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Resumo

A história do trabalho realizado em Portugal no domínio da radioactividade ultrapassa o mero interesse descritivo, sempre presente em História das Ciências. Para além dessa finalidade esta análise
tem outra vocação − a de caracterizar linhas de evolução da ciência portuguesa na primeira metade
do século XX e, em particular, o papel desempenhado pela radioactividade no seu desenvolvimento.
A actividade realizada nesse domínio, que tão grande fascínio exerceu sobre os cientistas portugueses,
sugere que os estudos de radioactividade contribuíram significativamente para uma nova maneira
de fazer ciência em Portugal e para a consequente modernização da sua Universidade.
O trabalho dos cientistas portugueses sobre a radioactividade tem várias componentes, algumas
de carácter técnico, como por exemplo as águas e os minérios. As análises de águas e minérios
radioactivos, apesar de rotineiras, foram importantes do ponto de vista da transferência de
conhecimentos científicos. Por essa razão serão aqui descritas, embora sucintamente, pois foram
já objecto de estudos anteriores1,2. Dado que num país periférico como o nosso, os ecos da ciência
internacional podem ser avaliados através das actividades de ensino e de divulgação, será também
aqui tratada a difusão do conhecimento sobre a radioactividade. Finalmente, será dado destaque à
descrição do trabalho de investigação fundamental desenvolvido nas décadas de trinta e quarenta na
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Parece justo privilegiar o papel da investigação
na transformação da Universidade, embora as outras componentes, já referidas, do trabalho em
torno da radioactividade, terem também assumido um papel importante na difusão de novos
conhecimentos.

Estudos de
radioactividade
das águas e minérios

Em Portugal, durante as primeiras décadas do século XX, o desenvolvimento da
Química esteve quase sempre ligado às suas aplicações. Sendo assim, a existência
de utilizações da radioactividade foi um forte incentivo do trabalho nessa área. Mas
os estudos desenvolvidos com intuitos comerciais acabaram por se tornar, para os
seus autores, numa forma de formação científica em ciência fundamental. Nesse
sentido, o estudo das águas e dos minérios radioactivos foi um veículo importante
de recepção e transmissão dos conhecimentos sobre radioactividade. A análise de
águas minerais tem tradição entre os mais reputados químicos portugueses, como
por exemplo Ferreira da Silva. Este facto justifica-se tanto pelo valor económico
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das águas minerais no nosso país, como pela ausência de investigação fundamental
na química portuguesa. O estudo da radioactividade de águas minerais prolongou
a tradição e, ao mesmo tempo que valorizava esse recurso português, permitiu
o contacto com uma nova área da ciência – a radioactividade.
A ideia de que a radioactividade das águas termais é a causa das suas virtudes
curativas nasceu logo no início do século XX. Pierre Curie publica vários estudos
sobre águas termais, um deles relativo à água de Caldelas3. Oliveira Pinto (18681933), autor do primeiro estudo português sobre a radioactividade das águas
minerais, e um caso típico da transferência de conhecimentos que caracteriza
a ciência nas periferias, publica os resultados do trabalho desenvolvido com M. Curie
entre 1909 e 19104. As análises de Oliveira Pinto incidiram sobre as fontes de águas
minerais de Vidago, Sabroso, Pedras Salgadas, Fonte Romana, Molêdo, Gerês,
Doçãos (Vila Verde) e Cucos5,6, um trabalho que, embora de ciência aplicada,
é de cariz marcadamente científico, ao contrário dos que lhe sucedem, sobretudo
impulsionados por preocupações de índole comercial. Oliveira Pinto interrompe
as suas análises depois da revolução republicana de 1910, dado que é obrigado
a exilar-se.
Os estudos sobre radioactividade de águas são retomados durante os anos trinta, mas
as análises então realizadas nesse período tiveram finalidades essencialmente comerciais. Na época, as hipotéticas virtudes terapêuticas das águas interessavam os empresários distribuidores, que se apressaram a encomendar análises de radioactividade e a anunciar nos rótulos das garrafas os teores radioactivos das suas águas [Fig. 1].

Fig. 1 3 Rótulo de garrafa de água Minero-Medicinal

de Melgaço anunciando a sua radioactividade.

Travaux de Laboratoire

2

Tome L

2

Vol. II (2010)

2

* 3 Charles Lepierre, químico
francês, veio para Portugal em
1888 para dirigir os trabalhos
de química mineral na Escola
Politécnica. No ano seguinte
foi para Coimbra e em 1911
regressou a Lisboa para
ensinar no Instituto Superior
Técnico. A sua obra reparte-se
por diversas áreas: Química
Analítica, Química Mineral,
Bromatologia, Hidrologia
e Bacteriologia.

A dinâmica comercial gerada pela “moda” da radioactividade é talvez uma das razões que leva os químicos portugueses a realizar um grande número de análises de
radioactividade de águas. Só mais tarde seria demonstrado que não existe nenhuma
relação entre as virtudes das águas e a sua radioactividade.
O químico Charles Lepierrre (1867-1945)*, cujas opções foram sempre
condicionadas pelas aplicações da Química, realiza várias análises da radioactividade
de águas minerais, que apresenta ao XIII Congresso Internacional de Hidrologia,
Climatologia e Geologia Médica (Lisboa, 1930). Nas suas comunicações Lepierre
refere a utilização do aparelho de Chéneveau-Laborde e propõe uma nova maneira
de exprimir a quantidade de Rádon presente nas águas7.
De António Forjaz conhecem-se dois artigos que estudam a radioactividade das
águas de Entre-os-Rios e de Monção (1929), ambos publicados na Revista de
Química Pura e Aplicada8,9. Neles, o autor refere-se ao Electrómetro de Wulff,
utilizado no Laboratório de Química da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
Entre 1931 e 1936 a Universidade de Coimbra participa também, no estudo das
águas radioactivas, através de Pinto Basto (1881-1937)10,11 de Custódio Morais
(1890-1985)12 e de Mário Silva (1901-1977)13.
Algumas décadas mais tarde, um grupo de investigadores dirigidos por Branca
Marques (1899-1986) estudam a radioactividade das águas das chuvas causada
pelas explosões nucleares no Norte de África. Estes trabalhos que são de índole muito diferente dos citados até agora, pois usam métodos característicos dos estudos
de ciência fundamental, foram realizados entre 1958 e 1962, sob os auspícios da
recém-formada Comissão de Estudos de Energia Nuclear (CEEN). Esses estudos
enquadravam-se nas actividades relativas à utilização pacífica da energia nuclear,
que tiveram um enorme incremento, e também uma enorme promoção, nos anos
a seguir à II Guerra Mundial. É aliás nesse contexto que surge a CEEN, através da
qual muitos cientistas portugueses puderam beneficiar de condições de investigação
que há muito reclamavam, e também estabelecer relações profissionais e de diálogo
com cientistas de outros países.
Tal como as águas, também os minérios radioactivos constituíram também não só
uma oportunidade económica para o país, mas principalmente uma oportunidade
científica para aqueles que os analisaram. Muitos cientistas portugueses,
participaram no trabalho sobre minérios radioactivos, tanto em trabalhos de
carácter técnico como em estudos de cariz científico. Pio Leite e Lepierre trabalham
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para a indústria de minérios radioactivos e publicam as suas ideias e resultados14,15.
Químicos e geólogos colaboram em trabalhos de carácter técnico e científico.
Quando a CEEN é criada em 1952 surgem novas oportunidades para os cientistas
que já trabalhavam na área. Entre eles contam-se Branca Marques, Marieta da
Silveira e Torre de Assunção. O interesse destes cientistas pela radioactividade tinha
começado muito antes de aparecer a CEEN que, de certa maneira, veio reforçar
esse interesse e criar um novo incentivo ao trabalho na área.

Ensino e divulgação
da radioactividade

A actividade de divulgação da nova ciência dos raios X e da radioactividade começa
em 1896 na revista O Instituto. Em 1906 e 1907 João de Magalhães publica, nessa
revista, um conjunto de artigos que constituem um verdadeiro curso de introdução
à radioactividade (Vols. 53 e 54).
Na Revista de Química Pura e Aplicada [Fig. 2] o interesse pela radioactividade
começa a manifestar-se em 1911. A partir dessa data são publicadas inúmeras
notícias e pequenos artigos de divulgação, para além dos já referidos trabalhos de
águas e minérios.
O primeiro curso sobre Radioactividade, Notas das lições de Radioactividade dadas
no Instituto Superior Técnico de Técnico de Lisboa, da autoria de Costanzo, foi
também publicado na Revista de Química Pura e Aplicada16.
Brotéria e Seara Nova são outras publicações que, por diversas ocasiões, embora
de forma esporádica, também divulgam a radioactividade. Mas, entre todas

Fig. 2 3 Logótipo da Revista de Química Pura e Aplicada

(com a grafia usada nos princípios do século vinte)
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a que mais persistentemente difundiu os temas da nova ciência foi sem dúvida
a Gazeta de Física. Fundada em 1946 por Armando Gibert (1914-1985), um
colaborador do Centro de Estudos de Física, a revista destinava-se a um público não
especializado e, em todos os seus números (até aos anos sessenta) apresenta artigos
sobre radioactividade. Esta publicação, que ainda hoje existe, foi interrompida
várias vezes, mas a partir de 1985 aparece regularmente17. Um dos investigadores
que definiu a sua orientação foi Armando Gibert, o fundador, é um dos grandes
divulgadores da radioactividade em Portugal, entre as décadas de quarenta
e sessenta. Em 1963 Gibert funda outra revista, Energia Nuclear uma publicação
associada ao Fórum Atómico Português.
O ensino da radioactividade em Portugal deixou poucos testemunhos escritos,
apesar do prestígio e do sucesso dessa área de conhecimento entre os cientistas
portugueses. Com excepção dos já referidos, não houve outros cursos publicados
até aos anos sessenta. A radioactividade era ensinada em várias disciplinas da física
e da química na Faculdade de Ciências de Lisboa, no Instituto Superior Técnico
e, provavelmente também nas Faculdades de Ciências do Porto e de Coimbra. Mas
os respectivos professores não publicaram os seus cursos, nem mesmo sob a forma
de apontamentos. Talvez esta ausência se justifique pela dedicação à actividade de
investigação dos mais activos especialistas da área, cuja acção será a seguir relatada.

Investigação em
radioactividade

Um primeiro facto significativo da atracção exercida pela radioactividade no
nosso país foi o número de cientistas portugueses que fizeram doutoramento no
laboratório Curie durante os anos 30 e 40. O fenómeno é de tal forma assinalável
que até os historiadores estrangeiros o noticiam18. Esses cientistas beneficiaram das
possibilidades criadas pela Junta de Educação Nacional, organismo fundado em
1929 com o propósito de apoiar a investigação científica19.
Uma dos poucos universitários a tomar consciência da necessidade de
institucionalizar o trabalho científico foi Cyrillo Soares20 (1883-1950), Professor
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 1929, utilizando
as possibilidades criadas pela Junta de Educação Nacional, ele funda o Centro
de Estudos de Física e envia os seus colaboradores para o estrangeiro. Manuel
Valadares (1904-1982), que fez tese no laboratório Curie, é o primeiro a regressar
e, com o apoio de Cyrillo Soares, escolhe temas de investigação bem delimitados
em radioactividade, física nuclear e espectroscopia dos raios X.
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Aurélio Marques da Silva (1905-1965), doutorado em Paris e Armando Gibert
em Zurique, entretanto regressam também ao país e participam na montagem das
experiências21: um espectrógrafo de raios X, um contador Geiger-Muller [Fig. 3]
com amplificador e registadores [Fig. 4 e 5] e uma câmara de Wilson [Fig. 6].
Estas montagens são usadas, tanto para as suas próprias investigações, como para
formar outros cientistas. Os resultados obtidos nas experiências montadas no Centro
de Estudos de Física dão origem, durante os primeiros anos, a 57 publicações em
revistas nacionais, 32 em revistas estrangeiras e a 11 doutoramentos22 apresentados
no [Quadro 1].
A fundação de revistas científicas também fez parte da actividade do grupo.
Em 1943 surge a Portugaliae Physica, uma revista destinada exclusivamente
à publicação de trabalhos de investigação. A comissão de redacção foi constituída
pelo fundador da revista, Cyrillo Soares, e pelos seus colaboradores Manuel Telles

Fig. 3 3 Instalação de contadores do Centro

de Estudos de Física (Fotografia publicada

na Rev. Chim. Pura e Ap.)

Fig. 5 3 Registadores da instalação de

contadores (Fotografia publicada na

Rev. Chim. Pura e Ap.)

Fig. 4 3 Amplificador da instalação de

contadores (Fotografia publicada

na Rev. Chim. Pura e Ap.)

Fig. 6 3 Um dos laboratórios de Física na Faculdade

de Ciências de Lisboa onde se faziam estudos
de radioactividade e física nuclear
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Nome

Local de preparação da tese

Provas de Doutoramento
(Universidade e ano)

Título da dissertação

Herculano de
Amorim Ferreira

Imperial College (Londres)

Lisboa 1930

A Birrefrangência circular do quartzo e a teoria
de Fresnel

Manuel Valadares

Instituto do Rádio (Paris)

Paris 1933

Contribution à la Spectrographie par diffraction
cristalline du rayonnement γ

Manuel Telles
Antunes

Universidade de Madrid

Madrid 1936

Medición y Estúdio de las líneas del espectro del
arco del cobalto entre 2450A y 1960A

Aurélio Marques
da Silva

Instituto do Rádio (Paris)

Paris 1938

Contribution à l’étude de la matérialisation de
l’énergie

Amaro Monteiro

Universidade de Paris

Lisboa 1938

Contribuição experimental para o estudo da
fosforescência do borato de zinco-manganésio

Carlos Coutinho
Braga

Centro de Estudos de Física
(U.L.)

Porto 1944

Estudo da transformação RaD-RaE por
espectrografia magnética da radiação β secundária

Lídia Salgueiro

Centro de Estudos de Física
(U.L.)

Lisboa 1945

Espectro γ dos derivados de vida longa do radão

Marieta da Silveira

Centro de Estudos de Física
(U.L.)

Lisboa 1945

Contribuição para o estudo das radiações do
Urânio X complexo

José Sarmento

Centro de Estudos de Física
(U.L.)

Porto 1946

Estudo das Riscas Satélites de Lα do ouro

Armando Gibert

Escola Politécnica Zurique

Zurique 1946

Effet de la température sur la diffusion neutroproton

José Gomes
Ferreira

Centro de Estudos de Física
(U.L.)

Lisboa 1954

“Contribuição para o estudo da intensidade das
bandas satélites das riscas Lα de elementos de
número atómico compreendido entre 73 e 92”.

Quadro I 3 Doutoramentos realizados sob o impulso da investigaçãono Centro de Estudos de Física

Antunes, Aurélio Marques da Silva e Manuel Valadares. Entre 1943 e 1954 são
publicados três volumes, cujo conteúdo resulta, em parte, do trabalho realizado
no Centro de Estudos de Física. Assim, no Vol. I são publicados trabalhos de
colaboradores do Centro, Armando Gibert, Manuel Valadares, Lídia Salgueiro
(1917-2009), Carlos Braga (1899-1982), Marieta da Silveira (1917-2004), de
outros investigadores portugueses, (Manuel Telles Antunes (1905-1965), Ruy Luís
Gomes (1905-1984)) e também de alguns autores estrangeiros, como os espanhóis
J. Palácios, Lozano Calvo e M.T. Vigón, os franceses A. Proca, G. Dedebant,
P. Wehrlé e o austríaco Guido Beck. Devido ao seu prestígio científico chegaram
à Portugaliae Physica numerosos artigos de autores estrangeiros de que se
destaca um trabalho de Louis de Broglie. Depois de 1954 a Portugaliae Physica
é interrompida várias vezes e em 1986 extingue-se a sua publicação.
Em 1946 aparece a já referida Gazeta de Física, na qual colaboraram todos os
investigadores do Centro de Estudos de Física, apresentado resultados dos seus
trabalhos, assim como outros artigos.
Apesar de todo o trabalho realizado no Centro de Estudos de Física, as condições
políticas impediram o seu desenvolvimento e a sua implantação na Universidade
portuguesa. De facto, em 1947 foram afastados compulsivamente da Universidade
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os três principais investigadores do Centro, Valadares, Marques da Silva e Gibert.
Este acontecimento, assim como as suas consequências, foram já tratados em
trabalhos anteriores23. Armando Gibert, no seu estudo sobre a evolução da
actividade científica do Centro, publicado na Gazeta de Física24 apresentou
números bem elucidativos do efeito devastador do afastamento de três dos seus
investigadores.
Foram já referidos os trabalhos de investigação sobre a radioactividade das águas
das chuvas realizados pelo grupo de Branca Marques. Esta investigadora fez
tese também no Laboratório Curie, em 1935, e ao regressar a Portugal, fundou
o Centro de Radioquímica na Faculdade de Ciências de Lisboa. A actividade
deste Centro nunca atingiu a dimensão apresentada pelo Centro de Estudos de
Física, embora tivesse também contribuído para a formação de investigadores no
domínio da radioactividade.

Conclusão

A intervenção dos cientistas portugueses nos domínios da radioactividade
exprimiu-se de diversas formas e tocou vários sectores: a investigação fundamental, as águas, os minérios, o ensino e a divulgação. Apesar dessa diversidade
e da momentânea abundância de resultados, não é possível dizer que desse
movimento resultasse a modernização da ciência portuguesa. Foi preciso esperar até ao fim do século XX para ter nas Universidades a massa crítica necessária ao desenvolvimento de projectos de investigação inovadores e consistentes.
Mas, apesar disso, a radioactividade despertou vocações e vontades científicas,
possibilitou que se divulgasse a ciência e se realizasse investigação experimental
numa escala nunca antes praticada, em Portugal.
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