis pectinata

Pristis pristis

 555 

Espécimes em exposição nos vãos de janela 

Bos taurus
Ovis aires
Equus sp.

Elementos entre vãos de janela, pavões, monstros do séc. XIX, e “cabinets” de 
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 568 

Natureza 
Exótica

Preparação das viagens no Real Jardim Botânico da Ajuda (1781) (Vitrina 
1)

inspirado no manuscrito e ilustrações do “Méthodo de Recolher, Preparar, 

Remeter…”, da Casa do Risco do Real Gabinete e Jardim Botânico da Ajuda (1781, 

Georg Marcgraf & Willem Piso, “Historia naturalis Brasiliae...”

José António de Sá, “Compendio de observaçoens: que fórmão o plano da 

Viagem …”, Lisboa, Officina de Francisco

 569 

Textos e Espécimes em exposição na vitrina 1 
Recolher (ilustração do “Méthodo...”)

“Para este fim se colherão as plantas pequenas com raiz, tronco, folhas e 
...”

“Todo o género de conchas ou univalves o
conservarem nos Gabinetes. …”

Charonia tritonis

Pinctada margaritifera

Leptogorgia sarmentosa

Papilio thoas

Preparar (ilustração do “Méthodo...”)
“Preparar um animal é por ...”

Crocodylus niloticus
Corvus corax

Philantomba monticola
Remeter e Conservar (ilustração do “Méthodo...”)

“De nada serve ter
remetido...”

iados em...” Caixões de madeira, caixas de folha de Flandres, barris, 
frascaria, gaiolas...”.

Soap; “Cal”, Óxido de cálcio, “Burnt lime”, Calcium oxide, CaO; Enxofre, 
Sulfur; Terebentina, Turpentine, C10H16, “Espírito de vinho”, álcool, 
“Wine Spirit”, Alcohol, C2H5OH; “Pedra hume queimada”, Alúmen, 
Potassium alum, Kal(SO4)2; “Alcanfor”, Cânfora, Camphor, C10H16O; 
“Solimão”, Veneno c/ mercúrio, Mercury poison; “Nitro puro”, Nitrato 

Espécimes na base da vitrina 1 
Eudocimus ruber

Jacana jacana

572
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 570 

Jaçanã/ “Piaçoca”, Wattled Jacana, Rep. aguarela

Mandevilla longiflora

Sterculia prurens

a preparação das viagens

A Viagem de João da Silva Feijó a Cabo Verde (Vitrina 2) 

 571 

Vitrina 2 - Espécimes em exposição, Cabo Verde 
Corallium rubrum

Zea mays

“Favona” Beans, Phaseolus vulgaris

574
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 572 

Tabaco da Fajã, Tobacco from “Fajã”, Nicotiana tabacum

Nicotiana tabacum

Manihot esculenta

Adenanthera pavonina

 573 

Espécimes na base da vitrina 2, Cabo Verde 
Losna, “Losna”, Ilha do Fogo, Cabo Verde, Artemisia gorgoneum

Tortolho, “Tortolho”, Ilha de Santo Antão, Cabo Verde, Euphorbia tuckeyana

Gossypium herbaceum

A Viagem de Manuel Galvão da Silva a Goa e Moçambique (Vitrina 2) 

Scientific expeditions in The Portuguese Overseas Territories

Espécimes, Moçambique  

Portuguese officers trading with Indians and Africans
de Manuel Galvão da Silva, Riscos de alguns mamaes, aves … e retratos, 

Tauraco livingstonii
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 574 

Calcopirite, ouro dos tolos, Chalcopyrite, “fool's gold”, Sulfureto Sulphide, 

Sesamum indicum
Cocos nucifera

Espécimes na base da vitrina 2, Moçambique 
Panthera pardus

A Viagem de Joaquim José da Silva a Angola (Vitrina 3) 

 hado dos “riscadores” 

 575 

Espécimes em exposição, Angola – Vitrina 3 

Rep., “Riscos de alguns mamaes, aves … e retratos”, Univ. Lisboa, Rep., 

Microcarbo africanus

Coracias caudatus

Quelea quelea lathami

Quelea’s nest, MCUC, ZOO.0005729
Peixes oceânicos, Oceanic fish, “Riscos de alguns mamaes, aves … e 

s…”, Univ. Lisboa, MUHNAC, AHMB, Res. 1, Est. 3
Remora remora

Cheilopogon pinnatibarbatus

Harpa doris
Conus pulcher

Trona stercoraria

Persististrombus latus

Tonna galea
Cymbium cymbium

“Riscos de alguns mammaes, aves … e retratos…”,
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 576 

Espécimes de Angola na base da vitrina 3 
Sylvicapra grimmia

 
, Common Duiker, Rep. aguarela Watercolour Rep., “Riscos 

de alguns mamaes, aves … e retratos”, Universidade de Lisboa, 

Hippotragus equinus

Redunca arundinum

Chlorocebus cynosuros

Ceratogymna atrata

Bycanistes bucinator

Numida meleagris

 577 

“Tchicungu”, Brachystegia bakeriana

“Mote”, Isoberlinia angolensis

A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil (Vitrinas 4, 5, 6 e 7) 

 

, acompanhado pelos “riscadores” José 

 

Vitrina 4 - espécimes em exposição, Amazónia (Índios, peixe-boi, borracha e 
minerais) 

Trichechus inunguis

580
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 578 

“Peixe boi”, Peixe b

“Árvore Seringueira Rio Eminuiris?, Flor em Maio, Hevea Guianensis”, 
H. guianensis

H. brasiliensis, 
H. guianensis H. 
brasiliensis

Hevea brasiliensis

“...Gentios Uapixanas… as mulheres, de Tangas, e mais ornamentos de 
missanga que comprão aos Holandezes do Suriname”, Wapitxâna 

“Gentio Carayas, ... do Rio dos Tocantins”, Rep., Desenhos de gentios, ... e 

“Prospecto do desmonte de terra da Lavra de Ouro do Sargento Mor José 
Pais Falcão das Neves no Arraial de S. José dos Cocais da Vila de Cuiabá”, 
A. R. Ferreira, Prospectos de cidades, vilas… e Cuyabá, Vol. 2, Univ. Lisboa, 

 579 

Espécimes na base da vitrina 4 (índios, armas, tucano e frutos) 
Ramphastos tucanus

Anacardium occidentale

“Gentio Caripúna, das cachoeiras superiores do Rio Madeira”, J. Freire, 1787, 

“Gentio Mauhás, … Rio Cumiary … margem oriental do Rio Jupurá”, J. Freire, 

“Gentio Mura, do Rio da Madeira.”, J. Codina, 1787, Rep., A. R. Ferreira, 

“Hum dos Gentios Curutús, que habitao no Rio dos Apaporiz.”, J. Codina, 

Iguana iguana

Theobroma cacao
Theobroma cacao
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“Gentio Mura, do Rio da Madeira.”, J. Codina, 1787, Rep., A. R. Ferreira, 

“Hum dos Gentios Curutús, que habitao no Rio dos Apaporiz.”, J. Codina, 

Iguana iguana

Theobroma cacao
Theobroma cacao
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Vitrina 5 -Espécimes em exposição, Amazónia (Armas e objetos da casa) 
Dasyprocta prymnolopha

“Coti yuba, Cotia amarella”, Cutia, Black

Ficus adhatodifolia
“Gentios Jurupixunas, Rio Poréos … margem ocidental do rio Jupurá”, J. 

Bertholletia excelsa
“Castanha chamada do Maranhão”, Brazil Nut, Rio Negro, Codina, Rep., A. R. 

 581 

“Gentia Catauixí… Rio dos Purús, … margem meridional do Rio dos 
Solimões”,

Ananas 
erectifolius

Bixa orellana

Bixa orellana

Espécimes na base da vitrina 5 (mamíferos e jiboia) 
Nasua nasua

“Quati”, Rep., 

Cuniculus paca
“Paca Linn Cavia Paca”, Paca, Spottede Paca, Rep., 

Artocarpus heterophyllus

Leopardus tigrinus

“Maracaja na Capitania do Pará. Jaguará
mato pelos brancos.”, Gato do mato, Margay, L. wiedii 

Boa constrictor

Cyclopes didactylus dorsalis

“Tamandua meri”, Tamanduá

Tamandua tetradactyla

“Tamanduá merim”, Tamanduá
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 582 

Bradypus tridactylus

“Preguiça”, Rep., 

O Paricá ou Yopo (Vitrina 6) 

Memória sobre os instrumentos, de que usa o gentio para tomar o tabaco

“paricá”, Ferreira refere a substância alucinogénia extraída das sementes de 

 

Vitrina 6 - Espécimes em exposição, Amazónia (Paricá)  

Piptadenia 
cebil

Tábua de Paricá, “Paricá” snuff tray, Maué

Dicotyles tajacu

o paricá, Indian aspiring the “paricá” snuff, Rep., A. R. 

“Maracá”, Guizo, Rattle, Índias de Montalegre, Caripuna, cabaça lagenária, 

 583 

Cuias (Vitrina 6) 

Crescentia cujete

Sobre estes artefactos o naturalista explicita que …”as cuyas são os pratos, os 

vizita, ou casualmente, ou em algum dia de convite” (Ferreira, Barcelos, 1786). 

Vitrina 6 - Espécimes em exposição, Amazónia (Cuias) 

Crescentia cugete

“Prospecto das casas das índias de Monte fazem as cuias”, 
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 584 

“Pacosa yauára”, Onça Panthera onca

 
Espécimes na base da vitrina 6 (tartarugas e tatus) 

Chelonoidis carbonarius

Chelus fimbriatus

Chelonoidis denticulatus

Podocnemis expansa

“A caça das tartarugas”, “Turtles’ hunting”, Rep., 

“O fabrico de manteiga de ovos de tartaruga”, “The production of tur
butter eggs”, Rep., 

Tolypeutes tricinctus

Dasypus novemcinctus

Dasypus septemcinctus

Euphractus sexcintus setosus

Dasypus hybridus

 585 

“Bolsa de patrona” cara

Herbário de peixes do Brasil (Vitrina 7) 

 

Vitrina 7 - Espécimes em exposição, Amazónia (Herbário de peixes do Brasil) 
Ogcocephalus vespertilio

“Enxada, Guareruá”, Enxada, Atlantic spadefish, Chaetodipterus faber

“Barbeiro, Acarauna”, Peixe Acanthurus bahianus
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 586 

“Pescada”, Corvina, Weakfish, Cynoscion sp.
“Mero, Cupuguaçu”, Mero Epinephelus 

itajara
“Frade franciscano, Guareruá”, Frade, Gray angelfi Pomacanthus arcuatus

Pomacanthus paru

“Garoupa, Piraumbú”, Cherne Hyporthodus 
flavolimbatus

Syacium papillosum

Mycteroperca rubra

Hoplias malabaricus

“Tariyra do Rio Eminiuinis”, Pará 12 Dez. 1786, Hoplias malabaricus
1794), “Desenhos de gentios, ... e Cuyabá”, Vol. 1., Rep., A. R. Ferreira, Univ. 

Espécimes na base da vitrina 7 (primatas e aves) 
Lagothrix cana

“Macaco Ussu”, Macaco

Sagui da cara branca, Geoffroy’s Tufted Callithrix geoffroyi

Saguinus niger

“Saguim dog”,Tamar

Chiropotes satana

“Cuxiú”, Cuxiú

“Periquito das serras de Rio Branco”, Jandaia amarela, Sun Parakeet, Rep., A. 

Aratinga auricapilla

Aratinga jandaya

Guaruba guarouba

 587 

“Boarayubá”, Guaruba, Golden Parakeet, Rep., A. R. Ferreira, Desenhos de 

Cephalopterus ornatus

“Cuirá memby”, Anambé preto, Umbrellabird, Rep., A. R. Ferreira, Desenhos 

Rupicola rupicola

“Galo dos marabitenos”, Galo da Serra, Guianan Cock

Cacicus cela cela

Eupsittula aurea

590
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Mapas do Cosmos – a exposição 

Os portugueses ousaram cometer o grande mar oceano e descobriram novas ilhas, 

novas terras, novos mares, novos povos, e o que mais é: novo céu e novas estrelas. 

Uranographia –

Uranographia 

Uranographia
Orion, Canis Minor, Gemini Taurus
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 596 

Introdução 

 597 

A família Adams da Fleet Street, Londres 

de diâmetro (12” = 
s de 18 polegadas (18” = 

cm) para as bibliotecas dos “gentlemen” (
A 

Treatise Describing and Explaining the Construction and Use of New Celestial and 

Terrestrial Globes

                                                      
291 inch em inglês abreviada para in ou dupla pelica ″)
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 598 

A Treatise Describing and Explaining the Construction and Use of New Celestial and 
Terrestrial Globes

Globe manufacturer and Mathematical Instrument Maker

 599 

18”, 12”, 9”, 6” e 3”. 
destas dimensões também oferece globos de 28” (68

18” a 3”, que fornecia para revenda ao irmão e 

exclusivo da venda dos globos de 28”. À época, estes ainda eram os maiores 

os novos globos de 12” e 18”. A Treatise Describing and Explaining the Construction and 
Use of New Celestial and Terrestrial Globes

s de cobre das gravuras dos globos de 28” usadas por 
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 600 

de 2,75” e de 28”, terão sido adquiridas por Adams mais tarde a 
como as de 3” a James Ferguson (1710

como o caso do globo de 3” por Nicolas Lane (

A carreira de Dudley Adams 

o aprendiz na Grocers’ Company

pai com o título de “Mathematical Instrument Maker”. O mesmo não aconteceu 
em relação à posição na “Office of Ordnance Survey”

“Instrument Maker of the Office of Ordnance”. 
se aprendiz do irmão na Grocers’ Company. 

                                                      
A Grocer’s Company é uma das mais importantes companhias de mercadores de 

cio das pimentas no século XII, “Guild of Pepperers” (Grocers’ Company).

 601 

tomar o seu lugar na “Board of Ordnance”, antecipando

“Mathematical Instrument Maker to His Majesty”. Nos anos seguintes, Dudley 

globos. Apesar da competição com outros construtores, os seus globos de 28” 

da posição na “Office of Ordnance”, em 
1807. Na tentativa de recuperar mercado, reeditou em 1810 o “Treatise on the 

Globes” escrito pelo pai, mas com pouco sucesso pois o conteúdo desta obra 

“Astronomical and geographical essays”. Dudley teve um filho a quem chamou 
George e que se tornou seu aprendiz na Grocers’ Company em 1811. Este é o 

médica utilizando uma máquina eletrostática no consultório em St Paul’s 

Street, nº 22, St Gregory by St Paul’s, no que designou por instituição medico
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 602 

As características dos Globos Adams de 18” 

ams de 18” assentam numa estrutura de madeira com altura 

cm (18”). A estrutura enquadra

Globo celeste e terrestre 18”, Dudley Adams 

colorido à mão. As montagens variam, no caso dos globos de mesa com 18”, 

 603 

Globo terrestre 18”, Dudley
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 604 

Um fino meridiano móvel de latão, que gira nos polos. Globo terrestre 18”, 

 605 

“estabelecido de acordo com as regiões 

precisão nas viagens de navegação e astronomia”, foram marcadas as rotas da 

Flamsteed “contendo todas as Constelações do Sul recentemente observadas 

Flamsteed (1ª ed. póstuma de 1729, 2ª ed. 1753)”. A cartela do globo celeste foi 

Machina Pneumatica

a Pneumatica, abaixo da cartela. Globo celeste 18”, 
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 606 

O declínio dos Globos Adams 

12” a um preço inferior aos de Adams e tinha ainda uma versão pouco mais cara 
do que o globo Adams de 18”, mas maior com 21”. 

duas dimensões, 9” e 12”, 

formação como aprendiz na “Girdler’s Company” de Londres, cria

novos globos de 12” e 18” de diâmetro, 

em 1799/1800 com a designação de “New British Globes” e foram muito bem 

 607 

Globos antigos nas coleções de Portugal 

internacional da “The International Coronelli Society for the Study of Globes” 
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 608 

se os pares de globos de 28”, os mais antigos de J. Senex no 

na Academia Militar de Lisboa, com data c. 1790, e a respetiva nota, “nova 
de 1740, J. Senex”. É relevante indicar que globos Adams de 28” são raros 

“Terrestrial and Celestial Globe, by John 
don, c. 1740 and 1793” (inv. 36440 e 26940). Foi 

em 1794, dois anos depois da construção de um par de globos de 28”, uma das 

Macartney, que Dudley Adams obteve a denominação oficial de “Glo
to His Majesty”, a primeira do género (

Os restantes globos Adams são três pares de 18” (46 cm), fabrico c. 1785, do 

globos são de Dudley, dois pares de 18”, com data c. 1802, são referidos no 

trabalho, o outro par está na Academia das Ciências de Lisboa. De 12” (31 cm), 

 609 

se um par de 18” de c. 1800 nas 

de 12”

”

                                                      

celeste de 12”, Bardin/W. S. Jones, cujo par terrestre se terá perdido, datado de 1800, da 
série “The New Twelve Inch British Celestial Globe”, e um globo terrestre de 18” do 

”

612
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 610 

”

Globos Bardin/Jones 18”, celeste e terrestre, c. 1800, do OGAUC (OGAUC.I.019 

“Para o Revd. Nevil Maskelyne, D. D., F. R. S. Real Astrónomo este Novo Globo Celeste 

 611 

A datação dos Globos Adams de 18” da Universidade de Coimbra 

circa

– Cartela do globo terrestre 18”; Dudley Adams (MCUC). Foto SalvArte

Britanniarum REGI Augustissimo GEORGIO TERTIO. Scientiarum Cultori pariter et

Praesidio Globum hunc Terrestrem, Omnes hactenus exploratus terrarum tractus, 

Ad Observationes Navigantium Itinerantium, et Astronomo rum recentiores, 

accuratissime descriptos exhibentem, Grati animi et pietatis monumentum, D.D.Q. 
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 612 

Omni cultu et officio devinctissimus D. Adams. “Sold by D. Adams. Globe & 

Mathematical Inst.mt Maker Nº 12, Charles Street Covent Garden London” 299.

– Cartela do globo celeste 18”, Dudley Adams (MCUC). Foto SalvArte.

Britanniarum REGI Augustissimo GEORGIO TERTIO. Astronomorum Patrono 

Munificentissimo, Celeberrimo Globum hunc Caelestem, Novam et Emendatiorem 
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são situadas na “Caza da aula”, no Observatório do Paço das Escolas 

da esfera armilar de metal com 25”, o primeiro objeto do catálogo, abaixo da 
descrição refere: “N.B. Foi para o Colégio das Artes para uso da Aula de 

1822”). No catál
indicam, “Emprestadas pelo S .” e “Sr Joaq sua Caza” 
(neste caso “caza” significava, sala ou gabinete). No catálogo de 1824, abaixo da 

efere “Estragadas pelo caruncho”. 
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projeção de Mr. de la Hyre da Academia Real das Ciências de França. 

- A Europa desenhada em novas observações feitas em todas as partes da Terra 
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Caminhos

na parede evoca o sentido de “luminosa”, mas também o Século das Luzes que 
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LUZIA (Texto curatorial) 

Luzia é o nome dado à ossada humana mais antiga encontrada na América do 
Sul. Pertenceu a uma mulher na casa dos vinte anos que viveu na região onde 
atualmente se encontra o estado Minas Gerais, no sudeste brasileiro, há cerca de 
12.500 anos. Em setembro de 2018 um incêndio de proporções assustadoras 
destruiu a maior parte da coleção do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde se 
encontrava seu esqueleto. A instituição, que acabara de completar 200 anos, 
vinha há décadas sofrendo com falta de verba e manutenção necessárias para 
abrigar e conservar a coleção de história natural mais antiga e importante do 
mundo lusófono. Mais do que uma tragédia anunciada, o incêndio que privou a 
humanidade de 90% de um acervo que continha registros e estudos de línguas 
ameríndias já extintas, uma vasta coleção de egiptologia e de espécimes da fauna 
e flora brasileiras, se apresentou como um crime à memória.  

No entanto, Luzia (2018-2019), do artista brasileiro Felippe Moraes, vai além 
de uma homenagem ao acervo de um museu destruído. Este artefato 
arqueológico é uma das principais fontes de estudo para se entender a primeira 
onda de migração populacional para a América do Sul ocorrida há cerca de 
16.000 anos. Elevando este nome na parede do Museu da Ciência da Universidade 
de Coimbra, o artista adiciona milhares de anos de história da população sul-
americana a esta instituição. Luzia, que em sua etimologia significa luminosa, 
está projetada em luz à penumbra de uma das salas da ala de história natural do 
museu. A luz que projeta seu nome não ilumina somente dados históricos e o 
espaço físico, mas nos traz, simbolicamente, a ideia de uma mulher como força 
originária, que com sua existência desvenda a história da população de um 
continente. 

A história da humanidade, escrita maioritariamente por conquistadores, 
sempre se preocupou em ocultar e desumanizar os conquistados e oprimidos. Mas 
é preciso entender a urgência de se contar uma história mais antiga. Vivemos em 
tempos sombrios onde a negação da evolução, da ciência e da história das 
minorias é incentivada por governos conservadores espalhados pelo mundo. O 
trabalho de Felippe Moraes vislumbra iluminar Portugal com a força ancestral 
de Luzia, revelando o valor histórico de uma América do Sul soberana por 
milhares de anos e livre de qualquer conquista europeia. Um resgate histórico que 
só se tornou possível através da evolução da ciência. 

Nos destroços do museu nacional brasileiro pesquisadores conseguiram 
resgatar 80% do seu crânio. Luzia não tem interesse em ser apagada, esquecida 
ou destruída apesar do descaso e de todas as tentativas para que isso aconteça. 
Ela resistiu mais de 10.000 anos soterrada, a um incêndio devastador e 
continuará resistindo e iluminando a existência de Marielles, Matheusas, Claudias 
e Marianas, que persistem e não se cansam de, no feminino, trazer para a 
humanidade um senso de história, verdade e conhecimento. 
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Carta Régia de 28 de Agosto de 1772 

“Hey por bem Ordenar

prompta, e fiel Execução delles.”
(…)
“E porque na Practica do Establecimento dos mesmos Estatutos, e do mais 

Recursos dirigidos à Minha Real Pessôa,”
(…)

“E concedendo

Pessoas da Universidade (…) que cumpram, e guardem o que por Vós lhes for 
ado aos ditos respeitos.” (Figura 6

O «Livro das Provizões» 
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“a forma do Observatório na Universidade de Ca
Newton”. Os instrumentos representados enfatizam a ideia da utilidade 
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–

argumento de que pretendia “um jardim de estudo de rapazes, e não de 
ostentação de Princepes” 

 677 

Risco do Jardim Botanico da Universidade de 
Coimbra,

Os projetos finais (e quase finais) 
 

Reformulação do antigo Colégio de Jesus 
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ensino “prático” da medicina associado à instalação, no mesmo edifício, do 

–
Planta Geral do Edifício distinado para as Sciencias Naturaes, Hospital Publico, e Sé, cujos 
diferentes Estabelecimentos se distinguem pelas dif[e]rentes [cores] com que vão 
iluminados
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Imprensa da Universidade 

 

Laboratório Chymico 

definitiva: representam a opção da planta em “L” efetivamente construída, com 

Observatório Astronómico 

682



 678 

ensino “prático” da medicina associado à instalação, no mesmo edifício, do 

–
Planta Geral do Edifício distinado para as Sciencias Naturaes, Hospital Publico, e Sé, cujos 
diferentes Estabelecimentos se distinguem pelas dif[e]rentes [cores] com que vão 
iluminados

 679 

Imprensa da Universidade 

 

Laboratório Chymico 

definitiva: representam a opção da planta em “L” efetivamente construída, com 

Observatório Astronómico 

683



 680 

Estado Novo

Depois do Marquês…Obras e projetos posteriores a 1777 
 
Ampliação da capela-mor da Sé Nova 

– Adaptação da Igreja do Colégio de Jesus para Sé
–

 

 681 

O projeto de reformulação da Couraça de Lisboa 

–
– Mappa de parte da Cidade de Coimbra, principalmente 

da Couraça de Lisboa, na qual se pertende fazer a obra, que mostram os riscos seguintes
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colocação de dois pilares “de entrada na Couraça”, de silharia em junta fen

–
– Prospecto de dois 

Pilares da entrada da Couraça

A construção de um Observatório Astronómico no Paço das Escolas 

observatório “interino” que D. Francisco de Lemos mandou estabelecer no 
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Atividades complementares à exposição 

Desenhos para a Boa Ordem da Universidade. A Reforma 

Pombalina da Universidade de Coimbra

– ‘Ler 
Desenhos de Arquitetura’ (Carlos Moura Martins e Rui Lobo); um ciclo de 

–
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Montagem 

 

Apoio administrativo 
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INTEGRADO (físico, social, intelectual) atribuído ao programa ‘EU no MusEU’ 

INTEGRADO (físico, social, intelectual) atribuído ao programa ‘Imagens que 
Guiam’ do Museu Nacional de Machado de Castro e Associação Portuguesa de 

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra  

European Museum Forum
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Laboratorio Chimico

The 
Starry Sky is for All

The Best Colleges

Midas Museus e Estudos Interdisciplinares
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ex æquo

nomeação de Sítio Histórico EPS, porque “este Gabinete foi criado em 1772 

e XIX”.

Honra ao Museu de Ciência da UC, “reconhecendo a atividade do MCUC e o 

no plano museológico e científico”.

–
Museus Centenários de Portugal - Volume I
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OS COLÓQUIOS DO ILUMINISMO  

696



 692 

ex æquo

nomeação de Sítio Histórico EPS, porque “este Gabinete foi criado em 1772 

e XIX”.

Honra ao Museu de Ciência da UC, “reconhecendo a atividade do MCUC e o 

no plano museológico e científico”.

–
Museus Centenários de Portugal - Volume I

 

 693 

 

OS COLÓQUIOS DO ILUMINISMO  

697



(Página deixada propositadamente em branco)



 694  695 

CIÊNCIA, TÉCNICA E LUZES 
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– Ciência, Técnica e Luzes

Programa do ciclo de conferências 

José Monteiro da Rocha (1734-1819) e a institucionalização da ciência em 

Portugal

Resumo

 697 

Coimbra e o Brasil: Causas e consequências da Reforma Pombalina

Resumo ê i ã a 
i çõ

ã o 

i e e 
çã çã çã
a ê e i 

A reforma pombalina das ciências da saúde: quadro institucional (1772-1836),  

Resumo
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Colégio Real dos Nobres: o primeiro modelo de ensino experimental do iluminismo 

pombalino,  

Resumo 

“máquinas” e instrumentos de Física.

 699 

il più copioso, ed il piu magnifico gabinetto dell’Europa

O fomento dos transportes e comunicações. Um programa iluminista para 

Portugal no final do século XVIII,  

 

Resumo

                                                      
304 História da fundação do Colégio Real dos Nobres de 
Lisboa: 1761-1772.
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A química na Reforma Pombalina em Coimbra: ideias, lugares, personagens e 

obras,  

 

Resumo

Chimico

química. O ambicioso plano da sua utilização, incluía a realização de “trabalhos 
em grande” que contribuíssem para o desenvolvimento do país e ao mesmo 

 701 

A anatomia na reforma pombalina, 

 

Resumo

arço de 1779, Caetano José Pinto d’Almeida (1738

de Verão de 1779, Pinto d’Almeida preparou um esqueleto «para a 

posição do bisturi…Endireite bem os dedos»…«um magarefe não se faz em duas 
aulas…»

                                                      
305 Fogo na Noite Escura
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O património Iluminista nos romances de Eurico Machado Costa: "A Princesa do 

Mondego" e "O filho do Marquês",

Resumo 

muitos dos quais herdados do” Século das Luzes”, o autor encontra

Iluminista, de que são exemplos os capítulos “Encontro premeditado no Jardim 
Botânico”, em “A Princesa do Mondego”, e “Atentado no largo do Museu”, em “O 
Filho do Marquês”.

Data: 
 

Local: 
 

Organização 
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ILUMINISMO – ENSINO E CONHECIMENTO 

Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo

–
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Comunicações por membros da AiCEi 

A reforma pombalina das ciências da saúde: quadro institucional (1772-1836),

Cambios en la Concepción de la Enseñanza y del Conocimiento, en la Epoca de la 

Ilustración

Vila Real de Santo António depois de Pombal

Expedição Científica à Serra da Estrela em 1881

Território e Ciência: A Lei dos Cosmógrafos (1801), uma tentativa de reforma 

administrativa

–Pombal – um calcanhar de Aquiles na historiografia portuguesa - o projeto 

POMBALIA

Comunicações por membros do Coimbra Group 

- Living the enlightenment – Linnaeus at home, 

 

- Vallisneri and the history of the holotype of leatherback turtle, sent by Vandelli 

to Linneo (1761),  

A Galeria de História Natural do Museu da Ciência da UC

- O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: plantas e história

 713 

Comunicações sob o tema do iluminismo 

- Intervenções de engenharia no porto e na cidade de Aveiro nos finais do século 

XVIII/inícios de XIX,

- A Universidade de Coimbra e a obra hidráulica do rio Mondego: envolvimento e 

conflito,

- Na senda do restauro historiográfico do naturalista Alexandre Rodrigues 

Ferreira (1756-1815),

- Viagem à Amazónia: História, Arte e Ciência, desconstruindo fronteiras

- José Bonifácio de Andrade e as propostas de reforma do Curso Filosófico em 

1807,

- William Elsden

Programação Museu Nacional de Machado de Castro 

- Os projetos de arquitectura da Reforma Pombalina da Universidade,

- Desenhos para a Boa Ordem da Universidade
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CAMINHOS ENTRE AS CIÊNCIAS NATURAIS E AS CIÊNCIAS DA 
SAÚDE 

PROGRAMA 

A recriação dos Gabinetes de Domingos Vandelli

A medicina no caminho das ciências naturais, 

A farmácia na Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra

A química no encontro das ciências naturais e da saúde na reforma Pombalina, 

Data 

Local 

Organização 
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A coleção “Ciências e Culturas” foi fundada por Ana Leonor Pereira e João Rui Pita. 

Trata-se de uma coleção independente de qualquer Faculdade ou centro de investiga-

ção, proposta por estes dois professores da Universidade de Coimbra à Imprensa da 

Universidade  de Coimbra – IUC, tendo merecido de imediato o seu acolhimento nesta 

instituição pelo Diretor da IUC da época, Senhor Professor Doutor José Faria Costa.  

A coordenação editorial foi, desde o início, da Senhora Drª Maria João Castro, Diretora Adjunta 

da IUC. De então até hoje, a coleção teve a melhor recetividade por parte dos diretores que lhe 

sucederam, Senhores Professores João Gouveia Monteiro, Delfim Leão e Alexandre Dias Pereira. 

TÍTULOS PUBLICADOS

1 - Ana Leonor Pereira; João Rui Pita 
 [Coordenadores]
 — Miguel Bombarda (1851-1910) e as singularidades
 de uma época  (2006)

2 - João Rui Pita; Ana Leonor Pereira 
 [Coordenadores] 
 — Rotas da Natureza. Cientístas, Viagens, 
 Expedições e Instituições  (2006)

3 - Ana Leonor Pereira; Heloísa Bertol Domingues; 
 João Rui Pita; Oswaldo Salaverry Garcia
 — A natureza, as suas histórias e os seus caminhos 
 (2006)

4 - Philip Rieder; Ana Leonor Pereira; João Rui Pita 
 — História Ecológico-Institucional do Corpo  (2006)

5 - Sebastião Formosinho 
 — Nos Bastidores da Ciência - 20 anos depois  (2007)

6 - Helena Nogueira 

 — Os Lugares e a Saúde  (2008)

7 - Marco Steinert Santos 
 — Virchow: medicina, ciência e sociedade no seu tempo 

 (2008)

8 - Ana Isabel Silva 
 — A Arte de Enfermeiro. Escola de Enfermagem 
 Dr. Ângelo da Fonseca  (2008)

9 - Sara Repolho 
 — Sousa Martins: ciência e espiritualismo  (2008)

10 - Aliete Cunha-Oliveira 
 — Preservativo, Sida e Saúde Pública  (2008)

11 - Jorge André 
 — Ensinar a estudar Matemática em Engenharia  (2008)

12 - Bráulio de Almeida e Sousa 
 — Psicoterapia Institucional: memória e actualidade
 (2008)

13 - Alírio Queirós 
 — A Recepção de Freud em Portugal  (2009)

14 - Augusto Moutinho Borges 
 — Reais Hospitais Militares em Portugal  (2009)

15 - João Rui Pita 
 — Escola de Farmácia de Coimbra  (2009)

16 - António Amorim da Costa 
 — Ciência e Mito  (2010)



17 - António Piedade 
 — Caminhos da Ciência  (2011)

18 - Ana Leonor Pereira, João Rui Pita 
 e Pedro Ricardo Fonseca — Darwin, Evolution, 
 Evolutionisms  (2011)

19 - Luís Quintais 
 — Mestres da Verdade Invisível  (2012)

20 - Manuel Correia 
 — Egas Moniz no seu labirinto  (2013)

21 - A. M. Amorim da Costa 
 — Ciência no Singular  (2014)

22 - Victoria Bell 
 — Penicilina em Portugal (anos 40-50 do século XX) 
 (2017)

23 - Rui Costa 
 — Ricardo Jorge. Ciência, humanismo e modernidade 
 (2018)

24 - Aliete Cunha-Oliveira 
 — Para uma História do VIH/Sida  (2018)

25 - Victoria Bell 
 — A receção da penicilina em Portugal na literatura 
 médico-farmacêutica e na imprensa 

 diária (anos 40-60 do século XX)  (2019)

26 - Francisco Gil e Lídia Catarino 
 — Visões da Luz  (2020) 

27 - José Morgado Pereira 
 — A Psiquiatria em Portugal nas primeiras 
 décadas do século XX: Protagonistas  (2020)

28 - J. Simões Redinha 
 — A Química: o primeiro século na Universidade 
 de Coimbra e o progresso desta ciência  (2020)

29 - Maria Guilherme Semedo 
 — Bernardino António Gomes (1768-1823) 
 a quina e o isolamento da cinchonina  (2020)

30 - Ana Luísa Santos, Ana Isabel Simões Rola, 
 Carla Morais, Clara Vasconcelos, Elsa M. C. Gomes, 
 Isilda Teixeira Rodrigues, Jorge Azevedo, 
 Sérgio P. J. Rodrigues 
 — História da Ciência no Ensino Revisitando
 Abordagens, Inovando Saberes  (2021)

31 — Sebastião Formosinho, Hugh Burrows
 — António Jorge Andrade de Gouveia 
 Um Pedaço de Química Portuguesa  (2022)
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A presente coleção reúne originais de cultura científica resultantes da investigação  
no âmbito da história das ciências e das técnicas, da história da farmácia, da história da 
medicina e de outras dimensões das práticas científicas nas diferentes interfaces com  
a sociedade e os media.
Ciências e Culturas assume a complexidade das relações históricas entre as práticas 
científicas, o poder político e as utopias sociais.
A própria ciência é considerada uma cultura e fonte de culturas como a ficção científica, 
o imaginário tecnológico e outras simbologias enraizadas nas práticas científicas  
e fortemente comprometidas com os respetivos contextos históricos.
Em Ciências e Culturas o e não é apenas união; é relação conjuntiva, fonte de inovação pelo 
enlace de diferentes, como dois mundos abertos um ao outro em contínuo enamoramento.
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23 — Rui Costa — Ricardo Jorge. Ciência, humanismo e modernidade  (2018)

24 — Aliete Cunha-Oliveira — Para uma História do VIH/Sida  (2018)

25 — Victoria Bell — A receção da penicilina em Portugal na literatura 
 médico-farmacêutica e na imprensa diária (anos 40-60 do século XX)  (2019)

26 — Francisco Gil e Lídia Catarino — Visões da Luz  (2020)

27 — José Morgado Pereira — A Psiquiatria em Portugal nas primeiras décadas 
 do século XX: Protagonistas  (2020)

28 — J. Simões Redinha — A Química: o primeiro século na Universidade de Coimbra 
 e o progresso desta ciência  (2020)

29 — Maria Guilherme Semedo — Bernardino António Gomes (1768-1823) 
 a quina e o isolamento da cinchonina  (2020)

30 — Ana Luísa Santos, Ana Isabel Simões Rola, Carla Morais, Clara Vasconcelos, 
 Elsa M. C. Gomes, Isilda Teixeira Rodrigues, Jorge Azevedo, 
 Sérgio P. J. Rodrigues — História da Ciência no Ensino. Revisitando  
 Abordagens, Inovando Saberes  (2021)

31 — Sérgio Rodrigues — António Jorge Andrade de Gouveia  
 Um Pedaço de Química Portuguesa  (2022)
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