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RESUMO  
 
 

A Física Experimental no século XVIII iniciou seu desenvolvimento em 

Portugal em decorrência de um dos principais Gabinetes de Física da época e de um 

professor de alto nível, o que ajudou a impulsionar as novas ciências no país. 

Desse modo, num primeiro momento, realizaremos uma abordagem do início 

do século XVIII até a expulsão dos jesuítas, resultando na criação do Colégio Real 

dos Nobres e a Reforma Pombalina. Em seguida, apresentaremos as mudanças 

ocorridas no ensino superior através dos estatutos da Universidade de Coimbra e da 

criação do Gabinete de Física Experimental. E, por fim, descreveremos alguns 

instrumentos utilizados no Gabinete de Física e o trabalho de Giovanni Antonio Dalla 

Bella, o primeiro lente de Física Experimental, que atuou principalmente na 

Universidade de Coimbra após a reforma do ensino.  

Esta pesquisa pretende mostrar que a Física Experimental, na segunda 

metade do século XVIII, associada aos fatores sociais, políticos e culturais, começou 

a se consolidar tornando-se importante no cenário do ensino português.  

 
 



  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ABSTRACT  
 
 

The experimental physics in the eighteenth century began its development 

containing one of the main Cabinets of Physics at the time and a teacher of high-

level, helping to boost the new sciences in the country.  

Thus, in a first moment, we will approach the beginning of the eighteenth 

century until the expulsion of the Jesuits, resulting in the creation of the Royal 

College of Noble and Pombaline Reform. Soon after, we will introduce the changes 

occurred in the higher education through the statutes of the University of Coimbra 

and the creation of the Cabinet of Experimental Physics. And finally, we describe 

some instruments used in the Physical's Cabinet and the work of Giovanni Antonio 

Dalla Bella, the first lens of experimental physics, which served mainly at the 

University of Coimbra after the reform of education.  

This research aims to show that the Experimental Physics, in the second half 

of the eighteenth century, factors associated with the social, political and cultural, 

began to consolidate becoming important in the scenary of teaching Portuguese. 
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INTRODUÇÃO 

            
      
                                   

Até a metade do século XVIII, aproximadamente, havia um confronto de 

pensamento filosófico no sistema de ensino português. De um lado, a Companhia de 

Jesus, com implantação predominante nas escolas de todo o país, seus membros 

em sua grande maioria adeptos da Filosofia Antiga, conservavam o estatuto 

aristotélico e dificultavam a chegada do progresso científico no país; e do outro lado, 

defensores da Filosofia Moderna, independentes de qualquer ordem religiosa, 

praticada na França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e Itália.1  

Os jesuítas, a partir do século XVI, dominaram o ensino português durante 

duzentos anos, criando uma enorme quantidade de escolas na Europa e nas 

colônias. No século XVII surgiu uma Filosofia Moderna, que tinha como principal 

instrumento a experiência para interrogar a natureza; houve a ampliação dos 

conhecimentos científicos de maneira considerável. Pensadores como Galileu Galilei 

(1564-1642)2, Johannes Kepler (1571-1660)3, Blaise Pascal (1623-1662)4, Robert 

Boyle (1627-1691)5, Isaac Newton (1642-1727)6,  Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-

1716)7, dentre outros, foram de suma importância neste processo de mudança. Em 

Portugal, adeptos dessa nova Filosofia, que muitos estudiosos chamam de 

                                                 
1 Uma Filosofia Moderna contendo inovações na Matemática, Física, Química, Astronomia e 
Medicina. 
2  E. Fischer & G. Haberlandt, “Schofield, R.E.”, in C.C. Gillispie, org., Dictionary of Scientific 
Biography, Vol. 5 (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 1981), 237. 
3 C. Iamblichus & K. Landsteiner, “Schofield, R.E.”, in Ibid., Vol. 7 (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 
1981), 289. 
4 S. G. Navashin & W. Piso, “Schofield, R.E.”, in Ibid., Vol. 10 (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 
1981), 330. 
5 H. Berger & C. B. Ballot, “Schofield, R.E.”, in Ibid., Vol. 2, (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 1981), 
377. 
6 S. G. Navashin & W. Piso, “Schofield, R.E.”, in Ibid., Vol. 10 (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 
1981), 42. 
7 J. H. Lane & P. J. Macquer, “Schofield, R.E.”, in Ibid., Vol. 8 (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 
1981), 149. 
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Iluminismo, destacam-se os estrangeirados8 D. Luís da Cunha (1662-1740)9, Jacob 

de Castro Sarmento (1691-1762)10, Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783)11, 

Luís Antonio Verney (1713-1792)12 procuravam criar mecanismos incentivando este 

novo conceito de modernidade e de progresso. Podemos diferenciar os jesuítas 

(Peripatéticos) e os adeptos da nova filosofia (Modernos) pelo valor que atribuíam à 

experiência. Os Peripatéticos, em sua grande maioria, observavam a natureza e 

interpretavam os fatos ocorridos ajustando-os a idéias previamente estabelecidas; 

estas não funcionavam como hipóteses, mas como certezas inalteráveis por 

princípio, constituindo a sua visão de universo. Todavia, verificaremos em nosso 

trabalho que alguns membros da Companhia de Jesus realizavam experimentos e 

não faziam oposição à introdução das novas ciências no país. Os Modernos 

utilizavam a experiência para interrogar a natureza. Na realização de experiências, 

obtinham dados concretos para alcançar interpretações adequadas dos fenômenos 

naturais, desvinculadas de qualquer religião ou crença religiosa. Nesse confronto de 

idéias, a Companhia de Jesus foi derrotada.                                   

Em 1759, no reinado de D. José I (1750-1777), os jesuítas foram expulsos de 

todo o território português por intermédio de seu primeiro ministro, Sebastião de 

Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, desabrigando numa escala nacional as 

escolas do país com a saída da Companhia de Jesus.13 Para preencher essa grande 

                                                 
8 Termo utilizado para os portugueses que viveram ou viviam no exterior onde tiveram contato com 
novas ciências, procurando criar no país meios para difusão e aceitação das mesmas. 
9 Embaixador de Portugal na Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Autor da obra Testamento 
Político, onde propõe soluções e faz sugestões para melhoria do governo. 
10 Médico português de origem judaica que viveu em Londres e defensor do newtonianismo. Em 1737 
publicou uma obra que explica a teoria das marés, “Theorica verdadeira das marés, conforme à 
Philosophia do incomparavel cavalhero Isaac Newton”. 
11 Autor de Cartas sobre a Educação da Mocidade, em 1760, onde propõe planos de ensino 
secundário para alunos nobres e não nobres. Para os alunos não nobres eram designadas Escolas 
Reais; para os nobres um Colégio Militar. 
12 Em 1746 publicou a obra Verdadeiro Método de Estudar, sendo um dos mentores da reforma dos 
estudos jurídicos e teológicos da Universidade de Coimbra. 
13 Mario Domingues, O Marquês de Pombal. O homem e a sua época (Lisboa: Romano Torres, 1955), 
239-49. 
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lacuna, deixada pela Companhia de Jesus, foram afixados editais em locais públicos 

para contratação de professores ou pessoas capazes de ensinar.  

A Reforma do Ensino deu-se apenas em 1761, com a criação do Colégio Real 

dos Nobres, em Lisboa.14 Esse colégio era destinado à educação e instrução dos 

meninos nobres e a sua criação correspondia a uma tentativa de modernização do 

ensino português.15  

Segundo o historiador da ciência Rômulo de Carvalho, o programa de estudos 

do colégio era demasiadamente pesado, e incluía a Física, com seus aspectos 

teóricos e também práticos, através da Física Experimental, conforme os Estatutos 

do Colégio Real dos Nobres de Lisboa. 

Em 1766, foi contratado para lecionar Física o professor italiano Giovanni 

Antonio Dalla Bella (1730-1823).16 O Colégio dos Nobres foi aberto somente em 

1766 e a Física foi lecionada apenas em 1768, pois eram necessários 

conhecimentos prévios de Matemática para o bom andamento da disciplina.17 

Para realização dos experimentos de Física, com exceção de algumas peças, 

praticamente todas as Máquinas18 foram construídas em Portugal. No Colégio dos 

Nobres, a Física e a Matemática foram lecionadas apenas por dois anos 

incompletos, já que o Marquês de Pombal, por Carta de Lei de 10 de novembro de 

1772, aboliu o ensino científico no referido colégio.19  

Em 1772, a Física Experimental ressurge, para Rômulo de Carvalho, com a 

reforma do ensino universitário, por meio da Universidade de Coimbra. A partir dos 

estatutos pombalinos, foi criada a Faculdade de Filosofia da Universidade de 

                                                 
14 Romulo de Carvalho, História da fundação do colégio real dos nobres de Lisboa (Coimbra: 
Atlântida, 1959), 67-70. 
15 Ibid., 21. 
16 Ibid., 129-31. 
17 Ibid., 133. 
18 Instrumento ou conjunto de instrumentos utilizados na realização de experimentos. 
19 Ibid., 170. 
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Coimbra. Essa reforma distribuiu os estudos científicos em três cursos: Médico, 

Matemático e Filosófico. O curso Filosófico substituiu o curso “das Artes”, que tinha 

duração de quatro anos e era composto por quatro cadeiras, uma em cada ano: 

Filosofia Racional e Moral, História Natural, Física Experimental e Química Teórica e 

Prática.20  

Na opinião do historiador da ciência Décio Ruivo Martins, a física 

experimental foi bastante influenciada pela reforma do ensino universitário21; porém 

algumas escolas de maior prestígio dirigidas pelos jesuítas, foi constatada a 

existência de ensino de novos temas científicos, sem a prática de experimentos.   

Todo material didático construído e adquirido no Colégio dos Nobres de 

Lisboa foi destinado, através do Marquês de Pombal, ao Gabinete de Física 

Experimental da Universidade de Coimbra. Através de inventário, foram descritas 

562 máquinas, formando um dos gabinetes mais completos da Europa22. Nas 

experiências, o professor de Física Experimental se empenhava em descobrir as leis 

gerais da natureza e preparar os princípios das ciências físico-matemáticas, não se 

preocupando em comparar resultados obtidos em experiências com resultados 

teóricos e de cálculo.23 

As aulas teóricas de Física eram explicadas durante a semana e aos sábados 

eram realizadas as experiências. Neste estudo, focalizaremos nosso trabalho 

apenas na institucionalização do laboratório de Física. Nossa pretensão é verificar 

se, na segunda metade do século XVIII, a Física Experimental se desenvolveu 
                                                 
20 R. de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua fundação 
(1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: Universidade 
de Coimbra, 1978), 9. 
21 D. R. Martins, “A Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra: Que inovação no ensino das 
ciências físico-matemáticas?”, Congresso Internacional – O Marquês de Pombal e a sua época, Anais  
(Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1999): 330. 
22 R. de Carvalho, História do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra História do gabinete de 
física da Universidade de Coimbra. Desde a sua fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano 
Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1978), 94. 
23 Toda análise teórica e de cálculo mais complexa se destinava ao curso matemático. 
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plenamente em Portugal, país que abrigava um laboratório equiparado aos principais 

da Europa, ajudando a impulsionar as novas ciências no país.  Desse modo, no 

primeiro capítulo, realizaremos uma abordagem do início do século XVIII até a 

expulsão dos jesuítas, resultando na criação do Colégio Real dos Nobres e a 

Reforma Pombalina. No segundo capítulo, apresentaremos as mudanças ocorridas 

nos Estatutos da Universidade de Coimbra e a criação do Gabinete de Física 

Experimental. No último capítulo, procuraremos descrever algumas máquinas ou 

instrumentos utilizados no Gabinete de Física e mostrar um pouco do trabalho de 

Giovanni Antonio Dalla Bella, o primeiro lente de Física Experimental, que atuou 

principalmente na Universidade de Coimbra após a reforma do ensino. 
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CAPÍTULO I -  A Física Experimental do início do século XVIII 
até a criação do Colégio dos Nobres 
 

A interpretação de fenômenos da Natureza foi um dos maiores motivos de 

disputa intelectual entre Antigos e Modernos, em Portugal, durante o século XVIII. 

Segundo Rômulo de Carvalho, alguns temas obtiveram maior destaque nessa 

disputa: a questão dos acidentes, a questão do vazio, a queda dos graves e a 

natureza da luz e do fogo.24 A questão dos acidentes estava relacionada às 

características principais da matéria (cor, tamanho, cheiro, peso, estado de repouso 

ou de movimento, etc). a questão do vazio (que nos dias de hoje chamamos de 

vácuo) para os filósofos peripatéticos não existia; já os Modernos defendiam sua 

existência. A queda dos graves remete à discussão sobre a queda dos corpos. E a 

natureza da luz e do fogo gerava um debate sobre a composição desses elementos. 

Certamente, um dos grandes divisores de opinião sobre vários temas foi a 

experiência, em especial de Física, em que os adeptos da filosofia moderna 

colocavam em dúvida os fundamentos da filosofia peripatética. Porém, não foi no 

século XVIII que foi descoberta a importância da experiência em Física. Vários 

pensadores25 viram na experiência o caminho mais curto para interrogar e encontrar 

respostas na Natureza. Aos aperfeiçoamentos na realização de experiências muitos 

historiadores chamaram de método científico. 

No século XVIII, a realização de experiências se dava com bastante 

entusiasmo, principalmente na Física, disciplina pela qual muitos esperavam obter 

respostas para tudo, acreditando que a Natureza não deixaria de responder ao ser 

questionada. Porém, em Portugal, antes mesmo de a filosofia moderna adquirir os 

                                                 
24 Romulo de Carvalho, A física experimental em Portugal no século XVIII (Lisboa: Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa, 1982), 10-26. 
25 Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, Johannes Kepler, 
dentre outros. 
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louros do reino, a realização de experimentos já ocorrera entre os jesuítas, ainda 

que de maneira sutil.  

 

1.1 A influência dos jesuítas  

 
A Companhia de Jesus, ou seguidores de Inácio de Loiola, se instalaram em 

Portugal no século XVI com um pequeno grupo de religiosos, conquistando a 

confiança dos governantes portugueses. Dominaram o ensino português por quase 

duzentos anos; criaram importantes escolas: de nível secundário, o Colégio das 

Artes, em Coimbra, e o Colégio de Santo Antão, em Lisboa; de nível superior, a 

Universidade de Évora, em Évora. Os mestres de Filosofia do Colégio das Artes, 

conhecidos como Conimbricenses, redigiram os compêndios que seriam utilizados 

nas escolas.  Em poucos anos, uma série de volumes constituiu o chamado Curso 

Conimbricense, que foi redigido em latim, seguindo a doutrina de Aristóteles e São 

Tomás de Aquino. 

O curso conimbricense foi publicado no final do século XVI e nos primeiros 

anos do século XVII, período em que surge um novo sistema de filosofia natural. A 

atividade pedagógica do Colégio das Artes era subordinada aos Estatutos da 

Universidade de Coimbra, de 1653. Conforme os mesmos, nos três anos e meio de 

curso os mestres fariam a leitura do texto de Aristóteles no decorrer das aulas.26 

Em 1712, professores de Coimbra, descontentes com a imposição da filosofia 

peripatética aplicada nas escolas e adeptos da filosofia newtoniana, que se afirmava 

em toda Europa, propuseram ao rei D. João V uma revisão nos Estatutos da 

Universidade. Houve a alteração do curso de Filosofia do Colégio das Artes com o 

                                                 
26 Décio R. Martins, “O florescimento dos novos paradigmas científicos no iluminismo português”, 
Anais da Universidade de Évora (Dezembro 2004), 143-44. 
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objetivo de ampliar o estudo de Física. Tal solicitação foi indeferida pelo rei através 

de intimação feita pelo reitor da Uiversidade ao reitor do Colégio, Pe. Domingos 

Nunes.27  

O curso conimbricense não admitia inovações de qualquer espécie e, quando 

havia rumores de mudança no ensino das ciências físico-matemáticas, os reitores 

combatiam através de editais. Esse foi o caso do edital de 7 de maio de 1746, do 

Colégio das Artes, o seu reitor, o padre jesuíta José Veloso proibiu tais inovações, 

especialmente no que se referiam a temas ligados à Física, 

 

“...se-não insine defençaõ ou opinioes novas pouco recebidas, 

ou inuteis p.º o estudo das Sciencias mayores como são as de 

Renato Descartes, Gacendo, Neptono, e outros, e 

nomeadam.te qualquer Sciencia, q. defenda os actos de 

Epicuro, ou negue as realid.es dos accidentes Eucharisticos, 

ou outras quaisquer concluzõis oppostas as sistema de 

Aristóteles, o qual nestas escólas  se-deve seguir...”28 

 

Esta oposição não era consensual dentre todos os elementos que 

compunham a Companhia de Jesus; alguns membros não estavam aceitando a 

filosofia aristotélica. Essa discórdia de pensamentos entre os jesuítas já acontecia no 

século XVII. Um jesuíta que não aceitou a filosofia peripatética foi Valentim Stansel 

(1621-1705), matemático, que em 1664 e 1665, ao observar a passagem de 

cometas no céu da Bahia, no Brasil, sustentou que os cometas eram feitos de 

matéria dos planetas, em particular do Sol, aceitando a corrupção da matéria celeste 

e contradizendo, desse modo, a astronomia antiga. No entender de Stansel, o 

                                                 
27 Ibid., 145-46. 
28 Ibid., 146-47. 
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cometa é conseqüência das causas naturais, que podem produzir efeitos na Terra 

apenas por suas influências; e Deus é responsável direto pelos fenômenos que não 

têm explicação na filosofia natural.  

Stansel preocupava-se com a localização do cometa e sua trajetória, que já 

era um problema bastante estudado pelos astrônomos desde o final do século XVI, 

contrariando seus colegas, em especial, Antonio Vieira (1608-1697), que também 

observou a passagem de um cometa no céu da Bahia no ano de 1695. Vieira 

defendia que os cometas eram uma ação divina anunciando tragédias, como 

tempestades, pestes, terremotos ou ainda mensagens de caráter político, como 

mudanças de impérios, mortes de reis e príncipes. Sobre o cometa que apareceu na 

Bahia, Antonio Vieira escreveu um pequeno discurso intitulado A Voz de Deus ao 

Mundo, a Portugal e á Bahia, que tinha significado natural e político. No campo 

natural, mais uma vez o fenômeno anunciava a desgraça do povo, através de 

terremotos, fomes, pestes, etc; entretanto, para o jesuíta, o campo político é mais 

valorizado. Segundo Vieira, o fenômeno tem significados tanto para a Bahia como 

para Portugal. Para a Bahia, Vieira relata que a forma de espada do cometa 

representaria um castigo divino aos pecados da Bahia, através de uma guerra 

devastadora no futuro. A sorte também não estaria ao lado de Portugal, pois no 

entender do jesuíta o cometa repreenderia o seu estado de injustiça e lembraria o 

compromisso português com a conquista de novas terras ao mundo cristão.29  

No século XVIII, outros dois padres jesuítas foram favoráveis à prática da 

nova filosofia: Inácio Monteiro (1724-1812)30 e Manoel de Campos (1681-1758).31 O 

                                                 
29 Carlos Z. Camenietzki, “O cometa, o pregador e o cientista: Antonio Vieira e Valentim Stansel 
observam o céu da Bahia no século XVII”, Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência 14 
(Julho-Dezembro 1995): 37-53. 
30 Décio R. Martins, “O florescimento dos novos paradigmas científicos no iluminismo português”, 
Anais da Universidade de Évora (Dezembro 2004), 156-58. 
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professor Inácio Monteiro, em meados de 1754, utilizava em suas aulas no Colégio 

das Artes seu Compêndio dos Elementos de Mathematica, que podemos classificar 

atualmente como um livro de Física, com sete volumes, redigidos em latim. Este 

compêndio de Física foi importante na introdução do ensino das ciências físico-

matemáticas no país, quase vinte anos antes da reforma do ensino aplicada pelo 

Marquês de Pombal. No entender de Inácio Monteiro, os elementos que constituíam 

a Física eram a observação, a experiência, a razão e o cálculo, não havendo 

nenhum filósofo que tivesse recebido de Deus o privilégio de não errar. Para ele, o 

estudante, ao iniciar seus estudos em qualquer ciência, deveria saber estudá-la, com 

aplicação de um método. Nos seus estudos sobre a Mecânica, citava autores como 

Galileu, Torricelli, Gassendi, Newton, Leibniz, e colocava dentre as melhores as 

obras de Desaguliers, Musschenbroek, Regnault, Nollet e s'Gravesande, que foram 

as principais referências para a organização do Gabinete de Física Experimental da 

Universidade de Coimbra em 1772.32 Foi preso em 1759 e logo após foi expulso do 

país, exilando-se na Itália, onde publicou quatro obras e atuou como professor da 

Universidade de Ferrara. Em Veneza, publicou três obras: em 1766, Philosophia 

Libera, seu Eclética rationalis et mecânica sensuum; em 1768, Philosofia rationalis, 

seu Ars critica orationis dirigindoe; e em 1770, Philosophia rationalis eclética. 

Methaphysicae in quae generales rerum notiones, principia et leges. Naturaril 

Theologica atque Psycologia de anima humana disseritur. Em Ferrara, publicou 

Ethica (1797) sua última obra. 

Manuel de Campos foi professor de Matemática do Colégio de Santo Antão, 

em Lisboa, onde redigiu duas obras: Elementos de geometria plana e sólida 
                                                                                                                                                         
31 Armando P. L. Junior, “Uma obra do matemático jesuíta Manuel de Campos para a ‘Aula da Esfera’ 
do Colégio Santo Antão” (Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2001), 7-9. 
32 Décio R. Martins, “Aspectos da cultura científica portuguesa até 1772” (Tese de Doutorado, 

Universidade de Coimbra, 1997), 147-49. 
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segundo a ordem de Euclides (1735) e Trigonometria plana e esférica com o Cânon 

trigonométrico linear e logarithimico (1737), ambas em língua portuguesa. Na obra 

sobre os Elementos de Euclides, Campos faz uma introdução sobre os assuntos 

tratados apresentando suas demonstrações pelo método dos Modernos.33 Seu livro 

sobre trigonometria plana e esférica foi destinado aos alunos do Colégio Jesuíta de 

Santo Antão, de Lisboa, auxiliando no desenvolvimento e aplicação de conceitos 

matemáticos em diversas áreas, como em Astronomia ou Náutica, apesar de não ter 

apresentado em seu livro sobre trigonometria quaisquer aplicações a problemas 

referentes a estas áreas.34 

Outro tópico veiculado entre os jesuítas foi o da concepção da natureza da 

luz35. Aristóteles afirmava que a luz era uma qualidade acidental dos corpos 

transparentes, sendo revelada pelo fogo do Sol ou de outras fontes. Esta qualidade 

associada a um meio material (ar) permitia a visão de qualquer objeto. Portanto, a 

luz não era composta por matéria, era apenas uma qualidade de um meio material. 

Em sua obra Cursus Philosophicus Conimbricencis (1714), o jesuíta e professor 

Antonio Cordeiro (1641-1722) defendeu que a luz não era uma qualidade, e que 

consistia em pequenas partículas lançadas do fogo, do sol ou de um astro aceso.  

O próprio padre Antonio Vieira, discípulo de Antonio Cordeiro e defensor da 

filosofia aristotélica, escreveu que a luz era uma emanação de um fluído corpóreo 

proveniente do sol ou do fogo, em sua obra Cursus philosophici, pars secunda, de 

physica particulari (1739). E o jesuíta Inácio Monteiro afirma que a luz é composta 

por matéria e movimento, em seu Compêndio dos elementos de mathematica 

                                                 
33 Romulo de Carvalho, A física experimental em Portugal no século XVIII (Lisboa: Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa, 1982), 39. 
34 Armando P. L. Junior, “Uma obra do matemático jesuíta Manuel de Campos para a ‘Aula da Esfera’ 
do Colégio Santo Antão” (Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2001), 126-28.  
35 Luís M. Bernardo, “Concepções sobre a natureza da luz no século XVIII em Portugal”, Revista da 
Sociedade Brasileira de História da Ciência 19 (1998): 5-8. 
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(1754). Como podemos verificar, muitos jesuítas foram favoráveis à natureza 

corpuscular da luz, contrariando a filosofia aristotélica. 

Quanto ao sistema de ensino, em 1754 surgiram novas propostas de reforma 

do curso de filosofia. Uma das medidas de maior importância era a de modernizar as 

disciplinas científicas, dando ênfase aos temas de física. No novo programa, a 

disciplina de Lógica seria simplificada no primeiro ano e o estudo da Física iniciaria 

no segundo ano. Na Física, o estudo da gravidade deveria ser explicado através das 

filosofias peripatética, cartesiana e newtoniana, adotando-se o melhor modelo; 

velocidade e movimento seriam estudados pela Filosofia Moderna; corpo elástico 

seria apresentado pelos modelos de Descartes, Gassendi e Newton; a Física Geral 

deveria ser estudada pelas teorias de Aristóteles, Descartes, Kepler e Newton; os 

quatro elementos seriam analisados através do tubo de Torricelli, esferas de 

Magdeburgo e pelos modelos de Descartes, Gassendi e Newton; e ao término do 

curso seriam abordados eletricidade, magnetismo e geografia. 

Todavia, este novo programa ficou guardado numa pequena biblioteca das 

freiras do Convento de Santa Maria de Semide. No entender de Décio R. Martins, 

apesar de inovador se comparado aos obsoletos Estatutos da Universidade de 

Coimbra, o novo programa era moderado e cauteloso.36 

 

1.2 Os estrangeirados, os adeptos da nova filosofia e os 
oratorianos  
 

Dentre os intelectuais portugueses que defendiam a implantação da nova 

filosofia que conquistou espaço em toda Europa, destacam-se os estrangeirados    

                                                 
36 Décio R. Martins, “A reforma pombalina: Que inovação no ensino das ciências físico-
matemáticas?”, Congresso Internacional – O Marquês de Pombal e a sua época, Anais (Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 1999): 333.  
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D. Luís da Cunha (1662-1740), Jacob de Castro Sarmento (1691-1762), Antonio 

Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), Luís Antonio Verney (1713-1792).  

D. Luís da Cunha foi embaixador de Portugal na Espanha, França, Inglaterra 

e Holanda, e teve uma grande influência política na implantação do ensino das 

novas ciências. Autor da obra Testamento Político, propõe soluções e faz sugestões 

para melhoria do governo. Jacob de Castro Sarmento formou-se médico pela 

Universidade de Coimbra, em 1717; quatro anos abandona o país e passa a residir 

em Londres para exercer sua profissão. Sarmento foi considerado o primeiro 

divulgador das teorias de Isaac Newton em Portugal; obteve o coroamento de suas 

realizações em seus tempos de professor com a obra Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica (Princípios Matemáticos da Filosofia Natural), geralmente 

conhecido como Principia. Os Principia uniu completamente duas grandes correntes 

metodológicas da ciência moderna: a matematização e a experiência. Sarmento, em 

1737, traduz uma obra newtoniana que explica a teoria das marés, “Theorica 

verdadeira das marés, conforme a Philosophia do incomparavel cavalhero Isaac 

Newton”. Antonio Nunes Ribeiro Sanches, médico, foi autor de Cartas sobre a 

Educação da Mocidad (1759) na qual propõe planos de ensino secundário para 

alunos nobres e não nobres. Para os alunos não nobres eram designadas Escolas 

Reais; para os nobres, um Colégio Militar. Em Cartas sobre a Educação da 

Mocidade, deu grande motivação ao governo português para a criação do Colégio 

Real dos Nobres, em 1761.37 Luís Antonio Verney teve sua formação escolar ligada 

à filosofia peripatética, no Colégio de Santo Antão e na Universidade de Évora. Foi 

autor do Verdadeiro Método de Estudar; sai em defesa da filosofia moderna, em 

especial da física experimental, segundo sua concepção, a Física é o campo de 

                                                 
37 Romulo de Carvalho, História da fundação do colégio real dos nobres de Lisboa (Coimbra: 
Atlântida, 1959), 50-1 
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estudos mais importante da Filosofia. Nessa mesma obra Verney repudia os 

modelos de Descartes e Gassendi, considerando-os filósofos hipotéticos, porém ele 

também não se declara um newtoniano, apesar de claramente ser adepto a este 

modelo de filosofia.38 

Outros portugueses ilustres que viviam em Portugal também contribuíram 

para a modernização do ensino no país. Podemos destacar Manuel de Azevedo 

Fortes e Martinho de Mendonça de Pina e de Proença. Manuel de Azevedo Fortes 

publicou, em 1744, Lógica Racional, Geométrica e Analítica, obra na qual faz 

oposição à lógica aristotélica que era ensinada nas escolas portuguesas. Martinho 

de Mendonça foi autor de Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre 

(1734) em que repudia a filosofia aristotélica e mostra-se descrente nos modelos de 

Descartes, Gassendi e Newton. 

A Congregação do Oratório foi outra ordem religiosa com papel fundamental 

na implantação dos novos modelos de filosofia natural em Portugal. Fundada em 

Roma por S. Filipe Nery, em 1564, estabeleceu-se em Portugal no século XVII e, a 

partir do século XVIII, introduziu nas escolas portuguesas a Filosofia Moderna, 

incluindo o ensino da Física Experimental. O oratoriano Teodoro de Almeida (1722-

1804)39 foi, sem dúvida, o grande defensor da Filosofia Moderna em Portugal, em 

sua Recreação Filosófica , a metodologia de análise dos temas científicos não se 

configura em um manual de ensino. No entanto, a natureza dos temas analisados e 

a sua atualidade no contexto científico europeu da época permitem afirmar que, nas 

questões relacionadas com o ensino da Física Experimental, Teodoro de Almeida 

exerceu grande influência na cultura científica portuguesa.  

                                                 
38 Rômulo de Carvalho, A física experimental em Portugal no século XVIII (Lisboa: Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa, 1982), 43. 
39 Décio R. Martins, “Aspectos da cultura científica portuguesa até 1772” (Tese de Doutorado, 
Universidade de Coimbra, 1997), 128-31. 
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No Colégio da Casa das Necessidades, os oratorianos realizavam a prática 

da Física Experimental num equipado Gabinete de Física, que poderia ser 

equiparado ao que posteriormente seria criado na Universidade de Coimbra em 

1773. O Gabinete de Física da Casa das Necessidades, sempre teve o patrocínio 

dos reinados de D. João V (1707-1750) e de D. José I (1750-1777). Entretanto, 

apesar de toda sua importância, é desconhecido o destino que tiveram os 

instrumentos que fizeram parte do Gabinete de Física que era bastante utilizado por 

Teodoro de Almeida quando ministrava suas aulas de Física Experimental, e dos 

instrumentos que compuseram o Observatório Astronômico.  

Em 1752 foram iniciadas as Conferências de Física Experimental na Casa do 

Oratório, onde o rei D. José I observava a realização de algumas experiências era 

entretido por Teodoro de Almeida quando este demonstrava o experimento. As 

conferências terminaram no ano de 1760, quando os oratorianos juntamente com os 

jesuítas foram expulsos de Portugal, por intermédio do Marquês de Pombal. O padre 

Teodoro refugiou-se para a França no ano de 1768 evitando a sua prisão e 

regressou em Portugal dez anos mais tarde, após a queda do Marquês de Pombal. 

 

1.3 O início do domínio pombalino e a criação do Colégio dos 
Nobres 
 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), mais conhecido como 

Marquês de Pombal, foi peça importante na introdução da filosofia moderna em 

Portugal, comparado por Kenneth Maxwell a Catarina II da Rússia, a Frederico II da 

Prússia e a José II da Áustria.40  Era de família pobre; tornou-se professor da 

                                                 
40 Kenneth Maxwell, Marquês de Pombal, paradoxo do iluminismo, 2ª ed., Trad. A. P. Danesi (Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1996), 1.  
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Universidade de Coimbra e, mais tarde, embaixador de Portugal na Inglaterra (1739-

1743), e na Áustria (1745-1749). Com a morte do rei D. João V, em julho de 1750, 

Pombal começa sua ascensão junto ao governo português. Em 1759, foi nomeado 

conde de Oeiras e, dez anos depois, aos 71 anos, recebeu o título de Marquês de 

Pombal. Igualmente aos estrangeirados, teve contato na Inglaterra e França com o 

novo pensamento filosófico, que achou bastante interessante. Assim, os 

estrangeirados passam a ter um forte aliado no combate ao pensamento peripatético 

implantado em Portugal. 

Em 1755, um terremoto atinge Lisboa destruindo totalmente a cidade e 

vitimando mais de dez mil pessoas. O rei, atemorizado com a situação, deu toda sua 

autoridade a Pombal, pois para o monarca era seu único ministro com capacidade 

para lidar com essa situação. A reconstrução de Lisboa foi, para Pombal, o início de 

seu poder no governo português por mais de 20 anos; em contrapartida, os jesuítas 

começam a perder sua influência política junto ao rei.  

Na política social e econômica, Pombal restabeleceu o controle nacional 

sobre todas as suas riquezas provenientes dos domínios ultramarinos e foi contra a 

implementação do Tratado de Madri, que envolvia a exploração das riquezas do 

Brasil. Em ambas as situações, os jesuítas eram obstáculos para ele. Após uma 

tentativa frustrada de assassinato41 do rei D. José I, Pombal usou o ocorrido para 

destruir a oposição aristocrática e os jesuítas em Portugal.  

Em 03 de setembro de 1759, o rei D. José I decretou a proscrição e a 

expulsão da Companhia de Jesus de Portugal, proibindo qualquer tipo de 

comunicação, verbal ou escrita, entre jesuítas e portugueses. A expulsão dos 

jesuítas deixou Portugal sem professores nos níveis secundário e universitário, 

                                                 
41 Kenneth Maxwell, op. cit., 79-88. 
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tendo como conseqüência a contratação de professores estrangeiros para substituir 

os jesuítas. 

A reforma educacional torna-se uma prioridade do governo português com a 

saída dos jesuítas. Pombal foi inspirado pelos antigos inimigos dos jesuítas, dentre 

eles, os educadores Martinho de Mendonça Pina e de Proença, Luis Antonio Verney 

e Antonio Ribeiro Sanches.  Para o início da reforma educacional foi escolhido o 

nível secundário, através da fundação do Colégio Real dos Nobres de Lisboa. O 

governo português, por intermédio de Pombal, solicitou pareceres aos três 

educadores já citados. Martinho de Mendonça foi favorável ao ensino coletivo para 

os meninos nobres, porém não realizado em escolas públicas; Verney é mais 

incisivo na criação de um colégio somente para nobres; Ribeiro Sanches também 

defende a criação de um colégio de nobres e critica o ensino doméstico e o de 

escolas públicas.42 Dos três educadores, Ribeiro Sanches, em suas Cartas sobre a 

educação da mocidade, foi o único que colaborou com a criação do Colégio dos 

Nobres. Martinho de Mendonça, em seus Apontamentos, escreve sobre a estrutura 

de um sistema de ensino individual e não coletivo, e Verney faz apenas uma 

pequena citação sobre a criação de um colégio para nobres no seu Verdadeiro 

Método de Estudar. 

Ribeiro Sanches propõe em suas Cartas a criação de um colégio para nobres 

de características militares, pois entende que Portugal estava exposto devido à sua 

função de colonizador, necessitando urgentemente de oficiais de mar e de terra para 

defender a nação. Para organizar seu projeto de colégio militar para nobres em 

Lisboa é inspirado pela Escola de Paris, que estabelece os seguintes critérios para 

admissão de alunos: primeiro, são admitidos os nobres órfãos, depois, os que vivem 

                                                 
42 Romulo de Carvalho, História da fundação do colégio real dos nobres de Lisboa (Coimbra: 
Atlântida, 1959), 27-31. 
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apenas com as mães, em seguida aqueles que têm pais inválidos e, por último, os 

demais nobres.43 

As disciplinas ministradas no colégio militar foram as seguintes: Religião, 

Gramática, Matemática, Lógica, Geografia, História, Direito Natural, Moral, 

Regulamentos Militares, Exercícios Militares, Evoluções, Tática, Dança, Esgrima, 

Natação, Equitação e as Línguas: Francesa, Latina, Alemã e Italiana. A disciplina de 

Matemática era composta pela Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, 

Mecânica, Hidrografia (Hidráulica), Fortificação (Construção) e outras mais.44      

Quanto aos professores do colégio Ribeiro Sanches era favorável à 

contratação de professores estrangeiros. Para Rômulo de Carvalho, mesmo que o 

modelo do colégio militar de Ribeiro Sanches seja parecido com o do Colégio dos 

Nobres de Lisboa, os louros foram atribuídos ao Marquês de Pombal, que já 

defendia, havia tempos, a mesma proposta e a criação do Colégio dos Nobres de 

Lisboa, que não tinha propósitos militares. Caso Ribeiro Sanches tivesse alguma 

contribuição na elaboração dos estatutos, alguém ligado ao governo de Pombal 

modificaria a proposta em seu favor, eliminando tal hipótese.45 

Definida a criação do Colégio Real dos Nobres, é iniciada a escolha de 

professores. Como todos os professores faziam parte da Companhia de Jesus e da 

Congregação do Oratório, que foram expulsas de Portugal, foram escolhidos 

professores estrangeiros. Contudo, certamente ocorreria uma grande dificuldade no 

relacionamento entre professor e aluno (ou criança) devido aos idiomas diferentes. 

Para facilitar esse relacionamento, foram excluídos os franceses, ingleses e 

alemães, restando os professores espanhóis e italianos. Dentre as duas opções, 

Pombal escolheu os italianos. 
                                                 
43 Ibid., 40. 
44 Ibid., 41-2. 
45 Ibid., 50. 
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No final do ano de 1760, foram realizadas negociações para a organização do 

Colégio dos Nobres, cuja primeira medida é a contratação para o cargo de Diretor 

Jacopo Facciolati, feita por carta enviada pelo Marquês de Pombal, em 16 de 

Dezembro de 1760. Por estar com a saúde debilitada e em idade avançada, com 

quase 80 anos, Facciolati não pode aceitar tal convite. Pombal ao receber a notícia, 

lamentou a recusa do convite e fez um novo pedido a Facciolati: o de recrutar dois 

professores italianos para as disciplinas de Física Experimental e Álgebra. Meses 

depois, foram indicados para a cadeira de Física Experimental Ângelo Falier, e para 

ocupar a cadeira de Álgebra Michele Franzini.  

Em 07 de Março de 1761, foram publicados os Estatutos do Colégio Real dos 

Nobres, de Lisboa, contendo 35 páginas, assinados pelo rei e pelo conde de Oeiras 

(Marquês de Pombal). Os Estatutos foram divididos em 25 Títulos ou Capítulos, 

relacionados à organização do colégio, os quais podemos resumidamente destacar: 

TÍTULO I – Das obrigaçoens dos Collegiaes em ordem à Religiaõ. As obrigações 

são as seguintes: a. alunos e vice-reitor ficam obrigados a assistir à missa todos os 

dias; b. domingos e dias santos serão destinados ao ensino do cristianismo; c. aos 

sábados à tarde, alunos e o vice-reitor deverão recitar a devoção a Nossa Senhora e 

a oração Pro Rege; d. todo ano, no início dos estudos, deverão fazer exercícios 

espirituais; e. no encerramento do ano letivo, haverá confissão e comunhão a todos 

os colegiais; f. haverá confissão e comunhão todos os meses; g. festa anual, com 

missa cantada e sermão, no dia da padroeira do colégio, Nossa Senhora da 

Conceição.46   

TÍTULO II – Do Reitor. O Reitor deverá residir no colégio, visitar as aulas com 

freqüência, aplicar os castigos aos alunos e relatar todo ocorrido no colégio ao 

                                                 
46 Ibid., 69. 



  

 

 

20
 

 

Diretor Geral dos Estudos. TÍTULO III – Do Vice-Reitor. Terá a função de substituir 

sempre o Reitor quando necessário e vigiar cuidadosamente os alunos. TÍTULO IV – 

Do Prefeito dos Estudos. Deverá recitar a oração latina na abertura do Anno 

Literario, examinar as composições realizadas pelos alunos nas férias e os 

exercícios realizados pelos mesmos. TÍTULO V – Dos Vice-Prefeitos. Serão 

escolhidos pelo Reitor alguns alunos para exercer o cargo de Vice-Prefeito, tendo a 

função de auxiliar o Reitor e o Vice-Reitor. 

TÍTULO VI – Dos Collegiaes. Ficam estabelecidas as condições de matrícula, 

obrigações junto ao colégio e horário escolar. As condições de matrícula: ser fidalgo, 

idade entre 7 anos completos e treze anos incompletos. As obrigações: conviver em 

harmonia, igualdade e fraternidade entre os colegas; uso da mesma vestimenta; e 

poderão conversar com a família na língua portuguesa, francesa, italiana ou inglesa. 

Horário escolar: será dividido em 2 partes: inverno, desde 01 de outubro até a 

Páscoa, e verão, da Páscoa até o encerramento do ano letivo. Durante o inverno, o 

horário e atribuições dos alunos eram os seguintes: 

 

Horário Atribuições 

6h 45min – 7h Levantar e vestir 

7h – 7h 45min Estudar 

7h 45min – 8h 30min Missa e café da manhã 

8h 30min – 10h 30min Aulas 

10h 30min – 11h 15min Descanso 

11h 15min – 12h Almoço 

12h – 13h Recreio 

13h – 14h Estudo 

14h – 16h 30min Aulas 

16h 30min – 17h 30min Recreio 

17h 30min – 18h Oração na Igreja 
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18h – 20h 15min Estudo 

20h 15min – 21h Ceia 

21h – 21h 30min Tempo livre 

às 21h 30min Recolher 

 

 

Durante o verão, os alunos acordavam mais cedo e se recolhiam mais tarde, 

e algumas modificações ocorriam, dentre elas a introdução das aulas de dança e 

esgrima, ocorridas no período da tarde:47 

 

Horário Atribuições 

5h 45min – 6h Levantar e vestir 

6h – 7h 15min Estudar 

7h 15min – 8h Missa e café da manhã 

8h – 10h 30min Aulas 

10h 30min – 11h Descanso 

11h – 11h 45min Almoço 

11h 45min – 13h 15min Recreio ou sesta 

13h 15min – 14h 30min Estudo 

14h 30min – 17h Aulas 

17h – 19h 30min Dança, esgrima, etc 

19h 30min – 20h Oração na Igreja 

20h – 21h 15min Estudo 

21h 15min – 22h Ceia 

22h – 22h 30min Tempo livre 

às 22h 30min Recolher 

 

 

                                                 
47 Ibid., 74. 
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Os Títulos de VII ao XII se referem às disciplinas ministradas e suas 

atribuições. TÍTULO VII – Dos Professores da Lingua Latina, Grega, Rhetorica, 

Puetica, Lógica e Historia. O Professor de Retórica deverá realizar um histórico e 

crítica dos diferentes pensamentos filosóficos e fornecer noções de Lógica. E o 

Professor de História lecionará noções gerais da Cronologia do mundo, Geografia, 

História Antiga e Moderna, dando ênfase a Portugal. TÍTULO VIII – Dos Professores 

da Lingua Franceza, Italiana e Ingleza. Os alunos deverão aprender pelo menos 

duas línguas: a francesa e a italiana. E poderão possuir também a língua inglesa, 

que também será muito útil. Os Títulos XIX, X e XI estabelecem as regras para o 

ensino da Matemática e da Física Experimental.  

A Matemática, nesse período, incluía, além das regras de Cálculo e 

Geometria, as disciplinas em que estas regras seriam aplicadas, dentre elas a 

Mecânica, a Acústica e a Óptica. TÍTULO IX – Dos Professores de Matemática. 

Deverão ser três os professores de matemática, 

 

“Porque o Estudo da Mathematica, e das diferentes partes, 

que a constituem, he naõ só útil, mas indispensavelmente 

necessario a todos os que aspiram a servirme na Milícia, ou 

por Mar, ou por Terra: Ordeno que no Collegio haja tres 

Professores desta proveitosa sciencia.”48 

 

Os conteúdos serão divididos em três anos. O primeiro professor ficará 

responsável pelo ensino da Aritmética, Geometria, Trigonometria, Teoremas de 

Arquimedes, Elementos de Geometria, os primeiros Seis Livros de Euclides, o 

undécimo e duodécimo dos sólidos para a Geometria Elementar. O segundo ficará 

                                                 
48 Ibid., 99 
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responsável pela Álgebra e sua aplicação na Geometria, Infinitos e Cálculo Integral. 

O último professor ensinará a Óptica, Dióptrica, Catóptrica, Princípios da 

Astronomia, Geometria Completa e Náutica. TÍTULO X – Dos Professores de 

Architetura Militar. Os alunos deverão estudar as Regras Gerais de Fortificação e 

noções de Arquitetura Civil.  

TÍTULO XI – Do Professor de Fysica : 
 

“Determino que haja no mesmo Collegio hum Professor de 

Fysica: O qual deve haver dado huma breve, e substancial 

noticia da Hystoria da Fysica antiga, e moderna, sem a idéia de 

ostentar, mas sim, e taõ somente com a de instruir, passará a 

ensinar esta utilissima parte da Filosofia; tratando só do que 

nella ha de solido, e proveitozo: Dictando só o que for 

demonstravel pela Geometria; e pelo Calculo; ou qualificado por 

experiencias certas: Em ordem a este fim fará repetidas 

conferencias de experimentos, nas quais faça ver aos 

Discípulos demonstrativamente as provas do que lhes ensinar; 

uzando nestes exercícios dos Instrumentos que para elles tenho 

mandado fazer promptos.”49 

 

A Física, nesse período, era considerada uma ramificação da Filosofia, cujo 

ensino tinha naturezas especulativa, teórica e interpretativa. A Física tinha como 

função localizar os fenômenos naturais num certo plano filosófico. A localização 

destes fenômenos naturais se dava através da experiência. O ensino experimental 

da Física necessitava da criação de Gabinetes de Física, ou laboratórios, contendo 

instrumentos capazes de realizarem os experimentos propostos pelo professor. Esta 

                                                 
49 Ibid., 100-01. 
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disciplina, chamada de Física Experimental, foi instituída em Portugal pela primeira 

vez no Colégio Real dos Nobres de Lisboa.  

TÍTULO XIX – Dos Professores das Artes da Cavallaria, Esgrima e Dança. Os 

alunos aprenderão Cavalaria a partir dos 13 anos, a Esgrima a partir dos 14 anos e 

a Dança a partir dos 9 anos. TÍTULO XIII – Dos Coadjutores do Reitor, e Vice-Reitor. 

São escolhidos entre os Capelães do colégio. TÍTULO XIV – Dos Familiares dos 

Collegio. Serão um para cada cinco alunos, totalizando vinte, que terão a função de 

vigiar os alunos.  

TÍTULO XV – De algumas disposiçoens geraes pertencentes à boa ordem das 

Aulas, e do Collegio. Determina o horário que as disciplinas serão ministradas. No 

período da manhã, as que exigem maior esforço mental: Matemática, Física, 

Arquiteturas Militar e Civil, Gramáticas Latina e Grega e Retórica. No período da 

tarde, as consideradas mais simples: História, Desenho, Francês, Italiano e Inglês. 

Os Títulos de XVI ao XVIII são referentes a aspectos burocráticos do colégio. 

TÍTULO XVI – Dos Privilégios, e Prerrogativas do Collegio. TÍTULO XVII – Da Junta 

da Administraçaõ das Rendas, e da Economia do Collegio. TÍTULO XVIII – Do 

Cartorário, e Cartorio do Collegio.  

TÍTULO XIX – Dos Bibliothecarios, Livraria, e laboratorio do Collegio. O colégio 

deverá ter sua própria bilblioteca, bem como um laboratório onde serão realizados 

experimentos de Física, 

 

“...e para o uzo dos Instrumentos Mathematicos50; sendo 

encarregado da Inspecçaõ sobre elles o Professor desta 

sciencia mais antigo para os fazer alimpar, e conservar 

sempre capazes de servirem: E dando-selhe hum ajudante 

                                                 
50 nome usado para o material destinado a prática da Física Experimental. 
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que se empregue no asseyo, e conservaçaõ dos mesmos 

instrumentos.”51 

 

Os demais Títulos tratam de funções de serviços gerais do colégio. TÍTULO 

XX – Do Agente do Collegio e seu Solicitador. TÍTULO XXI – Do Mordomo do 

Collegio e seu Comprador. TÍTULO XXII – Dos Cozinheiros, e seus ajudantes. 

TÍTULO XXIII – Dos Dispenseiro. TÍTULO XXIV – Dos Porteiros. TÍTULO XXV – Do 

Refeitorio, e seus Ministros. 

Em 20 de janeiro de 1762, entraram no Colégio dos Nobres os primeiros 

professores estrangeiros. No que se refere ao professor de Física Experimental, 

Ângelo Falier, nada foi apurado sobre sua passagem em Lisboa por cerca de três 

anos. Na ausência do professor de Física Experimental, foi escolhido com certa 

urgência o professor Giovanni Antonio Dalla Bella (1730-1823), recebendo convite 

para lecionar no Colégio Real dos Nobres em 12 de julho de 1766,52 e chegando a 

Portugal no final de 1766. O professor Dalla Bella atuava como lente de Física 

Experimental na Universidade de Pádua, Itália, sendo contratado através do 

Marquês de Pombal para receber um salário de setecentos mil reis por ano, casa e 

comida. Como o primeiro ano letivo do Colégio dos Nobres se deu desde 19 de 

março de 1766 e se encerrou em agosto do corrente ano, não houve aulas de Física 

naquele ano.  

Segundo Romulo de Carvalho, as aulas de Física Experimental tiveram início 

em outubro de 1768, pois dependiam das aulas de Aritmética, que foram iniciadas 

somente em outubro de 1767. Entretanto, Décio Ruivo Martins afirma que o ensino 

da Física Experimental nunca chegou a acontecer verdadeiramente nesta nova 

                                                 
51 Romulo de Carvalho, História da fundação do colégio real dos nobres de Lisboa (Coimbra: 
Atlântida, 1959), 106. 
52 Ibid., 129. 
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escola, e que o ensino das ciências físico-matemáticas ficou muito aquém do 

dinamismo evidenciado de cerca de duas décadas no Colégio da Casa das 

Necessidades.53 

Após a chegada do professor Dalla Bella, foi dada a ordem para se construir 

ou adquirir máquinas ou instrumentos, conforme as necessidades do professor 

italiano, para a realização das aulas de Física Experimental. Parte desse material foi 

comprada na Inglaterra, e outra construída em Portugal.54 O artista responsável pela 

construção de algumas Máquinas foi Joaquim José dos Reis, mestre de obras do 

Colégio dos Nobres, que também auxiliava o professor Dalla Bella na realização das 

aulas experimentais. Peças metálicas eram fabricadas na Real Fábrica de Lisboa 

com a supervisão de Pedro Schiappa Pietra, genovês estabelecido em Portugal. 

Instrumentos de precisão e vidros de óptica foram adquiridos na Inglaterra, por 

intermédio de João Jacinto de Magalhães, nos melhores fabricantes da época, tais 

como Adams, Dollond, Nairne e Culpeper. As pedras magnéticas foram montadas 

pelo inglês Guilherme Dugood. O inventário do Gabinete de Física Experimental do 

Colégio Real dos Nobres contabilizou um total de 562 máquinas, sendo considerado 

um dos mais completos e melhores da Europa.  

Os professores de Ciências, os italianos, Brunelli, Franzini e Dalla Bella, 

ficaram anos em Portugal esperando o momento de iniciarem suas aulas. Brunelli 

ficou encarregado de lecionar Aritmética, Geometria e Trigonometria; porém, algo 

deve ter ocorrido, já que Franzini veio a lecionar Geometria no terceiro ano escolar. 

                                                 
53 Décio R. Martins, “A Reforma pombalina na Universidade de Coimbra: Que inovação no ensino das 
ciências físico-matemáticas?”, Congresso Internacional – O Marquês de Pombal e a sua época, Anais 
(Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1999): 338. 
54 uma pequena parte desse material está no museu pombalino da Universidade de Coimbra. Ver 
Artur S. Alves & Beatriz Bueno, orgs., Laboratório do Mundo, idéias e saberes do século XVIII (São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005), 115-89.  
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Tanto Brunelli, como Franzini, por motivos de saúde, pediram licença do Colégio e 

retornaram à Itália em 1770.  

Como no Colégio não havia o ensino da Matemática, o ensino de Física 

Experimental ficaria comprometido, não podendo ser realizado. As disciplinas de 

Aritmética e Geometria foram ensinadas por três anos, e a Álgebra e a Física 

Experimental somente por dois anos incompletos. Na falta de professores de 

matemática, o ensino científico do Colégio dos Nobres foi encerrado, restando 

apenas o professor Dalla Bella, que igualmente aos colegas pediu licença do cargo, 

retornando à Itália. Mas o Marquês de Pombal concedeu a Dalla Bella apenas oito 

meses de licença, pois o professor italiano já estava em seus planos para a futura 

reforma da universidade, onde Dalla Bella ocuparia o cargo de Lente de Física 

Experimental da Universidade de Coimbra.  

A abolição oficial do ensino científico no Colégio dos Nobres é dada em Carta 

de Lei de 10 de Novembro de 1772: 

 

 “...Declaro, que os Estudos de Mathematica ordenados no 

referido Titulo Undecimo dos Estatutos do Collegio de Nobres, 

desde a publicaçaõ dos outros Novíssimos Estatutos da 

Universidade de Coimbra, ficaram na Minha Real intenção 

abolidos, e de nenhum effeito. E Mando, que nesta certeza se 

observe assim de tal sorte, que no referido Collegio de Nobres 

não haja mais de hoje em diante, nem os Professores, nem os 

Estudos antes determinados em outras diversas circunstancias 

pelo sobredito Titulo Undécimo delles. O qual Hei por cassado, 

e abolido, como se nunca houvesse existido.”55 

 

                                                 
55 Rômulo de Carvalho, História da fundação do colégio real dos nobres de Lisboa (Coimbra: 
Atlântida, 1959), 170. 
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 Portanto, o ensino das ciências físico-matemáticas no Colégio Real dos 

Nobres teve uma duração de seis anos, e todo material didático, incluindo as 

Máquinas, do Gabinete de Física Experimental do Colégio, foi transferido para a 

Universidade de Coimbra, dando origem ao Gabinete de Física Experimental da 

Faculdade de Filosofia. Neste pequeno espaço de tempo, de 1766 a 1772, somente 

cinco alunos fizeram exames das disciplinas de Ciências Físicas e Matemáticas no 

Colégio dos Nobres. Desses cinco alunos, apenas três cursaram a Universidade de 

Coimbra, que seria reformada; são eles: Horta Machado e Sousa Coutinho, que 

cursaram a Faculdade de Direito; e João Rodrigues de Sá e Melo, que cursou a 

Faculdade de Matemática. O pequeno número de alunos formados pelo Colégio 

Real dos Nobres e problemas administrativos reforçam a idéia de Décio Ruivo 

Martins que denomina o Colégio como um empreendimento falhado, e o ensino das 

ciências físico-matemáticas foi tão efêmero que não chegou a passar das boas 

intenções.56 

 Apesar das controvérsias a respeito do bom funcionamento do Colégio Real 

dos Nobres, podemos ao menos afirmar que o ensino oficial da disciplina de Física 

Experimental foi iniciado nesse colégio. 

 No próximo capítulo procuraremos demonstrar a execução dessa disciplina na 

Universidade de Coimbra, conforme seus estatutos. 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Décio R. Martins, “O florescimento dos novos paradigmas do iluminismo português”, Anais da 
Universidade de Évora (Dezembro 2004): 162-63. 
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CAPÍTULO II - A Reforma da Universidade de Coimbra e o 
Gabinete de Física Experimental 
 

No ano de 1771, por solicitação do Marquês de Pombal, foi apresentado um 

relatório sobre a situação do ensino da Universidade de Coimbra, intitulado 

“Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra”. A comissão 

responsável por este relatório teve como principal intuito acusar os jesuítas pela 

suposta destruição do ensino vigente na Universidade de Coimbra. No entender de 

Ruth M. C. Gauer, no relatório havia, além de uma fundamentação crítica sobre o 

estado da Universidade desde a invasão dos jesuítas, uma abordagem sobre a 

morte do Rei D. Sebastião e as perseguições contra professores e ministros. Essa 

suposta destruição do ensino resultaria na abertura de um novo caminho, em que o 

progresso científico seria o fato mais importante no processo de reforma.57 As 

críticas direcionadas aos jesuítas no relatório auxiliaram a articulação política feita 

pelo Marquês de Pombal para a diminuição do poder e posterior saída dos jesuítas 

de Portugal.  

Em 1772, sob total influência do Marquês de Pombal, o rei D. José I 

promulgou os Estatutos da Reforma da Universidade de Coimbra. Durante a 

Reforma, foram criados o Hospital da Universidade, o Laboratório de Anatomia, o 

Gabinete de Física, o Jardim Botânico, o Museu de História Natural, o Laboratório de 

Química e o Observatório Astronômico, sendo exemplos da introdução de um novo 

método de ensino, considerado por muitos como moderno, que tinha como objetivo 

principal ensinar através da observação e experimentação utilizando os diferentes 

laboratórios criados nesse período.  

                                                 
57 Ruth M. C. Gauer, A modernidade portuguesa e a reforma pombalina de 1772 (Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1996), 45-8. 



  

 

 

30
 

 

Nos Estatutos da Universidade foi dada enorme ênfase ao deplorável estado 

em que, supostamente, se encontrava o ensino da Filosofia e das ciências físico-

matemáticas, extinguindo assim a Faculdade de Artes, 

 

“...porque a miseravel Faculdade chamada até agora Das 

Artes, e incorporada na Universidade, tão longe esteve de 

satisfazer a estes importantes objectos, que muito pelo 

contrário foi a origem, e raiz venenosa, donde nasceo a 

escura, pueril, e sofistica loquacidade, que invadio, e 

corrompeo todos os Ramos do Ensino público: Hei por bem, e 

Sou servido abolir a dita Faculdade, como systema incorrigivel, 

e indigno de Refórma; substituindo no lugar della huma nova 

Faculdade, que mais se não chamará De Artes, mas sim de 

Filosofia; regulada, e dirigida efficazmente a produzir os bons 

effeitos, que della resultam, quando não se emprega em fallar, 

mas em saber.”58 

 

No entender de Décio R. Martins, as críticas expressas nos Estatutos 

Pombalinos da Reforma Universitária foram extremamente difamatórias com todos 

aqueles que se dedicaram ao ensino e às ciências em Portugal antes de 1772, 

principalmente em relação aos jesuítas.59 Para Kenneth Maxwell, Pombal tentou, 

através da reforma dos estudos, implantar uma política econômica e social, visando 

restabelecer o controle do governo sobre todas as riquezas destinadas a Lisboa, 

oriundas das colônias.60  Por sua vez, Ruth M. C. Gauer afirma que o Estado 

chamou para si a responsabilidade de reformar o ensino superior, vinculado aos 

                                                 
58 Estatutos da Universidade de Coimbra, Livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 223. 
Nas demais notas referentes aos Estatutos usaremos a sigla EUC. 
59 Décio R. Martins, “As ciências físico-matemáticas em Portugal e a reforma pombalina”, in Ana C. 
Araújo, org., O Maquês de Pombal e a Universidade (Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2000), 193-262. 
60 Kenneth Maxwell, op. cit., 95. 
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seus próprios interesses, tendo por objetivo dois caminhos: o primeiro, de finalidade 

prática ou técnica científica, que permitia ensinar e aprender o modo justo do 

comportamento da vida; e o segundo caminho era adequar o conhecimento 

científico à realidade portuguesa.61 Entretanto, na opinião de Rômulo de Carvalho, 

com Pombal ou sem Pombal a transformação da sociedade portuguesa não poderia 

ser mais adiada, e alguém teria que realizá-la, com violência ou não, conforme o 

estilo do executor.62 E na conclusão de Tereza M. R. F. L. Cardoso, a criação de um 

sistema de ensino, no reinado de D. José I, deve-se à implantação do despotismo 

esclarecido em Portugal, caminho político escolhido para modernizar o país e manter 

o regime de monarquia absolutista.63 

A reestruturação da universidade atingiu as três faculdades existentes: Leis 

(Direito), Teologia e Medicina.64  Surgiram também dois novos cursos: Matemática e 

Filosofia. Eles formavam com a Medicina os “Cursos das Ciências Naturais e 

Filosóficas”, nas quais a programação de estudos dos cursos de Matemática e 

Filosofia se complementavam. Segundo Ruth M. C. Gauer, os Estatutos, de maneira 

geral demonstram uma visão moderna na concepção de ciência, ocorrida a partir de 

Galileu, e que introduziu o método científico, baseado na experimentação e 

matematização, quebrando o modelo aristotélico vigente.65 As mudanças são 

percebidas nos Estatutos, onde é citada a importância da Faculdade de Filosofia na 

incorporação das novas ciências presentes no século XVIII: 

                                                                                                        

                                                 
61 Ruth M. C. Gauer, op. cit., 119-21. 
62 Romulo de Carvalho, “A Física na Reforma Pombalina”, in J. P. Peixoto & M. J. Nunes, 
orgs.,História e desenvolvimento da ciência em Portugal, vol. 1 (Lisboa: Publicações do II Centenário 
da Academia de Ciências de Lisboa, 1986), 151. 
63 Tereza M. R. F. L. Cardoso, As luzes da educação: fundamentos, raízes históricas e prática das 
aulas régias no Rio de Janeiro (1759-1834) (Bragança Paulista: EDUSF, 2002), 108. 
64 Márcia H. M. Ferraz, As ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822): o texto conflituoso da 
química (São Paulo: EDUC, 1997), 42-49.  
65 Ruth M. C. Gauer, op. cit., p. 115. 
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“Hei por bem outro sim ordenar, e estabelecer que a 

Faculdade de Filosofia seja daqui em diante reputada, e 

havida por uma Classe maior do Ensino público, em tudo igual 

ás outras Faculdades; procurando da sua parte produzir no 

seu grêmio Filósofos consummados; dignos das luzes deste 

Seculo; e conformes ao espirito dos presentes Estatutos, que 

Tenho disposto para Regulamento della.”66 

 

Os programas de estudos das Faculdades de Matemática e Filosofia eram 

complementares para a formação dos alunos. Os estudantes do Curso Filosófico 

possuíam conhecimentos básicos de matemática, para depois freqüentarem a 

disciplina de Física Experimental e Química Teórica e Prática, dando continuidade 

nos seus estudos na cadeira de Foronomia67, disciplina vinculada ao Curso 

Matemático. Por sua vez, os estudantes do Curso Matemático também 

freqüentavam a disciplina de Física Experimental, lecionada na Faculdade de 

Filosofia. A Matemática era considerada fundamental para o desenvolvimento da 

Física. Segundo os Estatutos 

 

“...ainda que raciocinando ao acaso se acerte alguma vez com 

a verdadeira razão dos Fenomenos; a verdade conhecida não 

passará já mais de huma pura especulação; quando faltarem 

os mhetodos mais efficazes da Analyse Mathematica: Porque 

sem esta não póde fazer-se uso algum dos ditos 

conhecimentos especulativos para resolver qualquer Problema 

de Fysica,[...]  Por esta razão he manifesto que a Fysica da 

                                                 
66 EUC, Livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 224. 
67 Foronomia era definida como a ciência que estuda o movimento dos corpos nos estados: sólido, 
líquido e gasoso. EUC, livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 182. 
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quantidade ou as Sciencias Fysico-Mathematicas, não devem 

ter lugar, senão no Curso Mathematico...”68  

 

Com exceção dos fenômenos obtidos pela experiência, justificando porque os 

alunos do Curso Matemático assistiam às aulas de Física Experimental na 

Faculdade de Filosofia. A nova Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 

foi uma das principais mudanças ocorridas na Reforma Pombalina dos estudos 

universitários, criada para substituir a Faculdade das Artes. Segundo Márcia M. H. 

Ferraz, a grande novidade no curso de Filosofia foi a criação das disciplinas de 

História Natural, Física Experimental e Química, pelas quais as “Luzes” foram 

realmente introduzidas em Portugal.69 O Curso Filosófico deveria ser composto por 

quatro cadeiras e concluído em quatro anos, com uma cadeira em cada ano de 

curso.  

Na nova Faculdade de Filosofia, foi criado um Gabinete de Física 

Experimental. Para Décio R. Martins, a criação desse Gabinete foi a solução 

encontrada para remediar o mau sucesso do ensino de Física Experimental do 

Colégio dos Nobres de Lisboa. Como vimos anteriormente, com a extinção do 

ensino científico no Colégio Real dos Nobres de Lisboa, todo material que fazia 

parte do Gabinete de Física Experimental do Colégio foi transferido para a 

Universidade de Coimbra, com a reforma do ensino universitário, tal material serviria 

de escopo para os fins didático-pedagógicos do professor Dalla Bella.  

O Gabinete de Física da Universidade de Coimbra foi tido como uma das 

maiores realizações da Reforma Pombalina, devido a sua modernidade e pela 

grande quantidade de instrumentos que o equiparam.  

                                                 
68 Ibid., 182-183. 
69 Márcia H. M. Ferraz, op. cit., 25. 
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O programa de estudos de Física Experimental lecionado na Universidade de 

Coimbra era compatível com os demais, praticados nas outras escolas européias, 

incluindo os temas de Eletricidade e Magnetismo, que não faziam parte do currículo 

até o momento. As 562 Máquinas que vieram do Colégio dos Nobres, todas 

relacionadas em inventário, certamente contribuíram para o breve início das aulas de 

Física Experimental na Faculdade de Filosofia, ao contrário do ocorrido no Colégio 

dos Nobres de Lisboa. 

 

2.1 O Curso de Filosofia e a disciplina de Física Experimental 
 

O Curso Filosófico da Universidade de Coimbra tinha como principal objetivo 

a formação de Filósofos, que, incorporados na Faculdade, deveriam continuar 

ensinando e promovendo esta ciência. Para os Estatutos 

 

 “...a Filosofia he a alma de todos os conhecimentos humanos; 

e que fazendo-se della hum Estudo puramente subsidiario, 

sem haver huma Corporação, em que se criem Filosofos de 

Profissão; não he possível haver Mestres consummados, que 

dem solidamente as mesmas Lições subsidiarias para as 

outras Faculdades, cujos estabelecimentos seriam ruinosos, 

faltando o desta Sciencia fundamental...”70 

 

A idade mínima para os estudantes ingressarem no Curso de Filosofia era de 

14 anos completos, tendo como pré-requisito o curso completo de Humanidades, 

que ensinava a ler e escrever a Língua Latina; também era necessário o 

conhecimento da Língua Grega, já que para a realização da matrícula os estudantes 

                                                 
70 EUC, livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 223. 
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passavam pelos exames de Latim e Grego.71  O Curso de Filosofia tinha a finalidade 

de mostrar as novas ciências aos estudantes,  

 

“...pela inducção de experiências decisivas os Principios, e 

Leis da Natureza Corpórea, sobre as quaes há de começar a 

Filosofia da Quantidade o edifício sublime das Sciencias 

Fysico-Mathematicas: E descubrindo; e analyzando as 

propriedades, e qualidades dos Corpos, que hão de servir de 

Preliminares á Filosofia do corpo humano, são, e enfermo, em 

que consiste a Medicina.”72 

 

Desse modo, a natureza passa a ser quantificada através da realização de 

experiências e do uso das ciências físico-matemáticas. O Curso Filosófico era 

dividido em três partes: Filosofia Racional, Filosofia Moral e Filosofia Natural.73 A 

Filosofia Racional era composta pelas disciplinas Lógica e Ontologia;74 a Filosofia 

Moral abrangia todas as questões que envolviam a Ética e a Filosofia Natural, 

compreendendo todos os ramos das ciências, com exceção da Física do Corpo 

Humano, tratada no Curso Médico, e da Filosofia da Quantidade, verificada no Curso 

Matemático.  O Curso Filosófico era composto por:  

 

“...Seis Disciplinas principaes, a saber: Logyca: Metapysica: 

Ética: Historia Natural: Fysica Experimental: e Chymica. Cujas 

Lições se farão sempre pelos melhores Authores, que tiverem 

                                                 
71 Ibid., 224-25. 
72 Ibid., 222-23. 
73 Ibid., 228.  
74 A Lógica deveria mostrar as operações de entendimento e a Ontologia ensinava os primeiros ideais 
de todas as ciências, composta também pela Pneumatologia, que era a ciência dos espíritos, formada 
pela Teologia Natural e Psicologia. 
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escrito sobre ellas de um modo ellementar, e abbreviado; mas 

de sorte que sejam cheios de  Doutrina;...”75 

 

Essas disciplinas foram divididas em quatro cadeiras, sendo cada uma 

correspondente a um ano letivo: 1º ano – Filosofia Racional e Moral, 2º ano – 

História Natural, 3º ano – Física Experimental e 4º ano – Química Teórica e Prática. 

Cada um dos professores possuía uma hora e meia por dia de leitura e o ano letivo 

tinha início em Outubro e término no final de Junho; no mês de Julho eram aplicados 

os Exames. Os primeiros professores da Faculdade de Filosofia foram Antonio 

Soares Barbosa, que lecionava Lógica, Metafísica e Ética, Giovanni Antonio Dalla 

Bella, na cadeira de Física Experimental, Domingos Vandelli, na cadeira de Química 

Teórica e Prática e História Natural, além dos professores do Curso Matemático 

Monteiro da Rocha, que lecionava Foronomia ou Ciências Físico-Matemáticas, 

Miguel Franzini, que ensinava Álgebra, e Miguel Antonio Cieira, na cadeira de 

Astronomia. Foi contratado também pelo Marquês de Pombal para a cadeira de 

Geometria o professor José Anastácio da Cunha.76  

As disciplinas inéditas seriam ministradas em novos estabelecimentos: no 

Gabinete de História Natural, no Jardim Botânico, no Laboratório Químico e no 

Gabinete de Física Experimental. A cadeira de História Natural realizava o estudo 

dos três reinos da natureza, iniciando pela Zoologia, passando pela Botânica e 

Mineralogia.77 O professor tinha à sua disposição um Jardim Botânico, 

 

                                                 
75 Ibid., 230. 
76 Décio R. Martins & Carlos Fiolhais, “As ciências exactas e naturais em Coimbra”, in Luz e Matéria, 
Museu da Ciência (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006): 24-5. 
77 Mineralogia era considerada como o estudo das propriedades dos diferentes tipos de terras, 
pedras, sais e substâncias inflamáveis. 
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 “...Para que nelle se cultive todo o genero de Plantas; e 

particularmente aquellas, das quaes se conhecer, ou esperar 

algum prestimo na Medicina, e nas outras Artes; havendo o 

cuidado e providencia necessaria, para se ajuntarem as 

Plantas dos Meus Dominios Ultramarinos, os quaes tem 

riquezas immensas no que pertence ao Reino Vegetal.”78 

 

A disciplina de Química Teórica e Prática realizava o estudo das substâncias 

que compõe um corpo, examinando suas partes, descobrindo suas propriedades e 

também produzindo substâncias diferentes das que já existiam na Natureza.79  O 

professor de Química também dispunha de um Laboratório para realizar a 

demonstração das experiências relativas ao curso, 

 

“...nas quaes não fará dos seus Discípulos meros 

espectadores; mas sim os obrigará a trabalhar das mesmas 

Experiencias, para se formarem no gosto de observar a 

Natureza; e de contribuirem por si mesmos ao adiantamento. 

E progresso desta Sciencia. A qual não se enriquece com 

Systemas vãos, e especulações ociosas, mas com 

descubrimentos reaes, que não se acham de outro modo, 

senão observando, experimentando, e trabalhando.[...] 

Desabusando-os das idéas insensatas dos Escolasticos, que 

punham a sua gloria em fabricar Mundos quimericos no vazio 

das suas imaginações...”80 

 

A disciplina de Física Experimental tinha como objetivo estabelecer a prática 

do ensino da Física através da experimentação; todos os instrumentos que 

                                                 
78 EUC, livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 266. 
79 Ibid., 251. 
80 Ibid., 254. 
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compunham o Gabinete de Física se adequavam aos capítulos do programa 

exigidos pela cadeira.  

O programa que o professor de Física Experimental deveria seguir estava 

bem detalhado nos Estatutos pombalinos, através dos seguintes capítulos: 

propriedades gerais dos corpos, mecânica dos fluidos, propriedades do ar, 

propriedades da água e do fogo, propriedades da luz, propriedades dos corpos 

magnéticos e propriedades elétricas da matéria.81   

Sobre as “Propriedades Gerais dos Corpos”, o professor deveria ensinar os 

seguintes fenômenos físicos: extensão, divisibilidade, figura, porosidade, 

compressibilidade, mobilidade, elasticidade, dentre outros. Deveria mostrar as Leis 

do equilíbrio e dos movimentos simples e composto, explicando os fenômenos da 

gravidade e da aceleração da gravidade.82 Na Ciência do Movimento, mostravam-se 

os princípios fundamentais e suas aplicações, através da experiência e da geometria 

elementar, limitando-se a um tratado elementar de Mecânica. 

Na “Mecânica dos Fluidos” eram explicadas a natureza, as propriedades e os 

fenômenos dos corpos fluidos. Através de experimentos seria determinada a 

gravidade específica e relativa dos corpos, bem como as propriedades e efeitos 

ocorridos nos tubos capilares, e o uso do barômetro e sua utilização com as 

mudanças do tempo.  

O estudo das “Propriedades do Ar” seria desenvolvido através das 

experiências que indicam o peso absoluto, densidade, dilatação, elatério e 

fenômenos relacionados à acústica. Considerando o ar como atmosfera terrestre, 

tanto em repouso como em movimento, realizavam-se experiências sobre a 

diferença de pressão conforme a altura em relação à superfície terrestre. O 

                                                 
81 Ibid., 248-50. 
82 Ibid., 248. 
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professor explicaria como se formariam no ar os meteoros aqueos, como serviriam 

para a propagação do som e a utilização uso de instrumentos acústicos. As 

“Propriedades da Água” nos estados sólido, líquido e vapor seriam explicadas 

através de experiências. Também seriam estudadas as “Propriedades do Fogo”, 

com seus efeitos, aplicações e uso. As “Propriedades da Luz” seriam observadas 

através de experiências determinando os fenômenos ópticos que ocorrem por meio 

da refração e difração da luz, anamorfoses, câmara escura e teatro óptico, lanterna 

mágica e pela utilização de microscópios e telescópios.    

Também seriam estudadas as “Propriedades dos Corpos Magnéticos”, o 

magnetismo natural e artificial, a atração e seus efeitos. Na eletricidade ou 

“Propriedades Elétricas da Matéria”, o professor ensinaria: os sinais por onde ela se 

manifesta, através de uma série de experiências, que algumas produziam efeitos 

luminosos; e as analogias possíveis para explicação dos terríveis fenômenos 

naturais: terremoto, trovão e raio.  

Através desse programa de estudos, o professor deveria mostrar a arte de 

realizar experiências: como repetir e combinar, retirar os dados principais e fornecer 

os resultados. Havia a convicção de que as causas dos fenômenos ocorridos e seus 

efeitos estavam fora do alcance do entendimento humano; o filósofo deveria abster-

se de fabricar hipóteses ou sistemas gratuitos, o que ia ao encontro da filosofia 

newtoniana: na ausência de uma boa teoria para explicar um fenômeno, o melhor a 

fazer é deixar a questão em aberto.83 

Nas experiências realizadas, o professor deveria descobrir as leis da 

natureza, não se preocupando em comparar os resultados obtidos nas experiências 

com os mesmos resultados obtidos pela teoria e cálculo, que certamente são mais 
                                                 
83 Esse foi considerado um dos sentidos da célebre frase de Newton “Hypotheses non fingo” (Não 
invento hipóteses), ver I. Bernard Cohen & Richard S. Westfall, Newton: textos, antecedentes e 
comentários, Trad. V. Ribeiro (Rio de Janeiro, Contraponto/EDUERJ, 2002), 93. 
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exatos.84 A Física, segundo os Estatutos, teria como preocupação procurar o como e 

por que dos fenômenos naturais, e a matemática teria obrigação de averiguar o 

quanto deles. Caso não fosse alcançada a resposta de algum fenômeno, a 

matemática deveria unir e multiplicar os dados obtidos até que, no futuro, através 

desses dados e de outros a serem descobertos seja alcançada a resposta. Devendo 

ter cautela em não entrar em contradição, ou em explicar tudo, como fez Descartes, 

através de princípios e razões vagas. Não era reprovado o uso da conjectura e da 

analogia, as quais podiam levar à descobertas importantes. Todas as matérias 

pertencentes às Lições de Física Experimental deveriam ser tratadas pela ordem 

dos elementos e provando os fenômenos naturais através de experiências bem 

realizadas e bem discutidas, o que evitaria o uso de máquinas complexas com 

aparelhos supérfluos, que muitas vezes levariam ao erro. 

Segundo os Estatutos, o Curso Filosófico era freqüentado por duas classes 

de alunos: ordinários e obrigados. Os alunos ordinários eram aqueles que optavam 

por estudar o Curso Filosófico, recebendo, após aprovação de exame, o grau de 

bacharel. Os obrigados  eram os estudantes das faculdades de Medicina e de 

Matemática, que, devido aos seus programas de estudos contidos nos Estatutos, 

deveriam obrigatoriamente  cursar algumas disciplinas da Faculdade de Filosofia.85 

A aula de Física ocorria no período da tarde, das 15h e 30min às 17h, de 01 

de outubro até a Páscoa, e das 16h e 30min ás 18h, da Páscoa até o fim de Junho.86 

Como a Física lecionada era experimental, provavelmente o professor conciliava o 

                                                 
84 EUC, livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 246. 
85 Ibid, 226. 
86 Romulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 
fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978), 18. 
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tempo de leitura com a realização de experiências na Casa das Máquinas. Já os 

estudantes tinham que realizar três exercícios: vocaes, práticos e por escrito.87  

Os exercícios vocais ocorriam todos os dias e neles era recapitulado o que foi 

ensinado no dia anterior, na semana ou no mês. Os exercícios práticos estavam 

ligados aos vocais, pois os alunos deveriam explicar a experiência que foi realizada. 

O exercício por escrito era realizado todo mês, pelo qual o aluno escrevia um 

relatório das atividades realizadas durante o mês.  Os Exames eram aplicados todo 

final de ano pelo professor da disciplina; continham dois temas: Física Geral e 

Particular. Caso o aluno não atingisse as metas, não poderia se matricular nas 

disciplinas do ano seguinte. 

O primeiro estudante a receber o grau de bacharel no Curso Filosófico foi 

Teotônio José de Figueiredo Brandão, em 1777, tornando-se logo em seguida 

Demonstrador de Física Experimental na própria Universidade. A maioria dos 

estudantes formados no Curso Filosófico tornava-se professor, pois o grau de 

bacharel era insuficiente para os estudantes conquistarem uma colocação qualquer 

no século XVIII. Mesmo para exercer a função de professor, o grau de bacharel não 

era suficiente, precisando o estudante prestar provas, que abrangiam os 

conhecimentos obtidos durante o curso. Após aprovação, o professor estava apto a 

ensinar Filosofia em qualquer escola pública, exceto na Universidade. Em um 

relatório apresentado pelo Reitor D. Francisco de Lemos ao Governo é citado que, 

no período de 1772 a 1777, apenas 4 alunos estavam matriculados no Curso 

Filosófico. Segundo Rômulo de Carvalho, o reitor, desanimado com o pequeno 

número de alunos que freqüentavam o curso, propôs várias mudanças para os 

estudantes se matricularem no Curso Filosófico, dentre elas as contratações de 

                                                 
87 EUC, Livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 256-58. 
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alguns cargos que somente poderiam ser efetuadas se o estudante tivesse o grau 

de bacharel.88 

  

2.2 A construção do Gabinete e as primeiras aulas de Física 
Experimental 
  

A existência da cadeira de Física Experimental obrigou a Universidade de 

Coimbra a criar um espaço adequado para o pleno desenvolvimento do curso, que 

deveria conter a sala de aula e o laboratório (“Casa das Máquinas”), este último com 

instrumentos para a realização de experiências. No desenrolar do texto dos 

Estatutos da Faculdade de Filosofia, o nome “Casa das Máquinas” é substituído por 

“Gabinete de Física Experimental”, o qual foi título do capítulo que determina sua 

criação e organização. 

Segundo o legislador dos Estatutos da Faculdade de Filosofia, o Gabinete de 

Física Experimental foi criado 

  

“Para que as Lições de Fysica, que Mando dar no Curso 

Filosófico da Universidade, se façam com o aproveitamento 

necessario dos Estudantes; os quaes não sómente devem ver 

executar as Experiencias , com que se demonstram as 

verdades até o presente conhecidas na mesma Fysica; mas 

também adquirir o habito de as fazer com a sagacidade, e 

destreza, que se requer nos exploradores da Natureza...”89 

  

                                                 
88 Rômulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 
fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978), 17. 
89 EUC, livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 267. 
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Nesse mesmo capítulo é citado que o Gabinete deveria conter instrumentos e 

aparelhos necessários para a realização dos experimentos, e que, havendo a 

necessidade de se construir alguma máquina, esta construção passaria pelo parecer 

dos deputados das três faculdades de ciências filosóficas. Os instrumentos ou 

máquinas ficavam numa sala,  

  

“Sendo as ditas Máquinas ordenadas em Armários, quanto for 

possivel, pela mesma ordem das Lições , para que as 

Demonstrações se façam mais commodamente, e sem alguma 

confusão.”90 

 

Para acomodação das máquinas do Gabinete de Física, o rei D. José 

publicou uma carta, em 11 de outubro de 1772, dirigida ao Marquês de Pombal 

solicitando a instalação do Gabinete de Física no então desativado edifício do 

Colégio dos Jesuítas; em aproximadamente um ano, uma parte do edifício foi 

demolida e outra apenas modificada.91  O Gabinete de Física possuía 19 metros de 

comprimento e 9 metros de largura, com cinco janelas amplas e diversos armários 

onde eram guardados os instrumentos (Fig. 01).92 Os armários eram identificados 

por letras maiúsculas, em sua parte superior, fabricados de madeira de boa 

qualidade, constituídos de 2 módulos (inferior: 1,10 m de altura e superior: 1,30 m de 

altura),  2,40 m de altura e de 1,30 m até 2,10 m de largura, dependendo do armário. 

Todos eles eram envidraçados com portas para cada módulo, com 4 prateleiras no 

                                                 
90 Ibid, 267-268. 
91 Rômulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 
fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978), 23-5. 
92 Ibid, 80. 
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módulo superior e 2 prateleiras no inferior, numeradas com algarismos romanos, de 

cima para baixo, com exceção de 3 armários que possuíam 7 prateleiras. 

    

 
Fig. 01 – Planta do Gabinete de Física Experimental. As letras “J”  

correspondem as janelas e as demais letras representam os armários. 
 

A distribuição dos instrumentos nos armários era organizada conforme os 

temas de Física estudados: 

 

TEMAS ARMÁRIOS 

Propriedades Gerais da Matéria A e L 

Mecânica e Gravidade B, C, D, E, F, G. H, I e M 

Magnetismo M 

Propriedades dos Líquidos N e O 

Termologia O 

Eletricidade P e Q 

Propriedade dos Gases e Acústica R e S 

Óptica T, V, X, Y e Z 
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Para organizar o Gabinete de Física, o professor Dalla Bella recorreu a uma 

vasta bibliografia; das 58093 máquinas existentes no Índice manuscrito de 1788, em 

355 delas fez referências bibliográficas, possibilitando ao aluno conhecer os 

detalhes da máquina, utilização e funcionamento. São citadas 49 obras de 38 

autores e mais 5 publicações periódicas, sendo os autores mais citados o tratadista 

holandês Petrus Van Musschenbroek, com 112 citações, e também o holandês 

Willen Jacobus’s Gravesande, citado 109 vezes. Dos 38 autores, o único português 

citado por Dalla Bella em dois momentos foi Teodoro de Almeida94. No índice 

impresso no ano de 1790, são citados outros 5 autores, dentre eles o português 

João Jacinto de Magalhães. O ensino universitário e a literatura científica da Física 

Experimental no século XVIII foram influenciados pelas melhores obras desses 

autores, devido a grande mudança gerada por Isaac Newton no final do século XVII, 

através da formulação de uma nova Mecânica, modificando a produção bibliográfica 

de Física Experimental no século XVIII. 

Para realização das aulas de Física Experimental, o professor tinha à sua 

disposição um Assistente de Laboratório ou Demonstrador de Física Experimental95, 

que teria a função de organizar e manusear todos os instrumentos do laboratório, 

quando solicitado pelo professor durante as aulas, bem como zelar pelos mesmos.     

O mesmo Demonstrador ficava à disposição do Professor de História Natural, 

quando fosse exigido para trabalhar no Gabinete de História Natural. Todos os 

instrumentos de Física utilizados em Coimbra, oriundos do Colégio Real dos Nobres, 

teve acompanhamento especial desde o seu transporte pelo artista e demonstrador 

                                                 
93 Ibid, 86. Havia 18 máquinas a mais do que havia no Colégio dos Nobres, segundo inventário da 
Universidade de 1788. 
94 Para obter a lista completa dos autores e obras do Índice manuscrito por Dalla Bella ver: Rômulo de 
Carvalho, História do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra. Desde a sua fundação (1772) 
até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1978), 113-18. 
95 EUC, livro III (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 268. 
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de Física Experimental Joaquim José dos Reis, que também participou da instalação 

do material no Gabinete de Física e da construção de muitas peças existentes no 

Gabinete de Física. As peças construídas por Joaquim dos Reis eram de madeira, 

com acabamento de grande qualidade, deixando-as com alto padrão de beleza. 

Para Rômulo de Carvalho, Joaquim dos Reis, por ter acumulado as funções de 

construtor de instrumentos de Física, assistente de professor de Física, zelador das 

máquinas e mestre de obras do Colégio dos Nobres, foi um homem cheio de 

aptidões invulgares e um ótimo auxiliar durante a reforma do ensino, participando de 

todos os passos relativos aos belos instrumentos de Física Experimental, ao lado 

dos professores e do reitor da Universidade de Coimbra.96 

As peças de metal foram construídas numa fábrica de Lisboa, “REAL 

FABRICA”, de propriedade do genovês Pedro Schiappa Pietra, que residia em 

Portugal. Já as peças que não foram fabricadas em Portugal, principalmente os 

vidros utilizados em óptica, tiveram quase toda sua origem na Inglaterra. O 

fabricante de instrumentos ópticos Francis Watkins, de Londres, foi um dos 

fornecedores de instrumentos para o Gabinete de Física.97  Segundo Rômulo de 

Carvalho, constam também no inventário dos instrumentos do Gabinete de Física os 

mais famosos fabricantes de instrumentos da Inglaterra, como George Adams (1704-

1773), Edwaird Nairne (1726-1806), Culpeper (1686-1738), Benjamin Martin  (1704-

1782), dentre outros, e um italiano de nome Campana ou Campani.98 

 As aulas de Física Experimental somente tiveram início após a instalação 

completa dos instrumentos científicos no Gabinete de Física. Para lecionar a 

                                                 
96 Rômulo de Carvalho, Colectânea de estudos históricos (1953-1994) (Évora: Universidade de Évora, 
1997), 352-3. 
97 Rômulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 
fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978), 97-9. 
98 Ibid., 100. 
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disciplina de Física Experimental, foi contratado o mesmo professor do Colégio dos 

Nobres, Dalla Bella, que também teve como atribuição a supervisão de todas as 

máquinas que foram instaladas na Universidade. No dia 18 de maio de 1772, 

aconteceram as primeiras aulas teóricas de Física, e as aulas de Física 

Experimental iniciaram em 22 de maio de 1772. Esta é considerada uma data 

histórica para a Universidade de Coimbra: o reitor da Universidade, D. Francisco de 

Lemos, comunica, através de carta ao Marquês de Pombal, que o Professor Dalla 

Bella iniciara uma elegante Dissertação sobre a necessidade e utilidade da 

Observação e da Experiência na Fizica,99 realizara experiências sobre a 

Divisibilidade da Materia (o conteúdo da semana), e recebera aplausos do auditório. 

O reitor termina a carta comentando que o início das aulas experimentais produzira 

fogo e ardor na mocidade, não conseguindo descrever tal acontecimento. 

 Durante a semana eram realizadas as aulas teóricas de Física, ficando o 

Sábado para a realização das experiências. Como a Física Experimental pertencia 

ao 3º ano do Curso Filosófico, os alunos que assistiam às primeiras aulas de Física 

Experimental eram oriundos do 2º ano dos cursos de Matemática e Medicina.  

Somente no mês de Outubro de 1774 é que a primeira turma do Curso Filosófico, 

agora completando três anos de existência, presenciou as aulas de Física 

Experimental. 

 Segundo os Estatutos, os livros ou compêndios utilizados no ensino da Física 

Experimental deveriam ser redigidos em Latim, por ser considerada a Língua dos 

Sábios e das Ciências,100 e 

 

                                                 
99 Ibid., 37. 
100 EUC, livro I (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1972), 45. 
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“...fará Regra Geral para todos, e quaesquer outros 

Compêndios, e Livros, que houverem de servir para as lições 

públicas das Escolas, não só da Theologia, mas tambem de 

todas as outras Faculdades, e Sciencias.”101 

 

Apesar dos Estatutos solicitarem a apresentação de compêndios, a 

Universidade ficou vários anos sem apresentação de compêndio por parte dos 

professores. Inicialmente na Física Experimental, foi adotado pelo professor Dalla 

Bella o compêndio de Musschenbroek, em latim, que fora usado por ele na sua 

breve passagem pelo Colégio dos Nobres.102 Somente em 1786, anos após a morte 

de D. José I e da saída do Marquês de Pombal do cargo de primeiro ministro, D. 

Maria I obrigou os professores a cumprirem os Estatutos, entregando os compêndios 

de suas disciplinas. O compêndio de Física de Dalla Bella, “Physices Elementa usui 

Academiae Conimbricensis Accommodata”, mais conhecido por “Physices Elementa” 

(Fig. 02), contém 03 volumes, de 13,5cm X 20,5cm cada, sendo os dois primeiros de 

1789 e o último de 1790, totalizando 1168 páginas, contendo 37 folhas desdobráveis 

com 262 gravuras.103 O início do volume I da obra contém uma gravura 

representando a rainha D. Maria I (Fig. 03). Nesse volume, Dalla Bella explica as 

propriedades gerais da matéria, da gravidade, da mecânica, dos sólidos e dos 

fluidos. No volume II ocorre a continuidade do estudo dos fluidos e os conteúdos de 

acústica, calor e óptica. No terceiro volume, são realizados estudos sobre a 

eletricidade, meteoros e magnetismo.  

                                                 
101 Ibid., 46. 
102 Romulo de Carvalho, “A Física na Reforma Pombalina”, in J. P. Peixoto & A. A. M. de Almeida, 
orgs.,História e desenvolvimento da ciência em Portugal, vol. 1 (Lisboa: Publicações do II Centenário 
da Academia de Ciências de Lisboa, 1986), 162. 
103 Romulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 
fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978), 43. 
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No último capítulo de nosso trabalho mostramos com maiores detalhes 

algumas máquinas existentes no Gabinete de Física relacionadas ao compêndio de 

Física Experimental e uma parcela do trabalho realizado pelo professor Dalla Bella.  
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Fig. 02 – Capa do “Physices Elementa” de Giovanni Antonio Dalla Bella, 
disponível em http://museu.fis.uc.pt/capa/dallabella/rosto/rosto.html 
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Fig. 03 – Rosto de D. Maria I em frontispício do “Physices Elementa”, Vol. I, 
 disponível em http://museu.fis.uc.pt/d_maria/frontispicio.html 
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CAPÍTULO III – As máquinas do Gabinete de Física e o 
professor Giovanni Antonio Dalla Bella 
 

O desenvolvimento da Física Experimental nas universidades iniciou-se na 

Inglaterra no início do século XVIII. No ano de 1700, o escocês John Keill (1671-

1721) inseriu uma nova metodologia de ensino da Física, realizando experiências 

durante suas lições.104 Uma das características importantes das ciências 

experimentais foi o surgimento de grandes oficinas para a produção de instrumentos 

científicos, destacando-se os fabricantes londrinos, que contribuíram com diversos 

instrumentos, encomendados pelo governo português, destinados à Física 

Experimental. A maioria dos instrumentos do Gabinete de Física da Universidade de 

Coimbra, como vimos anteriormente no primeiro capítulo de nosso trabalho, fazia 

parte do Gabinete de Física do Colégio dos Nobres de Lisboa. Do Gabinete 

constavam, segundo o inventário feito pelo professor Giovanni Antonio Dalla Bella, 

562 números, oriundos do colégio. A descrição que Dalla Bella realiza em seu Index 

Instrumentorum105 é acompanhada freqüentemente de figuras ou gravuras.  

Descreveremos de algumas máquinas existentes no Gabinete de Física da 

Universidade de Coimbra, relacionando-as com os três volumes do livro Physices 

Elementa, que o professor Dalla Bella utilizou em suas aulas. 

Logo após, faremos algumas considerações sobre Dalla Bella, primeiro 

professor ou lente de Física Experimental da Universidade de Coimbra, em particular 

sobre uma de suas obras: Memoria sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do 

azeite em Portugal, datada de 1784.   

                                                 
104 Décio R. Martins, “As ciências físico-matemáticas em Portugal e a Reforma Pombalina”, in Ana C. 
Araújo, org., O Marquês de Pombal e a Universidade (Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2000), 216. 
105 Inventário do Gabinete de Física, manuscrito em latim, no qual se incluem 580 números. Acredita-
se que foi elaborado em 1783. Outro inventário com o mesmo conteúdo, datado de 1787, faz parte do 
patrimônio do Arquivo da Universidade de Coimbra. 
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3.1 As Máquinas ou Instrumentos do Gabinete de Física 
Experimental 
 

Mostraremos o funcionamento de algumas máquinas utilizadas por Dalla Bella 

durante suas aulas de Física Experimental na Universidade de Coimbra, que 

atualmente fazem parte do acervo do Museu da Universidade de Coimbra. 

Apresentaremos as máquinas da seguinte maneira: sua descrição em latim, que 

consta no Index Instrumentorum, seu respectivo número de inventário, no Colégio 

dos Nobres (CN) e no Physices Elementa (PE-1790), e sua finalidade.106 

 

01. PRENSA DESTINADA AO ESTUDO DA COMPRESSIBILIDADE DA 
ÁGUA107  
 
Praelum partim ex ferro, partim ex orichalco, ad comprimendas pilas aqua fere 
impletas.  
(Prensa parte em ferro, parte em latão, para comprimir bolas quase cheias de água.) 
 
Inventário: 13 (CN), 13 (PE-1790)  
 

Este modelo de prensa foi construído de ferro e latão, montada sobre uma 

base de madeira. Tinha a finalidade de comprimir esferas de chumbo cheias de 

água; o líquido era colocado nas esferas através de um orifício e, estas, fechadas 

por meio de uma tampa rosqueada. As esferas eram colocadas sobre um suporte 

metálico debaixo do êmbolo da prensa. Rodando a manivela da prensa em torno de 

seu eixo vertical, o êmbolo descia comprimindo a esfera de chumbo e deformando-a.  

 

                                                 
106 Informações obtidas no Inventário do Material Didático, ver Romulo de Carvalho, História do 
gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua fundação (1772) até ao jubileu do 
professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1978).  
107 Todas as fotografias dos instrumentos apresentados neste capítulo são de peças originais do 
Museu da Universidade de Coimbra, onde foram catalogados 150 instrumentos, disponível em: 
http://museu.fis.uc.pt/listains.htm. 
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Dimensões: 36cm X 47,5cm X 20cm 
Material utilizado: Ferro, Latão e Madeira esculpida  

 

 
Aumentando a pressão do êmbolo contra a esfera, surgiam pequenas 

gotículas de água em seu exterior, sem ocorrer maior deformação na esfera, o que 

permitia demonstrar a pouca compressibilidade da água e a porosidade do chumbo. 

Experimentos como este foram realizados no século XVIII para demonstrar a 

propriedade da impenetrabilidade da matéria.  

 

02. CONJUNTO DESTINADO AO ESTUDO DA POROSIDADE  

Paterae binae, altera ex auro, altera ex ferro multis, et aequalibus pertusae 
foraminibus Tripodi férreo impositae, quibus cernitur per poros corporum 
amplos non transire aliquando materiae partículas multo subtiliores.  
(Dois pratos, um de ouro, outro de ferro, perfurados por muitos orifícios iguais, 
colocados num tripé de ferro; por meio deles se vê que pelos largos poros dos 
corpos não passam partículas de matéria, por vezes mesmo as mais tênues.) 
 
Inventário: 16 (CN), 16 (PE-1790)  
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Altura trempe = 10cm; Altura Anjos=21cm; Diâmetro crivos=5,5cm 
Material utilizado: Bronze dourado, Ouro e Ferro 

 

 
O conjunto é composto por duas figuras femininas, de bronze dourado, que 

seguram cada uma delas dois crivos, um de ferro e outro de ouro, colocados sobre 

uma trempe, para demonstrar que pelos poros grandes dos corpos muitas vezes 

partículas menores não os atravessam. Os crivos são pequenas calotas esféricas 

(5,5 cm de diâmetro e 1,5 cm de flecha), e os orifícios crivados têm 1mm de 

diâmetro.   

A experiência consistia em despejar em cada um dos crivos uma pequena 

quantidade de mercúrio, observando-se que o líquido não atravessava os orifícios de 

ambos os crivos, devido à alta tensão superficial. No crivo de ouro, entretanto, 

verificava-se que o mercúrio se infiltrava no próprio metal. A experiência tinha por 

finalidade evidenciar a existência de poros no ouro, através do mercúrio, e 

demonstrar também que a passagem das partículas de mercúrio pelos poros não 

dependem apenas das dimensões destes, mas também de sua natureza.  
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03. O EQUILIBRISTA  

Homumculus ligneus a Teichmejero inventus, qui uni insistens pedi tuto 
circumvertitur super basim ligneam affabre elaboratam, cujus caput est ex 
orichalco.  
(Pequeno homem de madeira, inventado por Techmejero, que, apoiando-se 
firmemente num único pé, anda à volta, em cima de uma base de madeira 
trabalhada com arte e cuja parte superior é de latão.)  
 
Inventário: 87 (CN), 96 (PE-1790)  
 

 

Dimensões: 62,1cm X 22,5cm X 20cm 
Material utilizado: Latão, Ferro e Madeira esculpida, pintada e dourada 

  

O equilibrista, feito de madeira pintada, medindo 25 cm de altura, segura uma 

haste de latão dobrável, que contém em suas extremidades duas esferas de latão. 
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Era usado para mostrar que a estabilidade de um corpo apoiado é enorme quando o 

seu centro de gravidade está localizado num nível baixo. O equilibrista está apoiado 

sobre um pequeno disco de latão, por meio de um espigão de ferro, situado embaixo 

do seu pé esquerdo. Todo o conjunto é sustentado por uma coluna de madeira 

esculpida.  

 

04. BALANÇA FRAUDULENTA  

Bilanx quaedam dolosa, composita ex jugo brachiis longitudine inaequalibus 
constructo. 
(Balança de dois pratos, fraudulenta, composta de um travessão construído com 
braços de comprimento desigual.) 
 
Inventário: 100 (CN), 109 (PE-1790)  
 

Numa balança de pratos comum, quando colocamos dois corpos de mesma 

massa, um em cada prato, os pratos ficam em equilíbrio ou nivelados em relação a 

um dado referencial. Atingido o equilíbrio, trocamos os corpos de pratos para ratificar 

novamente o equilíbrio, mostrando assim que os comprimentos dos braços são 

iguais. 

Na balança fraudulenta do Gabinete de Física, os braços têm comprimentos 

diferentes, um medindo 21 cm e outro 17,5 cm. Contudo, quando não se colocam 

objetos nos pratos, eles ficam em equilíbrio, devido à diferença de massa.  Sendo 

assim, podemos deixar corpos de massas diferentes em situação de equilíbrio. Na 

balança fraudulenta do Gabinete de Física, os braços têm comprimentos diferentes, 

um medindo 21 cm e outro 17,5 cm. Contudo, quando não se colocam objetos nos 

pratos, eles ficam em equilíbrio, devido à diferença de massa.  Sendo assim, 

podemos deixar corpos de massas diferentes em situação de equilíbrio.  
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Dimensões: 84cm X 55cm 
Material utilizado: Aço e Latão 

 

05. MACACO  

Pancration cum regula dentata, ferrea, cujus capiti, vel imae parti onera 
tolenda, vel movenda imponuntur. Vulgo dicitur Maccaco.  
(“Pancration” com régua dentada, de ferro, a cuja parte superior ou parte inferior são 
aplicadas as cargas que têm de ser levantadas ou movidas. Diz-se vulgarmente 
"macaco".) 
 
Inventário: 138 (CN), 150 (PE-1790)  
 

O macaco consiste de uma régua dentada de ferro que engrena num pinhão 

de roda dentada, que está engrenada em outro pinhão, que é colocado em 

movimento através de uma manivela. A força potente exercida na manivela faz 



  

 

 

59
 

 

elevar um corpo apoiado na parte superior da régua dentada ou na parte inferior da 

régua.  

A multiplicação da força potente desta máquina é obtida pela razão do 

comprimento da manivela pelo raio do pinhão que engrena na régua, ou pela razão 

do raio da roda dentada pelo raio do pinhão acoplado nesta. 

 

 
Dimensões: 22,5cm X 10,5cm X 97cm 

Material utilizado: Madeira, Ferro, Latão e Marfim 
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06. BATE-ESTACAS 

Fistuca elegantissima pro infigendis palis, quae a duobus tantum hominibus 
facile moveri potest. Haec primum inventa fuit a Comite Gazzola Veronensi. 
Ejus machinamentum componitur ex Rota dentata, Timpano, et Laterna duobus 
vectibus instructa.  
(Bate-estaca muito elegante para cravar estacas que pode ser movimentado 
facilmente apenas por dois homens. Foi inventado primeiramente pelo conde 
Gazzola de Verona. A sua invenção é composta de uma roda dentada, tambor e de 
um lanternim munido de duas alavancas.)  
 
Inventário: 140 (CN), 151 (PE-1790)  
 

 
Dimensões: 66,2cm X 26cm X 30,4cm 

Material utilizado: Madeira e Latão 
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Segundo o Professor Dalla Bella, esta máquina foi inventada pelo italiano 

Gazzola, da cidade de Verona. O bate-estaca é usado para deixar cair, em 

movimento de queda livre, um objeto de grande massa sobre uma estaca, que fica 

junto à base da máquina.  Duas colunas verticais de madeira, ligadas através da 

base e da parte superior do guindaste, servem de guia para o objeto durante a 

queda. Acima das colunas está instalada uma roldana usada para  erguer o objeto 

através de uma corda.  

Para erguer o objeto, é utilizado um sarilho acoplado na parte inferior de duas 

colunas inclinadas, ligadas por pequenas travessas de madeira, semelhantes a uma 

escada. O objeto é abandonado automaticamente quando atinge o topo do 

guindaste, devido a um mecanismo constituído de uma pinça de latão que o prende 

através de uma argola. Quando o topo do guindaste é atingido, duas cunhas 

montadas nas colunas verticais servem de guia para o objeto.  

No guindaste também encontramos dois sarilhos, uma roda dentada e uma 

manivela, instalados a meia altura da máquina; não se tem ao certo clareza sobre a 

utilidade deste conjunto. 

 

07. CONTADOR DE MILHAS 

Rota, ad itineris magnitudinem dimetiendam.  
(Roda para medir a extensão do caminho percorrido.) 
 
Inventário: 149 (CN), 160 (PE-1790)  
 

O contador consta de uma roda de aço que gira em torno de um eixo 

horizontal, instalada sobre dois braços em forma de forquilha e uma alça na 

extremidade, onde a máquina é manuseada. A roda se movimenta em torno do seu 

eixo, quando está em contato com o solo, acionando um dispositivo existente no 
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interior do braço da forquilha, fazendo mover um ponteiro existente sobre o 

mostrador situado próximo a alça. Neste mostrador está gravada uma circunferência 

graduada de I a XII, determinando o número de milhas percorridas.  

 

 

Dimensões: 130cm X 81cm(diâmetro da roda) 
Material utilizado: Aço, Latão e Madeira 

 

Dentro da circunferência encontramos outra escala graduada, correspondente 

ao número de estádios. Nesta escala, cada grupo de 8 divisões corresponde a uma 

das anteriores, referindo-se a estádios, em que 1 milha equivale a 8 estádios. Na 

parte externa da circunferência existem outros dois círculos também graduados, o 
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primeiro em 40 divisões equivalentes a um estádio, e outro em 1000 divisões, 

também equivalentes a um estádio. A milésima parte de um estádio corresponde a 1 

volta da roda. Esta máquina foi assinada pelo fabricante inglês George Adams. 

 

08. AUTÔMATO REPRESENTANDO UM CENTAURO 

Automaton, quod Centauri figuram argenteam profert. Dum movetur sagitam 
ejaculatur.  
(Autômato que apresenta uma figura de centauro de prata. Quando se movimenta é 
lançada uma seta.)  
 
Inventário: não consta no inventário (CN), 161 (PE-1790)  
 

 
Dimensões: 39,3cm X 16cm X 25cm 

Material utilizado: Latão, Prata e ébano 
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Esta máquina é composta por um centauro de prata e um mecanismo 

construído para o lançamento de flechas. Segundo Rômulo de Carvalho, 

apresentava a seguinte inscrição: GEORGIUS ADAMS, Apud Insigm. Capite 

Thychonis Braheii in Vico Vulgo Dicto Fleet Street. LONDINI FECIT.108 Sob o 

centauro está uma caixa de madeira preta octogonal contendo insetos e lagartos de 

prata. O centauro está segurando com o braço esquerdo um arco flexível de aço, e o 

braço direito está dobrado em posição de lançamento da flecha. No cinturão 

existente no centauro estão 2 flechas. Dentro da caixa de madeira, existe um 

dispositivo de corda, que é ativado por uma chave, fazendo mover o centauro por 

um mecanismo existente no interior de sua perna esquerda. Dentro da caixa existem 

três rodas assentadas no chão, permitindo assim que o centauro se desloque 

mudando sua direção. O autômato era usado em lições sobre mecânica e para o 

estudo de máquinas compostas. Provavelmente, a trajetória parabólica efetuada 

pela flecha também era objeto de estudo.  

 

09. MÁQUINA DESTINADA AO ESTUDO DO MOVIMENTO DE UMA 
CICLÓIDE 
 
Machina lignea constans partim ex cycloide, partim ex horizontali plano, qua 
ostenditur corpora in Cycloide semper paribus ferri temporibus ad ejus 
extremum, quamvis ceciderint ab altitudinibus variis; et Capsa ex variis 
altitudinibus acquirere velocitates in ratione subduplicata altitudinum.  
(Máquina de madeira composta, parte em ciclóide e parte em plano horizontal, 
através da qual se mostra que os corpos na ciclóide são sempre impelidos para a 
extremidade em tempos semelhantes embora tenham caído de alturas variadas; e 
que caídos de alturas variadas adquirem velocidades na razão subduplicada das 
alturas.) 
 
Inventário: 160 (CN), 172 (PE-1790)  

                                                 
108 Rômulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 

fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 

Universidade de Coimbra, 1978), 100-01. 
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Esta máquina tem como pretensão mostrar que a ciclóide é a curva com a 

mais rápida descida entre dois pontos, e que um móvel, ao percorrê-la gasta sempre 

o mesmo tempo ao atingir o nível mais baixo, independentemente da posição da 

curva em que este tenha partido.  

 

 

Dimensões: 60cm X 131cm X 45cm 
Material utilizado: Madeira esculpida e Latão 

 

O instrumento consiste num suporte de madeira talhada com o formato de 

uma ciclóide, e uma reta tangente a essa curva situada no ponto mais baixo, 

paralelo ao solo. Na plataforma superior do suporte existe uma divisória de latão que 

percorre todo seu comprimento, formando duas calhas paralelas, por onde passam 

as esferas durante o experimento. Na divisória de latão existem marcações para 

analisar o movimento das esferas. A ciclóide está dividida em 16 partes diferentes, e 

as distâncias aumentam no sentido de cima para baixo. A reta tangente é composta 

por 12 partes iguais. 



  

 

 

66
 

 

Para demonstrar a primeira propriedade, são colocados dois obstáculos nas 

calhas, através de parafusos, entre o final da curva e início da reta. Soltam-se 

simultaneamente, a partir do repouso, duas esferas, sendo uma em cada calha, de 

alturas diferentes de qualquer ponto da ciclóide; observa-se, assim, que ambas 

atingem os obstáculos ao mesmo tempo. 

A segunda propriedade demonstra que quando soltas duas esferas 

simultaneamente, a partir do repouso, uma em cada calha, de alturas diferentes de 

qualquer ponto da ciclóide, ambas gastam o mesmo intervalo de tempo para 

percorrer distâncias diferentes.  Fixando as posições e comparando os espaços 

percorridos pelas esferas, pode-se concluir que a razão entre os espaços 

percorridos pelas esferas é equivalente à raiz quadrada da razão entre as alturas de 

que caíram, demonstração feita através da relação matemática: S1/S2 = (H1/H2)1/2, 

onde S1 e S2 são os espaços percorridos na reta horizontal e H1 e H2 são as alturas 

de onde partiram as esferas.  

 

10. MÁQUINA DESTINADA AO ESTUDO DO EQUILÍBRIO DE FORÇAS 
 
Rota affabre elaborata eo constructa artificio, ut eodem tempore, quo ejus axis 
ascendit vel descendit, ipsa rota in orbem vertatur. 
(Roda elaborada com arte e construída com engenho, de modo que ao mesmo 
tempo em que o seu eixo desce ou sobe a própria roda gira no eixo.) 
 
Inventário: 169 (CN), 179 (PE-1790)  
 

Este instrumento contém uma roda ou roldana com seu eixo suspenso por 

quatro fios, sendo dois em cada extremidade do eixo. Os fios passam por quatro 

pequenas roldanas fixas, paralelas ao plano da roda, ficando duas roldanas em cada 

lado da roda. De cada duas roldanas saem dois fios que se unem formando apenas 
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um, que tem a função de suspender um peso. Através da roldana móvel passa outro 

fio, que suspende outros pesos para deixar o sistema em equilíbrio.   

A experiência pretende demonstrar que a mudança de direção de uma das 

forças de um sistema em equilíbrio provoca o movimento do sistema. Um dos 

experimentos realizados consiste no afastamento dos fios suspensos da roda na 

mesma distância da vertical, o que provoca alteração das forças de tensão aplicadas 

 

 
 

Dimensões: 77cm X 21,5cm 
Material utilizado: Madeira esculpida e Latão 
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nos fios, deixando de anular a força resultante do sistema, ficando este em 

desequilíbrio. 

Assim, a roda passa a se mover, com seus pesos ligados a ela deslocando-se 

para cima; e os pesos suspensos pelas roldanas fixas deslocam-se para baixo.  

Outro experimento é realizado mudando a inclinação dos fios, fazendo a roda se 

mover segundo a vertical, realizando também um movimento de rotação. Este 

acontecimento se deve não apenas à alteração da resultante das forças, mas 

também ao surgimento de um binário de forças que implica na rotação da roda.   

 

11. MÁQUINA DE BUXO PARA ESTUDAR AS FORÇAS DE ADESÃO 
ENTRE LÍQUIDO E VIDRO 
 
Machina ex Buxo tribus pedibus, capsula, Cochlea, quatuorque planis speculis 
constans. 
(Máquina de buxo com três pés, composta de uma caixa, um parafuso e quatro 
vidros planos.)   
 
Inventário: 37 (CN), 37 (PE-1790)  
 

A “máquina de buxo” é uma mesa de três pés contendo duas placas de vidro, 

em substituição ao tampo. As placas podem ser colocadas obliquamente ou 

horizontalmente, através de um parafuso de madeira, podendo subir ou descer as 

mesmas. Durante o experimento, as placas não podem estar uma sobre a outra, 

colocando-se entre elas, do lado oposto ao do parafuso, um disco de pequena 

espessura ou uma moeda.  

Sendo assim, a distância entre elas diminui de uma extremidade à outra, onde 

se tocam. Levantando-se a placa superior, coloca-se uma gota de óleo ou água na 

região central da placa inferior, baixando-se em seguida a placa superior, fazendo 

com que a gota toque levemente as duas placas.   



  

 

 

69
 

 

 
 

Dimensões: 35cm X 23cmX13cm 
Material utilizado: Madeira de Buxo e Vidro 

 

Através do parafuso, as placas inclinam-se até uma determinada altura em 

que a gota, ao invés de descer o plano inclinado onde se encontra, se desloca 

subindo o mesmo. Este resultado ocorre devido à gota estar sujeita à atração do 

vidro de ambas as placas onde se encontra, sofrendo maior atração do lado mais 

elevado do que do lado mais baixo, pois do lado mais elevado, a espessura entre as 

lâminas é menor, sendo a ação sobre a gota de maior intensidade. A subida da gota 

é provocada pela diferença de intensidades entre as forças atrativas. 

 

12. ANEL DE GRAVESANDE. 
 
Annulus cupreus tribus pedibus insistens, et pila ferrea, quae frigida per 
annulum transit, calefacta non transit. 
(Pequeno anel de cobre assente em três pês, e uma bola de ferro que fria passa 
pelo anel e aquecida não passa.)  

 
Inventário: 260 (CN), 272 (PE-1790) 
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Esta máquina é composta por um tripé de cobre e uma esfera de ferro 

contendo um pequeno gancho, existindo ainda um arame com suas extremidades 

dobradas, com a finalidade de suspender a esfera enquanto estivesse sendo 

aquecida.  

A experiência tem o objetivo de demonstrar a dilatação dos corpos: a esfera 

consegue atravessar o anel quando está fria; todavia, quando é aquecida, a esfera 

se dilata, não conseguindo realizar a passagem pelo anel.  

 

 

Dimensões: 9cm X 13,3cm X 11,4cm 
Material utilizado: Cobre e Ferro 
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13. PISTOLA DESTINADA AO ESTUDO DA DIREÇÃO DE UMA BALA 
LANÇADA SOBRE A SUPERFÍCIE DA ÁGUA. 
 
Tubulus ferreus [vulgo pistolla] ligno armatus, qui cochleis aptatur 
Parallelepipedo ferreo Machinae n.º 152. ut furmus detineatur. Is tubulus ita 
dirigitur, ut glans plumbea a pulvere pyrio inde explosa ex aquae superficie 
resiliat ad angulum quinque vel sex graduum. Arca magna lignea 10. pedes 
longa, ferreis bracteis intus contecta, quae aqua repletur, et inde operitur 
velamento. 
(Pequeno tubo de ferro (vulgo "pistola") montado em madeira que é adaptado com 
parafusos a um paralelepípedo de ferro da Máquina n.º 152, para se manter firme. 
Este tubo está disposto de modo que uma bala de chumbo daí lançada por pólvora 
ressalte a partir da superfície da água para um ângulo de 5 ou 6º. Grande arca de 
madeira com 10 pés de comprimento coberta com folhas de ferro que se enche de 
água e se cobre com uma gaze.) 
 
Inventário: 246 (CN), 258 (PE-1790)  
 

 

Dimensões: 4,2cm X 69cm X 7,5cm 
Material utilizado: Madeira e Ferro 

 

A pistola pretendia mostrar que uma bala lançada sobre a superfície da água 

pode ser refletida pela mesma, quando o ângulo de inclinação do tiro, em relação ao 

plano horizontal, fosse de 5º ou 6º apenas. Com um ângulo superior a estes valores, 

a bala penetra na água mudando sua direção, do mesmo modo que a refração de 

um raio de luz.  

No experimento, a pistola fica presa a um quadrante graduado e móvel, 

fixados num suporte, permitindo também medir o ângulo de disparo da bala com a 

vertical, através de um fio de prumo que partia do vértice do quadrante. A bala é 

disparada sobre uma tina de madeira, de 3,25 m de comprimento, contendo água, 
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ou caixa de água, com sua superfície coberta por uma gaze estendida numa 

moldura de madeira, sob forma de tela. Entre a caixa de água e a pistola há outra 

gaze emoldurada, sob forma de tela, colocada verticalmente, próxima à caixa de 

água. 

Em uma experiência, a pistola, carregada com pólvora, dispara uma bala de 

chumbo, que atravessa a tela vertical e também a horizontal, se chocando contra 

uma tábua, posta perpendicularmente dentro da caixa. Através da marca deixada 

pela bala na tábua, se constata que a mesma muda de direção ao penetrar na água. 

Em outra experiência, a bala é disparada com inclinação de 5º ou 6º, em relação ao 

plano horizontal; constata-se que a bala é refletida ao atingir a superfície da água e 

atravessa a tela vertical, posta agora na outra extremidade da caixa, com uma 

direção simétrica à direção de incidência em relação à perpendicular. 

 

14. FENDA DE LARGURA E ALTURA REGULÁVEIS. 
 
Basis lignea cum duabus parastatis, in quarum Nenis positum est 
parallelogrammum ligneum, duabus laminis ferreis munitum, quod 
attolli, et deprimi potest ope duorum Cylindrorum plumbo repletorum, 
qui super trochleas moventur, laminae vero adduci, et abduci possunt a 
lateribus parallelogrammi; ut radiorum inflexio supra acies lamellarum, 
et separatio in colores sepectetur. Differt haec ab illa Machina, quam 
dedit s´Gravessandius 2728. Tab. LXXXVI. Fig. 2. 3., eosdem tamer 
effectus producit. 
(Base de madeira com duas colunas nas ranhuras das quais está colocado um 
paralelograma de madeira munido de duas lâminas de ferro, que pode ser levantado 
e rebaixado com o auxílio de dois cilindros cheios de chumbo que se movem sobre 
roldanas; elas podem ser aproximadas e afastadas dos lados do paralelogramo; 
para se observar a inflexão dos raios sobre os bordos das lamelas e a separação em 
cores. Esta máquina difere daquela que é dada por 's Gravesande, 2728. Tab. 
LXXXVI. Fig. 2. 3, contudo, produz os mesmos efeitos.) 
 
Inventário: 293 (CN), 305 (PE-1790) 
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Usada no estudo da óptica, esta máquina é constituída por duas lâminas 

metálicas montadas numa moldura de madeira, possibilitando a formação de uma 

fenda de largura regulável, obtendo feixes luminosos. As lâminas podem deslizar, 

para cima ou para baixo, através de calhas existentes na moldura, podendo também 

se mover verticalmente entre duas colunas fixadas numa base de madeira. O 

experimento é realizado numa sala escura, onde a luz solar é direcionada para a 

fenda, obtendo raios luminosos, que eram refletidos em um espelho plano.  

 

 

Dimensões: 56,8cm X 12,5cm X 37cm 
Material utilizado: Ferro, Latão e Madeira esculpida e embutida 



  

 

 

74
 

 

Este experimento era usado para estudar a natureza da luz, que era explicada 

por dois modelos: de natureza corpuscular, elaborado por I. Newton, e de natureza 

ondulatória, por C. Huyghens. Usada no estudo da óptica, esta máquina é 

constituída por duas lâminas metálicas montadas numa moldura de madeira, 

possibilitando a formação de uma fenda de largura regulável, obtendo feixes 

luminosos. As lâminas podem deslizar, para cima ou para baixo, através de calhas 

existentes na moldura, podendo também se mover verticalmente entre duas colunas 

fixadas numa base de madeira. 

O experimento é realizado numa sala escura, onde a luz solar é direcionada 

para a fenda, obtendo raios luminosos, que eram refletidos em um espelho plano. 

Este experimento era usado para estudar a natureza da luz, que era explicada por 

dois modelos: de natureza corpuscular, elaborado por I. Newton, e de natureza 

ondulatória, por C. Huyghens.  

 

15. LENTE PLANO-CONVEXA 
 
Lens similis, a qua lucis radii longius in focum colliguntur uplici annulo ligneo 
excepta, ut in orbem moveri possit, pedi insistens.  
(Lente semelhante, inserida num pequeno anel de madeira, por meio da qual os 
raios de luz sao reunidos num foco mais longe; que se apoia num pé para se poder 
movimentar no eixo.)  
 
Inventário: 321 (CN), 333 (PE-1790)  
 

A lente plano-convexa, tendo 98 cm de distância focal, o que corresponde 

aproximadamente a 1 dioptria109, está montada num suporte de madeira, podendo 

girar em torno de seu eixo horizontal. No aro semicircular que sustenta a lente, 

existe na sua parte uma peça cilíndrica de latão que pode ser adaptada a um orifício 

                                                 
109 Unidade de medida de vergência ou convergência de uma lente, que corresponde ao inverso de 
sua distância focal (1 dioptria = m– 1).  
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da coluna de sustentação, possibilitando que a lente possa girar em torno de um 

eixo vertical. Considerando que a observação dos objetos fosse feita apenas no ar, a 

lente plano-convexa funciona como lente convergente.110 

A lente plano-convexa, tendo 98 cm de distância focal, o que corresponde 

aproximadamente a 1 dioptria,111 está montada num suporte de madeira, podendo 

girar em torno de seu eixo horizontal.  

 

 

Dimensões: 19cm(diâmetro da lente) - 46cm(altura do conjunto) 
Material utilizado: Vidro e Pau-santo 

 
                                                 
110 Quando um feixe paralelo atinge uma lente e esta concentra seus raios num único ponto, diz-se 
que esta lente é convergente. 
111 Unidade de medida de vergência ou convergência de uma lente, que corresponde ao inverso de 
sua distância focal (1 dioptria = m– 1).  
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No aro semicircular que sustenta a lente, existe na sua parte uma peça 

cilíndrica de latão que pode ser adaptada a um orifício da coluna de sustentação, 

possibilitando que a lente possa girar em torno de um eixo vertical. Considerando 

que a observação dos objetos fosse feita apenas no ar, a lente plano-convexa 

funciona como lente convergente.112 

 

16. MICROSCÓPIO COMPOSTO E ESTOJO 
 
Aliud Microscopium praecedenti simile, cujus lentes differentis magnitudinis, 
et aliae partes metallicae, et eburneae in capsul lignea separatim servantur. 
(Outro microscópio semelhante ao precedente cujas lentes são de espessura 
diferente, e outras partes metálicas e de marfim numa caixa de madeira à parte.)  
 
Inventário: não consta no inventário (CN), 360 (PE-1790)  

 

Este microscópio foi oferecido à Universidade de Coimbra, em 1731, pelo 

famoso médico judeu português, Jacob de Castro Sarmento, sócio do Real Colégio 

dos Médicos de Londres e da célebre Royal Society. Em sua base encontra-se a 

seguinte mensagem: “JACOB de CASTRO SARMENTO, MEDICUS LUSITANUS, 

REGALLIS COLEGII. MEDI CORUM LONDINEN-SIUM COLLEGA, REGIAE que 

SOCIETATIS SOCIUS, DONAVIT ACADEMIAE CONIMBRICENCI, in USUM 

MEDICINAE PROFESSORUM ad OBSERVATIONES BOTANICAS et 

ANATOMICAS CONFICIENDAS, Anno MDCCXXXI (CULPEPER LONDINENS, 

invenit et FECIT)”. O aparelho foi oferecido aos professores de Medicina da 

Universidade de Coimbra para suas observações em botânica e anatomia.  

Segundo Rômulo de Carvalho, graças à data de 1731, percebe-se que o 

microscópio não fazia parte do material do Colégio dos Nobres de Lisboa: era parte 

do material da Universidade de Coimbra antes da reforma universitária, sendo 

                                                 
112 Quando um feixe paralelo atinge uma lente e esta concentra seus raios num único ponto, diz-se 
que esta lente é convergente. 
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incluído posteriormente no Gabinete de Física Experimental. Este aparelho possui 

quatro lentes objetivas: 1 plano-convexa, instalada no aparelho, e 3 guardadas no 

estojo; 2 lentes são plano-convexas e 1 lente é biconvexa. 

Os diâmetros (d) e as distâncias focais (f) de cada lente são: d1=10mm e 

f1=15mm; d2=8,7mm e f2=9,6mm; d3=6,2mm e f3=6mm; d4=3,2mm e f4=1mm. Uma 

lente lateral plano-convexa (d=24mm e f=58mm) é destinada à iluminação dos 

objetos opacos. O espelho inferior é plano, medindo 4,3cm de diâmetro.  

 

 

Dimensões: 36cm X 13,3cm(microscópio) - 45cm X 17,6cm X 19,6cm(estojo) 
Material utilizado: Ébano, Bronze, Pele de Raia, Vidro e Vidro Espelhado 
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Outra peça importante do aparelho é o cilindro, de onde se projeta a peça 

superior de madeira que contém a ocular, o qual fica encoberto por outro de cor 

verde com enfeites de ouro, onde se têm marcados a tinta os traços 1, 2, 3, 4 e 5, 

destinados a ajustar o foco de cada objetiva. No estojo há uma gaveta contendo 5 

lâminas de preparações microscópicas: 4 são de marfim e 1 de latão. Nesta gaveta 

existe também uma pequena caixa redonda, de marfim, com discos de mica, de 

9mm de diâmetro, empregados na montagem das preparações. No fundo do estojo 

do microsópio encontra-se um rótulo do fabricante E. Culpeper Sculp. London e 

gravuras representando instrumentos matemáticos.  

 

17. MAGNETE CHINÊS  
 
Magnes Sinicus figurae irregularis eleganter armatus. Lapis nudus est 512 
unciarum pondo, ac pondus 2880. unciarum usque sustulit. Sustinetur Magnes 
a Basi lignea, cui insistunt columnae binae cum epystilo, et ope manubrii per 
trochleas occultas, ac funiculos columnis et epystilo interclusos, tenditur 
atque laxatur.  
(Magnete da China de forma irregular, elegantemente armado. A pedra nua tem um 
peso de 512 onças e levanta um peso até 2880 onças. O magnete é sustentado por 
uma base de madeira à qual se apoiam duas colunas com epistílio e, com o auxílio 
de um cabo, por meio de roldanas escon-didas e pequenos cordéis inseridos dentro 
das colunas e do epistílio, estende-se e encolhe-se.) 
 
Inventário: 40 (CN), 43 (PE-1790)  
 

Provavelmente, esta é a mais famosa máquina que compõe o acervo do 

Gabinete de Física Experimental da Universidade de Coimbra. Dentro da coroa 

existe uma pedra magnética de volume 5,2 dm3 e peso 12N, que suporta uma carga 

de até 58N. A coroa é de metal dourado medindo 30 cm de diâmetro e 28 cm de 

altura. No Index Instrumentorum, a pedra tem o nome de Magnes Sinicus ou 

Magnete Chinês, entendendo-se assim que veio da China.  
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Para Dalla Bella, os melhores magnetes são oriundos da Índia e da China; 

entretanto, sobre esta pedra, não se pode afirmar nada sobre sua procedência. 

Sobre ela existe até uma hipótese de que a mesma havia sido oferecida a D. João V 

pelo imperador da China. O conjunto pedra e coroa está suspenso por meio de uma 

corda presa a uma trave horizontal de madeira fixada em duas colunas verticais.  

 

 

Dimensões: 96,5cm X 44,3cm X 78cm 
Material utilizado: Magnetita, Ferro, Madeira e Marfim 
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As colunas e a trave são ocas, contendo um sistema de roldanas, por onde 

passa a corda de suspensão, possibilitando levantar ou baixar o conjunto por meio 

de uma manivela existente junto à base de uma das colunas. Para facilitar o 

trabalho, tem-se no interior da base de cada uma das colunas um dispositivo de 

rodas dentadas, que pode ser acessado removendo-se uma pequena tampa. 

Existem outras duas cordas laterais finas que se encontram ligadas, através de uma 

argola, em dois botões fixados na base da coroa, possibilitando que a coroa também 

seja suspensa através deles.  

Caso a coroa seja suspensa pelas cordas laterais, ela ficará invertida, 

mostrando na parte superior um disco de aço contendo duas saliências de aço, que 

funcionam como peças polares do imã. Na posição invertida, o magnete é utilizado 

para magnetizar agulhas destinadas à navegação. Na sua posição natural, é 

colocada na parte inferior da coroa uma peça metálica triangular, que é atraída pelos 

pólos do imã, e de onde objetos podem ser suspensos. Para se obter a força 

magnética máxima, são suspensos objetos de pesos diferentes, até ser obtido o 

maior valor de peso que o magnete consegue suspender.  

Há uma divergência neste valor máximo de peso nos catálogos de 

instrumentos publicados pelo professor Dalla Bella, onde no Index de 1788 acusa 

83,52 kgf, já no Index de 1790, o valor é de 94,859 kgf. Uma gravura do século 

XVIII, assinada por Inácio de Oliveira, representa a instalação do magnete. 

Fazia parte do conjunto um quadripé, onde ficava retida a armadura triangular 

quando o peso do corpo a ser suspenso pelo imã fosse maior que a força magnética 

produzida pelo mesmo, evitando a colisão do peso contra a mesa. O quadripé era 

colocado sobre uma almofada, a qual tinha uma mola de cobre, usada para 

amortecer o impacto durante a queda.  
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Para Rômulo de Carvalho, a legenda113 que acompanha a gravura mostra que 

o magnete foi montado em Lisboa pelo fabricante inglês Guilherme Dugood, membro 

da Royal Society, que residiu em Portugal durante algum tempo. 

 
 
18. MÁQUINA ELÉTRICA DE NAIRNE  
 
Machina Electrica superiori similis, cujus tamen globus vitreus est magis 
electricus.  
(Máquina eléctrica semelhante à anterior cujo globo de vidro, contudo, é mais 
eléctrico.)   
 
Inventário: 514 (CN), 529 (PE-1790)  
 

 

Dimensões: 44cm X 19,4cm X 27cm 
Material utilizado: Latão, Ferro, Madeira, Vidro e Camurça 

 

                                                 
113 Artificium operis praestilit Guglielmus Dugood F. R. S. Londinensis. A sigla F. R. S. corresponde a 
Friend of Royal Society, ver Romulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de 
Coimbra. Desde a sua fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla 
Bella (1790) (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1978), 180. 
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Também conhecida como máquina eletrostática de globo de vidro, este 

instrumento tem a função de mostrar o fenômeno da eletrização por atrito ou fricção. 

O globo de vidro gira em torno de seu eixo vertical, através de uma manivela 

acoplada numa caixa metálica. Na caixa existe uma aba inferior, permitindo fixá-la 

ao tampo de uma mesa. Estando em movimento, o globo é eletrizado através do 

atrito entre o vidro e uma almofada de camurça. 

A máquina possui também uma armação em formato de estribo, contendo 

dois ganchos pequenos usados como coletor de cargas elétricas. Na máquina existe 

a inscrição identificando o construtor: EDWD. NAIRNE fronting the Royal Exchange 

LONDON.  

 

19. GARRAFA DE LEIDEN COM DUAS CAMPAINHAS 
 
Phialae tres crystallinae cilindricae, quarum una intus obducta est hydrargyro, 
quae operitur cera sigillatoria, in qua inest Pedunculus ex orichalco cum 
cochlea, et Catenula. Haec catenula phialam ingreditur: cum cochlea conjungi 
potest conductor Machinae, quae 532 describitur, inservitque ostendendae 
differentiae inter electricitatem negativam et positivam.  
(Três frascos de cristal cilíndricos, um dos quais foi coberto, no interior, de 
hidrargírio; que se fecha com cera de selar, no qual há um pezinho de latão com um 
parafuso e uma cadeia. Esta cadeia entra no frasco: com um parafuso pode juntar-
se o condutor da máquina que se descreve no número 532; serve para mostrar a 
diferença entre a eletricidade negativa e a positiva.)  
 
Inventário: 536 (CN), 554 (PE-1790)  

 

A campainha eletrostática é acionada através de uma garrafa de Leiden. O 

conjunto possui um condutor externo de latão, onde está fixada uma haste 

horizontal, que ergue uma pequena coluna de madeira, contendo na sua 

extremidade uma campainha. 

De dentro da garrafa sai uma haste metálica, que encontra uma segunda 

campainha na parte superior, de mesma altura ou nivelada à primeira. Para 
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demonstração do experimento, primeiramente a garrafa de Leiden deve ser 

eletrizada, ligando sua armadura interna a uma máquina eletrostática, enquanto a 

armadura externa é ligada à terra. Feito isso, a ligação é desfeita, estando a garrafa 

carregada eletricamente. No meio das duas campainhas é deixado suspenso um 

pêndulo formado por uma esfera metálica descarregada. 

A esfera é atraída pela campainha que está ligada na garrafa e, quando 

ocorre o contato, fica eletrizada com carga de mesmo sinal da campainha, dando 

origem a uma força de repulsão, fazendo-a colidir com a outra campainha. 

 

 

Dimensões: 26cm X 10cm X 17,3cm 
Material utilizado: Latão, Ferro e Madeira 
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Estes contatos, em ambas as campainhas, ocorrem sucessivamente, 

resultando na mudança de carga de uma armadura a outra, através do pêndulo 

elétrico que oscila colidindo em ambas as campainhas. O experimento era realizado 

em local de baixa umidade, o que proporcionava melhor aproveitamento em todo o 

processo de eletrização e transferência de carga, funcionando durante algumas 

horas.  

 

20. FONTE DE COMPRESSÃO E BOMBA 
 
Fons aeneus magnus et firmus, in quo aer vehementer compressus ope Antliae 
nº 452 memoratae, egerit aquam ad magnam altitudinem.  
(Fonte de bronze grande e firme, na qual o ar muito comprimido com o auxílio da 
bomba referida no número 452, faz sair a água para grande altura.) 
  
Inventário: 449 (CN), 461 (PE-1790)  
 

A máquina de compressão é formada por um recipiente com formato de pêra 

invertida assentada numa base circular de latão. Em sua região superior, existe uma 

moldura de latão, em cuja parte central encontra-se um orifício rosqueado no qual é 

introduzido um tubo que se aproxima do fundo da fonte. A fonte fica hermeticamente 

fechada pela torneira existente na parte inferior do tubo rosqueada no orifício. Na 

torneira existe um terminal que pode ser removido liberando uma rosca para ser 

instalada uma bomba de compressão manual.  

Antes de realizar a experiência, o tubo contendo à torneira é retirado da fonte 

e se colocava água preenchendo 2/3 de sua capacidade. O tubo então é recolocado 

e a bomba de compressão é acoplada a torneira. 
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Dimensões: 50cm X 30,8cm 
Material utilizado: Bronze e Latão 

 

 

Bomba com 40,5cm de comprimento 
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Em seguida, era realizada manualmente a compressão do ar e da água 

contidos na fonte, o que acarreta uma enorme pressão interna na fonte. A bomba 

era retirada e o terminal era recolocado na torneira. Abrindo-se a torneira, um jato de 

água, devido à pressão interna da fonte, pode atingir de 8m a 10 metros de altura.  

 

3.2 O Professor Giovanni Antonio Dalla Bella 
 

O italiano Giovanni Antonio Dalla Bella,114 também chamado pelos 

portugueses de João Antonio Dalla Bella, foi o primeiro professor de Física 

Experimental no Colégio dos Nobres de Lisboa e na Universidade de Coimbra. 

Nasceu na cidade de Pádua, em 30 de agosto de 1730, e faleceu na mesma cidade 

no ano de 1823. Na Universidade de Pádua, foi aluno de Giovanni Poleni (1685-

1761),115 onde estudou Medicina e Filosofia, tornando-se doutor em ambos os 

cursos no ano de 1748. Foi convidado pelo Marquês de Pombal para assumir a 

cadeira de Física Experimental do Colégio Real dos Nobres de Lisboa, onde, no final 

do ano de 1766, assumiu o cargo, todavia; iniciou suas aulas apenas no final do ano 

de 1768, ficando neste período de dois anos organizando o Gabinete de Física do 

Colégio dos Nobres.  

Dalla Bella foi professor no Colégio dos Nobres por cerca de dois anos, até o 

ensino científico ter sido extinto pelo Marquês de Pombal em 10 de novembro de 

1772.116 Com a reformulação do ensino da Universidade de Coimbra, todos os 

                                                 
114 Ermelinda R. Antunes, “Ciência em movimento: do Gabinete de Física ao Museu de Física”, in 
Artur S. Alves & Beatriz Bueno, orgs., Laboratório do Mundo, idéias e saberes do século XVIII (São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005), 105-06. 
115 A. Pitcairn & B. Rush, “Schofield, R.E.”, in C.C. Gillispie, org., Dictionary of Scientific Biography, 
Vol. 11 (Nova Iorque: Robert E. Schofield, 1981), 65. 
116 Romulo de Carvalho, História do gabinete de física da Universidade de Coimbra. Desde a sua 
fundação (1772) até ao jubileu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790) (Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978), 52. 
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instrumentos do Gabinete de Física do Colégio dos Nobres foram transferidos para 

Coimbra, equipando o futuro Gabinete de Física.  

Seu compêndio “Physices Elementa”, utilizado em suas aulas na 

universidade, foi considerado, no entender de Rômulo de Carvalho, modesto, mas 

bastante aceitável.117 Dalla Bella publicou também as seguintes obras: Noticias 

historicas, e praticas ácerca do modo de defender os edifícios dos estragos dos 

raios, Lisboa, 1773; Memoria sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do azeite 

em Portugal, Lisboa, 1784; e Memoria sobre a cultura das Oliveiras em Portugal, 

Lisboa, 1786. Os dois últimos livros foram publicados pela Academia Real das 

Ciências de Lisboa, que publicou também dois estudos referentes a experiências 

realizadas na Universidade de Coimbra, com o objetivo de estabelecer as leis das 

ações magnéticas, que são conhecidas atualmente como leis de Coulomb.118 Foi 

jubilado na data de 14 de janeiro de 1790, por ordem de D. Maria I, aos 60 anos de 

idade.   

Com a morte de D. José, em 1777, assume o reinado D. Maria I (1777-1799); 

uma de suas primeiras medidas foi a destituição do primeiro ministro marquês de 

Pombal. Em seu reinado, D. Maria manteve a política de desenvolvimento das 

ciências, continuando a modernização do ensino e criando novas instituições 

científicas. No ano de 1779, sob forte influência de D. João Carlos de Bragança 

(1719-1806),119 o “2º Duque de Lafões”, e do naturalista José Correia da Serra 

(1750-1823),120 foi criada a Academia de Ciências de Lisboa, que tinha a finalidade 

de divulgar e publicar as obras científicas portuguesas. A partir desse momento, foi 

                                                 
117 Ibid., 56. 
118 Ibid., 57. 
119 Romulo de Carvalho, “D. João Carlos de Bragança, 2º Duque de Lafões”, in Actividades científicas 
em Portugal no século XVIII (Évora: Universidade de Évora, 1996), 633-80. 
120 Romulo de Carvalho, “A actividade pedagógica da Academia de Ciências de Lisboa no século 
XVIII”, in Actividades científicas em Portugal no século XVIII (Évora: Universidade de Évora, 1996), 
437-46. 
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constituído um instrumento para se conhecer a atividade científica que ocorria no 

país: as Memórias da Academia. O professor Dalla Bella foi um dos primeiros vinte 

sócios da Academia. Na qualidade de sócio e lente de uma universidade reformada, 

era esperado que o mesmo contribuísse com a elaboração de uma memória, 

patenteando desse modo a qualificação de investigador.   

Em uma de suas memórias relativas a experiências realizadas no Gabinete 

de Física da Universidade de Coimbra, Dalla Bella, no ano de 1781, afirma ter usado 

um imã de aproximadamente 12 kg com a finalidade de descobrir a relação numérica 

entre a intensidade da força magnética entre imãs e a distância entre eles.121 A esta 

relação numérica deu-se o nome de “lei fundamental das ações magnéticas”, que 

posteriormente receberia o título de “lei de Coulomb”.122 Apesar de realizar os 

experimentos em 1781, suas memórias foram publicadas somente em 1797, 

apresentando a mesma conclusão do francês Charles Coulomb, em 1788.  

No entender de Rômulo de Carvalho, apesar de ser confirmada a 

apresentação do trabalho do professor italiano antes de Coulomb, as justificativas 

não são satisfatórias.123 Três investigadores, os italianos Mario Gliozzi e Giovanni 

Constanzo, e o português Mario Silva, que escreveram sobre o assunto, 

consideraram Dalla Bella como o autor da descoberta, devido principalmente ao 

                                                 
121 A experiência poderia ser feita de duas maneiras: 1ª - utilizando uma agulha magnética móvel em 
torno de um eixo vertical e um outro imã natural ou artificial. A agulha estando em repouso e 
ocorrendo a aproximação do imã até a mesma ela giraria em torno do seu eixo, por um determinado 
ângulo que dependia da distância em que se encontrava do imã. 2ª – Um imã ficava suspenso em um 
dos braços de uma balança, a qual se desequilibrava quando ocorria a aproximação de um outro imã. 
As linhas norte-sul dos imãs situavam-se na mesma vertical e a intensidade da força de atração ou 
repulsão era estabelecido pelo valor de suas massas que ficariam em equilíbrio, quando posicionados 
convenientemente na balança. 
122 Os valores das forças atuantes de duas massas magnéticas variam na razão inversa do quadrado 
da distância de ambas as massas. Na mesma época em que investigadores se dedicavam ao estudo 
das ações magnéticas, também era estudada a lei das ações eletrostáticas, que igualmente a anterior 
chegaram a conclusão, de natureza teórica, que as intensidades eletrostáticas ocorridas entre duas 
cargas elétricas variavam na razão inversa dos quadrados das distâncias entre elas.  
123 Romulo de Carvalho, “A pretensa descoberta da lei das acções magnéticas por Dalla Bella, em 
1781, na Universidade de Coimbra”, in Colectânea de estudos históricos (1953-1944) (Évora: 
Universidade de Évora, 1997), 311-48. 
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atraso da publicação das memórias pela Academia de Ciências de Lisboa um título 

cedido injustamente a Coulomb; entretanto, para Rômulo de Carvalho, o método 

utilizado pelo professor Dalla Bella não era considerado confiável, uma vez que na 

realização das experiências ele utilizava somente os valores que lhe conviesse, 

partindo assim do enunciado da lei que já era de conhecimento de importantes 

experimentadores da época.124 Rômulo de Carvalho questiona o real motivo de a 

Academia retardar a publicação de uma memória de um sócio fundador, supõe, 

assim, que a própria Academia de Ciências de Lisboa desconfiava do feito realizado 

pelo professor italiano. Controvérsias à parte, o que nos interessa em nosso trabalho 

é o fato de que Dalla Bella utilizou o Magnete Chinês (que relacionamos em nossos 

estudos como instrumento de número 19) do Gabinete de Física da Universidade de 

Coimbra para realizar experimentos e posteriormente publicar suas memórias na 

Academia de Ciências de Lisboa. 

Outra obra interessante do professor Dalla Bella, publicada no ano de 1784 

pela Academia das Ciências de Lisboa foi Memórias e Observações sobre o modo 

de aperfeiçoar a manufactura do azeite de oliveira em Portugal (Fig. 04), na qual é 

realizado um estudo para a melhoria na qualidade do azeite português produzido no 

século XVIII.  

O livro é composto por agradecimento ao príncipe regente, prefácio, quatro 

partes e conclusão, totalizando 150 páginas. Em seu prefácio, o professor italiano 

menciona a baixa qualidade do azeite português em relação ao de outros países 

como, por exemplo, o da Itália, devido principalmente ao método de manufatura do 

azeite utilizado. 

 
                                                 
124 Dentre os quais, Musschenbroeck, Taylor, Hawksbee, Michell, Lambert e Coulomb. Todos sabiam 
que a intensidade da força magnética diminua quando se aumentava a distância entre os imãs, 
porém essa diminuição não acontecia regularmente. 
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Fig. 04 – Esta capa é cópia obtida de microfilme do original da obra 
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Para melhorar a qualidade do azeite, Dalla Bella dividiu seu trabalho em 

quatro partes: 

  

“Na primeira se tratará do Methodo de colher as Azeitonas em 

Portugal, e das regras verdadeiras, e fáceis de praticar, para 

reformalo. Na segunda se mostrará quanto seja nocivo 

conservar por muito tempo as azeitonas amontoadas antes de 

espremelas. 

Na terceira se examinará o methodo, que vulgarmente se 

pratica na fabrica do azeite: e com a doutrina dos Antigos, o 

exemplo das Naçoens mais industriosas, e as experiências 

que eu tenho feito em Coimbra, se proporaõ as verdadeiras 

regras, que se hão de observar para obter um Azeite dos mais 

finos, e mais saborosos, que se possa fabricar. Finalmente na 

quarta última parte se proporão os preceitos, que conduzem a 

conservar, e aperfeiçoar ainda mais o Azeite já feito.”125 

 

 Todas as partes citadas são divididas em capítulos, nos quais o professor 

italiano explica minuciosamente como era produzido e como poderia ser produzido o 

azeite desde a colheita das azeitonas até o método usado na sua obtenção. Outro 

detalhe importante é a citação feita por Dalla Bella sobre as experiências realizadas 

em Coimbra, que obviamente nos direciona para o uso do Gabinete de Física da 

Universidade em seu trabalho.  

A Parte I de seu livro, intitulada Da colheita das azeitonas, foi subdividida em 

quatro capítulos. No primeiro capítulo, é comentado o método de colheita das 

azeitonas em Portugal; segundo Dalla Bella, não havia regras para determinar o 
                                                 
125 Giovanni A. Dalla Bella, Memórias e Observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do 
azeite de oliveira em Portugal (Lisboa: Régia Oficina Tipográfica, 1786), xii. 
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tempo de colheita; quando as azeitonas caíam das oliveiras, significava que estavam 

maduras. A colheita, então, era iniciada. Alguns colhiam no mês de outubro e outros 

nos meses de novembro e dezembro. Para efetuarem a colheita, os homens 

considerados robustos sacudiam os galhos da árvore e, com o auxílio de pedaços 

de madeira de diferentes medidas, batiam nos galhos para as azeitonas caírem, 

deixando praticamente todas as oliveiras feridas.126 

 

 As mulheres tinham a função de recolher as azeitonas do chão, 

colocando-as num mesmo cesto as azeitonas maduras, verdes, secas, podres e 

pisoteadas. No capítulo II da obra, são relatados os danos provocados por este tipo 

de colheita, dentre os quais foram citados:  

1. Após a queda das azeitonas no solo, muitas ficam feridas e outras ficam sujas 

quando se chocam com a terra úmida; 

2. Algumas oliveiras são mais atingidas por pancadas para soltarem as azeitonas, 

ficando muito feridas; 

3. Muitas azeitonas são colhidas tardiamente, piorando a qualidade do azeite a ser 

produzido. 

 No capítulo III, foram estabelecidas regras para a realização da colheita. 

Primeiro, foram classificados os três diferentes estados em que se encontram as 

azeitonas: verde, roxa e negra.127 Das três azeitonas apresentadas, a melhor para a 

obtenção de azeite é considerada a roxa, e deveria ser colhida ao final do mês de 

                                                 
126 Ibid., 3. 
 
127 Dalla Bella faz referências aos Antigos para determinar os estados da azeitona, citando os 
romanos e Plínio. Lucius Junius Moderatus, conhecido como Columella viveu no séc. I d.C., foi autor 
dos tratados de agricultura De re rustica (Os trabalhos do campo) e Liber de arboribus (Livro das 
árvores). Gaius Plinius Secundus (23-79 d.C.), conhecido como Plínio, o Velho, foi um naturalista 
autor de um compêndio sobre ciências antigas distribuído em trinta e sete volumes, denominado 
Naturalis Historia. Ibid., 7-8.  
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outubro e início de novembro, utilizando somente as mãos para efetuar a colheita; e 

quando a azeitona estivesse fora do alcance das mãos, seria utilizada uma escada 

dobrável (Fig. 05), evitando possíveis danos às azeitonas. No último capítulo da 

Parte I, dispõe sobre o modo de realizar a colheita e as suas vantagens. Para 

realizar a colheita feita com as mãos, seriam usadas as escadas dobráveis; desta 

vez, mulheres e rapazes realizariam o trabalho, 

 

“...porque se os Antigos concordemente recommendaõ tanto o 

colher das arvores das azeitonas com a mão, fazem-no para 

ensinar-nos, que o azeite he mais perfeito, e em maior 

abundancia, quando naõ saõ de modo algum feridas e 

magoadas.128 

 

Ao finalizar a Parte I, Dalla Bella adverte que as instruções fornecidas para 

uma melhoria na colheita está interligada à perfeita manufatura do azeite, e a não 

realização desses procedimentos implicam na baixa qualidade do produto. 

Na parte II, denominada Quanto seja nocivo conservar as azeitonas 

amontoadas por muito tempo antes de espremelas, são feitos comentários sobre a 

péssima conservação das azeitonas. 

                                                 
128 Ibid., 23-4. 
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Fig. 05 – Escada dobrável feita por Dalla Bella para realizar 
 a colheita das azeitonas, estampada no final da obra. 

  
 

 O capítulo inicial dispõe sobre a colocação das azeitonas dentro das 

Tulhas, recipientes grandes feitos de pedra e cal com um furo na parte inferior, em 

formato semelhante ao de um funil. Nos recipientes eram colocadas azeitonas de 

qualquer qualidade juntas, onde ficavam por um período de um a seis meses. Neste 

período elas, ficavam cobertas de sal e expostas ao calor, e quando eram retiradas e 

moídas, exalavam mau cheiro. Quando havia demora em moer as azeitonas, parte 

do azeite liberado pela fermentação das mesmas era evaporado devido à exposição 

ao calor.  
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 No segundo capítulo, Dalla Bella confirma que as azeitonas que ficavam 

nas tulhas produziam menor quantidade de azeite em relação a uma mesma 

quantidade moída imediatamente após serem retiradas da árvore,  

 

“..., porque para completar uma certa medida daquellas se 

requerem muito mais azeitonas, por causa de ter notavelmente 

diminuido o seu primeiro volume, e pelo licor que dellas sahio 

estando tanto tempo comprimidas, e pela evaporaçaõ que 

soffreraõ.”129 

 

Portanto, o azeite das tulhas era maior porque concentrava uma massa maior 

de azeitonas passadas, logo uma quantidade maior para ocupar o mesmo volume 

de azeitonas frescas, que por sua vez tinha uma quantidade de massa menor. No 

capítulo III, foi realizada uma experiência que verifica a quantidade de azeite 

produzida pelas azeitonas frescas e pelas que ficam na tulha. Tal experiência teve 

início no dia 10 de dezembro de 1781, realizada de duas maneiras, pelas quais o 

professor tinha a sua disposição 6 sacos de azeitonas. A primeira, as azeitonas 

pesavam 1423 libras; moídas e espremidas produziram 246 quartilhos de azeite.130 

Pelo segundo modo, elas pesavam 1428 libras, eram colocadas numa tulha com 

62,5 libras de sal, na qual ficavam por 30 dias. Quando retiradas, ocupavam apenas 

4,5 sacos e pesavam 1301,66 libras. Depois de moídas e espremidas, produziram 

184,66 quartilhos de azeite, sendo 61,33 quartilhos a menos em relação às 

azeitonas frescas, gerando, assim, um grande prejuízo ao reino. Outro detalhe 

relacionado ao nosso trabalho é a citação feita por Dalla Bella ao mencionar que as 

                                                 
129 Ibid., 32-3. 
130 Libra é uma unidade de medida de massa inglesa correspondente a cerca de 454 gramas. 
Quartilho é uma unidade de medida de volume correspondente a cerca de 0,35 litros. 
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medidas foram adquiridas através do uso de uma Balança Romana que, 

obviamente, fazia parte dos instrumentos do Gabinete de Física.  

No quarto capítulo é mencionada a resistência na aceitação, principalmente 

pelos lagareiros,131 da experiência que prova que as azeitonas frescas produzem 

mais azeite do que as azeitonas passadas. No capítulo V é mostrado como se 

deveriam fabricar as tulhas para facilitar o trabalho nos lagares.132 Mais uma vez, 

Dalla Bella recorre a Columella para a fabricação das tulhas. Columella dizia ser 

necessário dispor de um armazém contendo uma espécie de celeiro, em cujo 

pavimento superior existiriam várias tulhas que seriam separadas conforme suas 

qualidades, sendo posteriormente espremidas e moídas de acordo com a 

necessidade.    

A terceira parte é reservada para o Methodo que se deve praticar para fazer o 

azeite perfeito; no capítulo inicial é relatada a fabricação do azeite português e, no 

capítulo II, a fabricação do azeite genovês, considerado por muitos, inclusive por 

Dalla Bella, um dos melhores azeites da Europa.  

Vamos iniciar nossa análise a partir do capítulo III, pois neste capítulo é feita a 

comparação entre o azeite português e o genovês.  Nesta comparação, os fatores 

mais importantes que constatamos são a falta de higiene na produção do azeite 

português e o melhor desempenho do moinho genovês, que obteve seguintes 

vantagens:  

 

“1. A dita mó, tendo maior diametro, faz menor resistência para 

ser movida sobre o plano em que gira, como se póde colligir 

da doutrina mecanica das rodas dos carros. 

                                                 
131 Proprietários de lagares.  
132 Chama-se lagar o local onde estão as tulhas, o moinho, a prensa, a pia, as seiras, as tarefas e 
tudo o que se destina ao fabrico do azeite. 
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2. Quanto maior diametro tem a mó, tanto menos giros faz á 

roda do seu eixo, e por consequencia tanto he menor a 

resistência que tem para vencer, produzida pelo attrito das 

partes que se tocaõ reciprocamente. 

3. A mó vence com maior facilidade a resistencia, que lhe 

oppoem as azeitonas que se moem, por causa da sua figura 

mais penetrante em fórma de cunha; por causa da menor 

superficie, com que a mó encontra as azeitonas; e por causa 

finalmente do seu maior pezo.”133 

 

Devido ao melhor desempenho do moinho genovês, consequentemente se 

obtém uma economia de tempo na produção do azeite. No capítulo IV, são 

realizadas algumas recomendações para a melhoria do lagar genovês, que, no 

entender do professor italiano, deveria ser adotado para a fabricação do azeite 

português.  

Nestas recomendações podemos notar a facilidade com que Dalla Bella 

explica, com o auxílio de uma gravura, o procedimento de moer os caroços de 

azeitonas: 

 

“...se tira ainda muito azeite capaz para muitos usos, ainda que de 

qualidade inferior. Para se fazer isto, bastaria que no fuso B (Fig. 

VII.) a que se ata a mó houvesse uma abertura L em lugar de um 

buraco, em que entrasse o eixo C da mó; e que a extremidade 

deste eixo (que deveria ser de ferro) fosse feito em roscas, e se 

podesse apertar com  uma femea R na parte externa do fuso.”134 

 

                                                 
133 Ibid., 65. 
134 Ibid., 73. 
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Fig. VII - Esta gravura encontra-se estampada no final da obra. 
 

No quinto capítulo, são estabelecidas as Regras que se devem observar 

quando se colhem as azeitonas; podemos resumi-las da seguinte forma: 

Regra I: Deixar o lagar em ótimas condições de uso e higiene; 

Regra II: Recolher e espremer as azeitonas imediatamente após a colheita, até 

mesmo aquelas que não estão maduras; 

Regra III: Recolher e espremer as azeitonas maduras, não ultrapassando o tempo 

de um dia; 

Regra IV: Caso não seja possível espremer e moer as azeitonas no prazo de um dia, 

devem-se espalhar as mesmas num sobrado, com ventilação e impedindo a entrada 

da luz solar, por um tempo de até três dias para retirar o azeite. 

 No capítulo VI são propostas as regras para a manufatura do azeite, onde são 

fixadas as quantidades e os processos a serem empregados: 
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Regra V: Moer no máximo 20 alqueires135 de azeitonas de cada vez usando um boi, 

ao invés de um cavalo ou mula; 

Regra VI: A primeira moedura, sem quebrar os caroços, deve ser feita até o período 

de uma hora; 

Regra VII: O homem terá as funções de controlar o animal, colocar e retirar as 

azeitonas da pia; 

Regra VIII: O azeite deve ser colocado num vaso de boca larga e estreito no fundo, 

feito de ferro, cerâmica ou vidro; 

Regra IX: Esperar alguns minutos para que todo azeite seja retirado da primeira 

espremedura, para depois apertar os parafusos para efetuar uma nova 

espremedura;   

Regra X: No intervalo de tempo em que o azeite escorre, o homem deve colocar 

este azeite num vaso de cerâmica; 

Regra XI: Ao término da primeira espremedura, o homem terá as atribuições: 1. 

descarregar as seiras;136 2. soltar o animal e alimentá-lo; 3. Retirar a massa moída e 

colocá-la na tina; 4. Vasar a massa das seiras (da 1ª moedura); 5. encher as seiras 

com as azeitonas moídas que estavam na tina; 6. colocar o animal ao trabalho; 7. 

colocar as seiras debaixo da imprensa; 8. jogar água limpa e fria sobre a massa 

seca; 9. realizar a segunda moedura, conforme a primeira; 

Regra XII: O azeite retirado, após serem espremidas as azeitonas frescas (sem 

espremer os caroços), é o melhor que se possa fabricar. 

                                                 
135 Unidade de medida utilizada para quantificar cereais. Tem a particularidade de poder ser usada 
como medida de capacidade, massa e superfície. Dependendo da região pode equivaler de 10 a 14 
litros de cereais, ou entre 11 e 15 kg.  
136 Tecido de esparto onde se deitam as azeitonas para espremer.  
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 No capítulo VII, para reforçar sua hipótese Dalla Bella, cita uma experiência 

realizada pelo francês Sieuve de Marselha137 apresentada à Academia das Ciências 

de Paris, em 1769, segundo a qual conclui que o melhor azeite é aquele retirado 

apenas da carne da azeitona. No capítulo VIII, são apresentadas Outras regras para 

a manufactura do azeite, em que se propõe produzir também o azeite de qualidade 

inferior, retirado dos caroços e de azeitonas passadas. No capítulo IX, são relatadas 

as experiências realizadas em Coimbra, nos anos de 1779 e 1781, para obtenção de 

azeite, pelas quais Dalla Bella classifica cinco tipos de licor: A = azeite fino, B = 

azeite da segunda espremedura, C = azeite da terceira espremedura, D = azeite de 

massa com água e E = azeite da segunda espremedura de massa com água.  A 

respeito destas experiências, Dalla Bella conclui:  

 

“Fazendo a comparaçaõ destes azeites, creio que o gosto só 

decidirá, que entre os dous primeiros há pouca differença, e 

que saõ muito melhores que outro qualquer. Por isso he que 

os Genovezes misturaõ o azeite da primeira espremedura com 

o da segunda; e ambos passaõ no commercio por azeite fino. 

O da terceira se achará de uma côr mais verde que os 

primeiros, que partecipa um pouco do cheiro que tem 

ordinariamente os azeites de Portugal, e de um gosto muito 

inferior ao dos primeiros, mais melhor que os dous azeites 

seguintes tirados das azeitonas entulhadas.”138 

 

Portanto, é comentada novamente a qualidade inferior do azeite português. 

No último capítulo é proposta a obtenção de um quarto azeite produzido com a 

lavagem da baganha ou bagaço da azeitona. Este azeite não seria utilizado na 

                                                 
137 Ibid., 87-91. 
138 Ibid., 104-05. 
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alimentação, mas na fabricação de sabão, abastecendo uma outra modalidade de 

comércio. 

A Parte IV descreve o Methodo que se deve praticar para conservar o azeite e 

vantagens da nova manufactura. No capítulo I desta parte são estabelecidas regras 

para conservar o azeite: 

Regra I: Armazenar em vasos o azeite num local subterrâneo e com ventilação; 

Regra II: Os vasos deveriam ser perfeitamente limpos e de cerâmica. Para ocasiões 

especiais, deixar em garrafões de vidro; 

Regra III: Após a retirada do azeite do vaso, este deve ser lavado imediatamente, 

para que não seja deixado qualquer sedimento quando o mesmo receber um novo 

licor; 

Regra IV: As bocas dos vasos devem ser perfeitamente tapadas, evitando a 

fermentação e evaporação do azeite. A tampa deve ser feita de cortiça, que, por ser 

porosa, dá maior vedação ao vaso; 

Regra V: Na utilização de novos vasos, para não absorverem boa parte do azeite, 

deve-se antes colocar uma porção de água ruça139 em todo seu interior, contribuindo 

na melhoria do azeite;    

Regra VI: No final da primavera de cada ano, os azeites devem ser transferidos para 

outros vasos, evitando sua fermentação ou alteração; 

Regra VII: Para o transporte do azeite, devem ser utilizados: 

em pequenas quantidades: vasos ou jarras de vidro. 

em grandes quantidades: pipas feitas de madeira de carvalho ou de castanheiro; 

Regra VIII: Os odres devem ser utilizados apenas para transportar o azeite de 

qualidade inferior. 

                                                 
139 Líquido escuro proveniente do fabrico do azeite. 
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 No segundo e último capítulo, são observadas as vantagens que o povo e o 

comércio teriam com a nova manufatura do azeite. Segundo Dalla Bella, a 

construção do novo lagar seria de baixo custeio, sendo compensada pela maior 

produção de azeite. Apesar de o azeite de melhor qualidade ter maior preço, este 

poderia ter o preço reduzido à população devido ao aumento de produção, incluindo 

um quarto tipo de azeite. O comércio, além de vender mais no mercado interno, 

poderia exportar o azeite para países como França, Inglaterra, Holanda, e suas 

respectivas colônias, pois o novo licor teria maior durabilidade durante viagens 

longas. 

 Na conclusão de seu trabalho, o professor italiano adverte que, mesmo 

comprovando teoricamente e experimentalmente as vantagens obtidas com a nova 

manufatura do azeite, haveria resistência na aceitação do novo método, pois, 

segundo ele, 

 

“Trata-se de desterrar um costume inveterado, mal entendido 

no Povo, o qual posto que refutado com razões e experiências, 

ainda muitos seraõ tentados a conservalo (a) : e usos ou 

opiniões antigas raras vezes cedem logo que he conveniente 

senaõ á auctoridade.”140 

 

Os principais opositores ao novo método seriam os lagareiros, que deveriam 

modificar, quase na sua totalidade, a manufatura do azeite. Nota-se também que 

Dalla Bella, além de suas experiências e teorias, recorre à Autoridade para dar maior 

suporte ao seu trabalho. 

 
                                                 
140 Ibid., 127. 
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CONCLUSÃO 

 

O século XVIII foi um período de grandes mudanças no sistema de ensino 

português, principalmente devido à expulsão, em 1759, de todos os jesuítas do país, 

pois estes tinham sob controle todo sistema de ensino. Apesar de a grande maioria 

dos jesuítas defenderem os estatutos aristotélicos, observamos que alguns membros 

que compunham a Companhia de Jesus eram adeptos da filosofia moderna, 

rompendo, em nosso entender, com a idéia de que o método de ensino dos jesuítas 

era totalmente obsoleto.  

Com a reforma do ensino iniciada em 1761, sob intermédio do Marquês de 

Pombal, as novas ciências foram ministradas por breve período no Colégio Real dos 

Nobres de Lisboa, onde a Física Experimental surge pela primeira vez como 

disciplina do sistema de ensino português. Para esta disciplina ser lecionada, foi 

construído um Gabinete de Física contendo 562 instrumentos que seriam utilizados 

de acordo com a necessidade das aulas. Devido principalmente à falta de 

professores, o ensino científico do Colégio dos Nobres foi abolido no ano de 1772.   

A Física Experimental ressurge, ainda no ano de 1772, com a reforma do 

ensino da Universidade de Coimbra, e todo material que fazia parte do Gabinete de 

Física Experimental do Colégio dos Nobres foi transferido para Coimbra. O Gabinete 

de Física da Universidade de Coimbra era considerado uma das maiores realizações 

da Reforma Pombalina e o programa de estudos lecionado eram equiparados aos 

demais praticados em outras escolas européias.  

O professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella assumiu a cadeira de Física 

Experimental, tanto no Colégio Nobres como na Universidade de Coimbra, onde foi 
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responsável pela organização do Gabinete de Física em ambas as escolas. Em 

nossa análise, contendo apenas dois trabalhos do professor italiano, ficou evidente 

que ele utilizou instrumentos do Gabinete de Física. Em suas experiências sobre a 

lei das ações magnéticas, e em seu outro trabalho envolvendo a manufatura do 

azeite, há fortes indícios de que algumas experiências foram realizadas através do 

Gabinete de Física.  

Sabemos, entretanto, que há necessidade de se realizar mais estudos sobre 

a institucionalização da Física Experimental portuguesa, dentre os quais podemos 

destacar os instrumentos utilizados, experiências realizadas e as memórias 

publicadas na Academia Real de Ciências de Lisboa. Existem, assim várias 

possibilidades de estudo, pelas quais muitos pesquisadores terão a oportunidade de 

investigar a Física Experimental em Portugal no período setecentista. Enfim, 

esperamos que o nosso trabalho possa fornecer alguma contribuição para a História 

da Ciência e, em particular, para a História da Física.  
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