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UMA VIDA NA CIÊNCIA E NA CULTURA
FERNANDO BRAGANÇA GIL nasceu a 12 de Dezembro de 1927 em
Évora onde frequentou o Liceu Nacional André de Gouveia. Em 1952
completou a licenciatura em Ciências Físico-Químicas na Faculdade
de Ciências de Lisboa.
De 1952 a 1957 foi professor da Escola António Arroio, lecionando a
disciplina de Química Aplicada dos cursos de Pintura Decorativa e
Cerâmica Decorativa.
Iniciou a sua atividade de investigação em 1957 na Junta de Investigações do Ultramar, onde participou na montagem do laboratório de
radioisótopos do Instituto de Medicina Tropical, tendo publicado
vários trabalhos sobre utilização de isótopos radioativos no estudo
de doenças tropicais.
Fez tese de doutoramento (Doctorat d’Université) no Laboratoire
Joliot-Curie de Physique Nucléaire, da Universidade de Paris-Orsay
entre 1959 e 1961.
Em 1962 começou a colaborar no Centro de Estudos de Física da
Faculdade de Ciências de Lisboa, onde realizou o trabalho para o
seu Doutoramento na Universidade de Lisboa, que veio a concluir
em 1967.
Fundou uma nova linha de investigação em “Espetroscopia Nuclear”
no CEF. Orientou o trabalho de outros investigadores. Foi um dos fundadores do Centro de Física Nuclear da UL (1976).
Foi 1º assistente do 1º Grupo (Física) da 2ª Secção da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, entre 1967 e 1971. Em 1970 fez
concurso para Professor Extraordinário. Em 1973, após concurso,
passou a Professor Catedrático, tendo atingido a jubilação em 1997.
O seu interesse pela arqueologia levou-o a participar em escavações
no Alentejo e também a aplicar os seus conhecimentos de Física em
trabalhos destinados à prática e à investigação arqueológica.
Em 1991 foi nomeado Diretor de Museu de Ciência da Universidade
de Lisboa, situação que manteve até final de 2002.
Faleceu em Janeiro de 2009.

Instalação laboratorial - fotografia de Instalação de vácuo ligada a um tubo contador – Harwell 1957 – fotografia de Bragança Gil

“ÁTOMOS PARA A PAZ”

UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ATÓMICA COM FINS PACÍFICOS
OS ISÓTOPOS RADIOATIVOS

CONFERÊNCIAS NAS NAÇÕES UNIDAS

Em 1953 o Presidente dos EEUU, Eisenhower, dirige-se à Assembleia
Geral das Nações Unidas. O seu discurso, denominado “Átomos para
a Paz”, marca a utilização da energia atómica com fins pacíficos.

Uma das grandes aplicações da energia atómica está ligada à utilização de isótopos radioativos na medicina, na arqueologia, na geologia,

etc. Dada a diversidade de utilizações e o número de isótopos com
aplicações, tornou-se rentável a existência de reatores nucleares de
cisão destinados a produzir esses isótopos.
Em Portugal existe um reator nuclear desde 1960
(http://www.itn.pt/memoria/1951-60.htm)

Os primeiros resultados obtidos em reatores de cisão nuclear foram
apresentados em Genebra, em 1955, durante a primeira conferência
“Átomos para a Paz”.

Em 1958 teve lugar a II Conferência de Genebra para as aplicações
pacíficas da energia nuclear, onde Bragança Gil esteve presente
como representanto da Junta de Investigações do Ultramar (JIU).

O IMPACTE EM PORTUGAL

Relatório de Fernando Bragança Gil sobre a II
Conferência Internacional das Nações Unidas
sobre a utilização pacífica da energia atómica
(Genebra, 1-13 de Setembro de 1958): Lisboa:
[s.n.], 1959.- p.609-630.- Sep. de Garcia de Orta,
vol. 7, nº 3.

Eisenhower discursa nas Nações Unidas em 1953
(Fotografia de United Nations/DPI Photo)

Delegação portuguesa à II Conferência de Genebra:
Alberto Manzanares; Carlos Coutinho Braga; Fernando Pinto Coelho;
Carlos Cacho; Marques Videira; Bragança Gil

A FORMAÇÃO DE BRAGANÇA GIL NAS TÉCNICAS
DE UTILIZAÇÃO DE ISÓTOPOS RADIOATIVOS

Os “átomos para a paz” e as conferências de Genebra são objecto de inúmeras publicações, até à atualidade.

Em 1957 Bragança Gil frequentou o 44º Curso de “The Isotope School”
em Harwell, no Reino Unido, sobre a utilização de radioisótopos.

SÍMBOLOS DO ÁTOMO E SUAS APLICAÇÕES

O relatório do curso foi publicado na revista Garcia de Orta, Vol. 6, nº
1, 1958.

O símbolo de “Átomos para a Paz” colocado por cima da porta do
reator de piscina americano construido em 1955 durante a conferência de Genebra.
http://en.wikipedia.org/wiki/Atoms_for_Peace

Laboratório de Harwell
(http://www.fcet.staffs.ac.uk/jdw1/sucfm/harwell.htm)

Em Lisboa foram realizadas duas exposições “Átomos para a Paz”,
a primeira em 1956 no Instituto Superior Técnico, e a segunda em
1964.

INVESTIGAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
LISBOA, 1956 - 1966

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DE RADIOISÓTOPOS DA JUNTA DE INVESTIGAÇÕES DO ULTRAMAR
UTILIZAÇÃO DE RADIONÚCLIDOS EM CIÊNCIAS BIO-MÉDICAS

ARTIGOS

A atividade neste domínio iniciou-se quando foi admitido, em Agosto

No artigo «L'utilisation des isotopes radioactifs a l'Institut de Médecine
Tropicale (Lisbonne-Portugal)» apresentado na Conferência de Pretória
(Scientific Council for Africa South of Sahara), em que foi como Delegado de Portugal, relata o início do funcionamento, em 1956, do Laboratório de radioisótopos do Instituto de Medicina Tropical, descreve o seu
equipamento e enumera os trabalhos já realizados e os previstos, sobre
problemas de metabolismo de moluscos de água doce, de tempo de
vida do eritrócito humano em pacientes de doença do sono e da acção
biológica de radiação sobre os referidos moluscos.

de 1956, como físico do Laboratório de Estudos de Radioisótopos da
Junta de Investigações do Ultramar (JIU), então em organização e instalação numa dependência do Instituto de Medicina Tropical.
Colaborou na planificação e montagem deste laboratório, sendo responsável desde o seu início, pelo sector respeitante à Física.
Estagiou no Laboratório de Física de Lisboa da Comissão de Estudos
de Energia Nuclear do Instituto de Alta Cultura, de Abril a Julho de
1956.
Frequentou, em Agosto-Setembro de 1957, o 44º Curso de "The Isotope School", de Harwell (Inglaterra).
Para além do trabalho de investigação em laboratório, Bragança Gil
participou também como representante da JIU em reuniões internacionais.
Em 1957 foi Delegado à Conferência de Pretória (Scientific Council for
Africa South of Sahara).

Instalação de contagem de radiação У pelo método de cintilação; junto do cintilador (parte central da figura)
estão três vasos para as amostras radioativas destinadas a serem medidas e um dos cristais usados como
órgãos de deteção; à direita encontra-se uma unidade de alta tensão estabilizada.

Em 1958 representou Portugal na II Conferência Internacional das
Nações Unidas sobre a utilização pacífica da energia atómica. A sua
participação nestas reuniões traduziu-se em comunicações sobre a
JIU e sobre o trabalho aí desenvolvido e foi também objecto de relatórios pormenorizados.

ALGUMAS PUBLICAÇÕES:

"L'utilisation des isotopes radio-actifs a l'Institut de Médecine Tropicale (Lisbonne-Portugal): application à l'étude de la biologie des
mollusques d'eau douce et à la détermination de la survivance du
globule rouge chez les malades du sommeil«, Radio-Isotopes,
C.C.T.A./C.S.A., Publication nº28 (Pretoria), pp. 219-222 (1957).

Num outro artigo de Bragança Gil, em colaboração com F. Azevedo e
C. Gomes, é descrita com mais pormenor a instalação do Laboratório
de radioisótopos, do seu equipamento científico e das condições de
segurança. Refere-se também o trabalho já realizado e as perspetivas
futuras.

"44º Curso de The Isotope School (Harwell-Inglaterra)" - Garcia de Orta,
6, 187 (1958).
"O Laboratório de Estudos de Radioisótopos da Junta de Investigações do Ultramar junto ao Instituto de Medicina Tropical" (de colaboração com J. F. Azevedo e F. C.Gomes) - Garcia de Orta, 7, pp. 377-386
(1959); J. Médico, 39, p. 843 (1959).
"II Conferência Internacional das Nações Unidas sobre a Utilização Pacífica da Energia Atómica" - Garcia de Orta, 7, pp. 609-630 (1959).

Planta do Laboratório de Radioisótopos.

Instalação para medidas externas de radiação У, montada numa unidade móvel.
Garcia de Orta vol. 7 (nº 2): 377-386, 1959

Instalação para contagem de partículas β de muito baixa energia, constituída por um contador de cintilação para cintiladores líquidos (alojado
no refrigerador), um contador de impulsos, um amplificador linear
e uma unidade de alta tensão estabilizada.

INVESTIGAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
LISBOA, 1956 - 1966

UTILIZAÇÃO DE RADIONÚCLIDOS EM CIÊNCIAS BIO-MÉDICAS
TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

ESTUDOS SOBRE O METABOLISMO DE MOLUSCOS DE ÁGUA DOCE

O seu trabalho de investigação na Junta de Investigações do Ultramar
diz respeito à aplicação de radioisótopos na medicina tropical. Nesse
contexto utilizou diversos marcadores radioativos no estudo de várias
questões, como por exemplo o metabolismo de moluscos de água
doce.

A importância dos resultados da utilização dos radioisótopos na solução de problemas médicos e biológicos levou a considerar a possibilidade de estudar o metabolismo de diferentes iões em moluscos de
água doce, importantes em medicina tropical por serem hospedeiros
intermediários do Schistosoma causador de doenças na África Portuguesa (bilharzioses).

Dos trabalhos dos investigadores da JIU, entre os quais Bragança Gil,
resultaram várias publicações e comunicações a congressos.
Foi encarregado, pelo Laboratório e pela Junta de Investigações do Ultramar, de diversas missões no país e no estrangeiro.

Os isótopos escolhidos inicialmente foram 32P, 131I e 64Cu, todos com
semi-vidas entre 12 horas e 14 dias. Mais tarde foram usados outros
isótopos, como o 40Ca.

PUBLICAÇÕES RELATIVAS
A ESTUDOS DE MOLUSCOS DE ÁGUA DOCE:

“L'application des radio-isotopes à l'étude du métabolisme des mollusques d'eau douce (Gastropoda pulmonata)”, (de colaboração com J.
Fraga de Azevedo, F. Carvão Gomes, A. M. Baptista e M. Mendes Magalhães) Annales de la Société Belge de Médicine Tropicale, 36, nº 5 bis,
609, (1956).
“Utilização dos radioisótopos no estudo do metabolismo de moluscos
de água doce (Gastropoda pulmonata)”, (de colaboração com J. Fraga
de Azevedo, F. Carvão Gomes, A. M. Baptista e M. Mendes Magalhães),
Jornal do Médico, XXXI, 727 845, (1956).
"Studies on the molluscocide action of copper sulphate using 64Cu" (de
colaboração com J.F. Azevedo, F. C. Gomes e A. Baptista), Zeitschrift
fur Tropenmedizin und Parasitologie, (Stuttgart), 8, 458, (1957).
"Application of radioisotopes to the study of the metabolism of
fresh-water snails (Gastropoda pulmonata)" (de colaboração com J. F.
Azevedo, F. C. Gomes, A. Baptista e E.Magalhães), American Journal
of Tropical Medicine and Higene, (Baltimore) 7, 84, (1958).

Isótopos usados na investigação

Foi estudado o mecanismo do sulfato de cobre como moluscocida
usando sulfato de cobre marcado com 64Cu e vendo quais as lesões
provocadas em diferentes órgãos. Os resultados confirmaram a absorção de cobre pelos moluscos, a difusão por diferentes órgãos e a
ação tóxica genérica do cobre.

"Absorção do cálcio pelo Australorbis glabratus, estudada com o uso
do 45Ca" (de colaboração com J. F. Azevedo, F. C. Gomes e F. Barreira)
- Proceedings of the Sixth International Congresses on Tropical Medicine and Malaria (Lisboa), 2, (1958); Garcia de Orta, 7, 45, (1959).

Helisoma duryi normale (Flask 5). Fragment
of the prostate. The gland with radionuclide
located in the black dots, corresponding to
the impression of the superposed film and
piece of intestine with the same signs.

"Estudo da eliminação do cálcio pelo Australorbis glabratus, marcado
com 45Ca" (de colaboração com J. F. Azevedo, F. Barreira e F. C.
Gomes), Garcia de Orta, 7, 61, (1959); Las Ciencias (Madrid), 25,
993,(1959).
"Ensaio de marcação do Australorbis glabratus com vista a estudos da
sua dispersão" (de colaboração com J. F. Azevedo, F. Barreira e F. C.
Gomes), Garcia de Orta, 9, 453, (1961).
"Calcium absorption by Australorbis glabratus and Physa acuta in constant concentration environment" (de colaboração com J. F. Azevedo, F.
Barreira e F. C. Gomes) - Revista do Instituto de Medicina Tropical de S.
Paulo, 9, 419, (1967).

Biomphalaria pfeifferi (Flask 5). Fragment
of the albumen gland completely full of
64
Cu, which can be recognized by the
black dots.

Foram também determinadas a absorção e a eliminação do 40Ca, com
o objetivo de realizar estudos de distribuição.
PROCEEDINGS OF THE CONGRESSES

ESPÉCIES DE MOLUSCOS ESTUDADAS:

Helisoma duryi normale
Planorbarius corneus
Planorbarius metidjensis

Corte de hepatopâncreas
(com película autorradiográfica).

Glândula nidimental
(com película autorradiográfica).

Biomphalaria pfefferi
Australorbis glabratus
Um dos moluscos de água doce, hospedeiro intermediário do Schistosoma.
http://www.who.int/water_sanitation_health/ resources/vector337to356.pdf

Atividades das conchas e das partes moles.

Macroautorradiografia das partes moles do mulusco
do copo nº 21 (5.º lote); revela diminuição do teor de
45Ca nas partes moles do molusco, o que está de
acordo com as conclusões tiradas sobre a repartição do cálcio entre aquelas e a concha.

INVESTIGAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
LISBOA, 1956 - 1966

UTILIZAÇÃO DE RADIONÚCLIDOS EM CIÊNCIAS BIO-MÉDICAS
TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

ESTUDOS SOBRE ERITRÓCITO HUMANO,
CIRCULAÇÃO LINFÁTICA E ANCILOSTOMÍDEOS

O trabalho de investigação em Medicina Tropical na Junta de Investigações do Ultramar focou várias outras questões, como o tempo
médio de vida do eritrócito humano, a circulação linfática, a patogenicidade dos ancilostomídeos, bem como análises de interesse clínico
baseadas no uso de núclidos radioativos.

Os isótopos radioativos foram usados também em estudos do tempo
médio de vida do eritrócito humano marcado com 51Cr em doentes
do sono.

Bragança Gil organizou e dirigiu diversos estágios, realizados no Laboratório, de licenciados em Ciências Físico-Químicas, Biologia e
Medicina.
Participou no projeto de investigação sobre Bilharzioses apresentado
pelo Laboratório de Estudos de Radioisótopos à I.A.E.A., que o aprovou. Este projeto entrou em execução em Outubro de 1964.

Radioactivity of Cr51 determined by external
counting over different organs.

Utilizando como isótopo radioativo marcador o 131I foram feitos estudos
de circulação linfática.

OUTRAS PUBLICAÇÕES EM CIÊNCIAS BIO-MÉDICAS:

"Vida do eritrócito humano estudada com o uso do crómio radioactivo"
(de colaboração com F. C. Gomes ) - Est., Ens. e Doc. (J.I.U., Lisboa),
39, (1957). Este trabalho foi publicado, em resumo, na revista Sangre
(Barcelona), 3, 6, (1958).
"Le temps moyen de vie du globule rouge dans la maladie du sommeil"
(de colaboração com C.Trincão e F. C. Gomes) - Bull. Soc. Pathol. Exot.
(Paris), 50, 718, (1957).
"Application of 51Cr in the study of human erythrocytes" (de colaboração
com F. C. Gomes) - Proc. Sec. United National Int. Conf. Peaceful Uses
Atomic Energy, 26, 172, (1958).
"Estudio de la circulación linfática mediante seroalbumina humana marcada con 131I por via intralinfática (nota prévia)" (de colaboração com R. M.
Rocha, F. C. Gomes, A. G. Ramalho, M. Leitão e A. Magalhães) - Sangre
(Barcelona), 7, 139, (1962).
"Estudo da circulação linfática com seroalbumina humana marcada com
131I por via intralinfática e subcutânea" (de colaboração com R.M.
Rocha, F. C. Gomes, A. G. Ramalho, M. Leitão e A. Magalhães) - J.
Médico, 49, 340 (1962); Publicações do XXVI Congresso Luso-Espanhol,
Porto, (1962).

Outros isótopos, como o 58Co e o 124Sb foram usados em estudos de
patogenocidade de ancilostomídeos (vermes parasitas) e de terapia da
bilharziose com o medicamento Astiban.
Instituto de Medicina Tropical

Laboratório de Estudos de Radioisótopos da Junta de Investigações do Ultramar
A PATOGENICIDADE DOS ANCILOSTOMÍDEOS ESTUDADA PELOS RADIOISÓTOPOS
I. - A perda de sangue pelas fezes apreciada pelo 51Cr
J. FRAGA DE AZEVEDO, F. BRAGANÇA GIL,
F. A. CARVÃO GOMES, R. M. ROCHA, RUI C. PINHÃO,
P. COELHO ROMBERT e RUY A. VIEIRA

A PATOGENICIDADE DOS ANCILOSTOMÍDEOS ESTUDADA PELOS RADIOISÓTOPOS
II. - A semivida dos glóbublos rubros apreciada pelo 51Cr
J. FRAGA DE AZEVEDO, F. BRAGANÇA GIL,
F. A. CARVÃO GOMES, R. M. ROCHA, RUI C. PINHÃO,
P. COELHO ROMBERT e RUY A. VIEIRA

A PATOGENICIDADE DOS ANCILOSTOMÍDEOS ESTUDADA PELOS RADIOISÓTOPOS
III. - A absorção da vitamina B12 (58Co)
J. FRAGA DE AZEVEDO, F. BRAGANÇA GIL,
F. A. CARVÃO GOMES, R. M. ROCHA, RUI C. PINHÃO,
P. COELHO ROMBERT e RUY A. VIEIRA

"A patogenicidade dos ancilostomídeos estudada por radioisótopos - I A perda de sangue pelas fezes apreciada pelo 51Cr; II - A semivida dos
glóbulos rubros apreciada pelo 51Cr; III - A absorção da vitamina B-12
(58Co)" (de colabo-ração com J. F. Azevedo, F. C. Gomes, R. M. Rocha, R.
Pinhão, P. Rombert e R. Vieira) - An. Inst. Med. Trop., 22, 16, (1965).
"Essais préliminaires sur l'élimination du CIBA 3264-Ba marqué C (de
colaboração com R. M. Rocha) - Acta Tropica (Basileia), Supp. 9, 23,
(1966).
14

"Experimental study of the absorption and elimination of Astiban labelled
with 124Sb" (de colaboração com J. F. Azevedo, F. Barreira, R. M. Rocha e
O. Monteiro) - An. Inst. Med. Trop., 23, 3, (1966).

(

Specific activities of the
organs of mice (table v)
bladder;
kidneys)

Autoradiography of adult Schistosoma mansoni:
dispersal of Astiban -124SB all over the worm’s musculature

INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR
ORSAY, 1959 - 1961

LABORATOIRE JOLIOT-CURIE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE, DA UNIVERSIDADE DE PARIS
DOCTORAT D’UNIVERSITÉ EM PARIS

INSTALAÇÕES EXPERIMENTAIS

Entre 1959 e 1961 estagiou em Paris com uma bolsa de estudos da
Junta de Investigações do Ultramar. Esse estágio de “atualização”
converteu-se em Doutoramento de Universidade.
Doctorat d’Université a 13 de Junho de 1961 com a tese “Contribuition
à l’étude de la famille du Pa231 par des corrélations angulaires de quelques cascades γ-γ et γ-α”.
“O estudo das cascatas γ-γ e γ-α por estes métodos (correlações angulares) permitiu-nos obter informação sobre os momentos angulares
das radiações estudadas e de alguns momentos angulares totais dos
núcleos correspondentes, para certos níveis excitados e fundamentais” (tese, p. 15).

ALGUNS RESULTADOS E CONCLUSÕES DA TESE

- O período de níveis excitados do Pa231 e do Pb211

- Natureza de algumas radiações do Ac227, e do Ra223

- Cascatas de desintegração e cascatas de spin de vários elementos

Alguns dos
espectros obtidos

Instalações experimentais no laboratório de Orsay para estudo de correlações angulares γ-γ e γ-α
(fotografias de Bragança Gil, caderno de laboratório).

Os resultados da tese são publicados em:
F.B.Gil, R. Foucher e G.-Y. Petit, J. Phys. Rad., 22:289, 1961

Os conhecimentos e a experiência adquiridos em França permitiram-lhe “dar o salto” das aplicações da física nuclear para a física nuclear
fundamental.

INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR
LISBOA, 1962 - 1967

A INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR FUNDAMENTAL
APÓS O DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE PARIS-ORSAY
O SALTO DAS APLICAÇÕES DA FÍSICA
NUCLEAR PARA A FÍSICA NUCLEAR FUNDAMENTAL

NOVA INSTRUMENTAÇÃO INTRODUZIDA POR BRAGANÇA GIL
CONTADOR DE CINTILAÇÃO

Em 1962 inicia a colaboração com o Centro de Estudos de Física,
anexo ao Laboratório de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa.
Em 1963 desloca-se à Suécia, com José Gomes Ferreira, ao Instituto
de Física da Universidade de Estocolmo, para discutir com o Prof.
Gerholm a instalação de um espetrómetro destinado ao Centro de Estudos de Física. O espetrómetro foi adquirido com subsídio da Fundação Gulbenkian. Com a colaboração de J. Pires Ribeiro, J. Carvalho
Soares e J. Gomes Ferreira, procedeu aos estudos preliminares para a
sua montagem e preparação.
Em 1965, como bolseiro do Instituto de Alta Cultura, funda uma linha
de investigação experimental em Espetroscopia Nuclear.
Em 1967 defende tese de doutoramento na Universidade de Lisboa.

Um contador de cintilação é uma montagem que incorpora, para
além de um detetor de radiação, um sistema eletrónico que amplifica
o sinal obtido no detetor.

Modelo comercial de um detetor
de cintilação usado atualmente.

Esquema de um contador de cintilação.
http://www.lip.pt/~luis/fr/gama.pdf

http://www.notapositiva.com/trab_
estudantes/trab_estudantes/fisico_
quimica/fisico_quimica_trabalhos/
equivalmassaenergia.htm

ESPETRÓMETRO GERHOLM

UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS
DA FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL

A capacidade de atualização de Bragança Gil, do ponto de vista das
novas tecnologias da física nuclear experimental, foi determinante na
evolução e na qualidade de investigação do Centro de Estudos de
Física.
Apresenta um relatório para fundamentar o pedido de subsídio à Gulbenkian para a compra do espetrómetro Gerholm.

Um espetrómetro é um instrumento que dispersa a radiação eletromagnética a fim de ser analisada. Se a radiação provém de fenómenos
nucleares, a sua análise pode levar ao conhecimento das propriedades
do núcleo.
O espetrómetro fabricado por Gerholm, foi adoptado por vários laboratórios, devido às suas características, em particular a de permitir experiências de coincidências, uma técnica “de aplicação quase universal em
determinações experimentais em Física Nuclear”.
Gerholm, T.R., Nuclear instrumentation II – Encyclopedia of Physics
XLV, Springer Verlag in Nuclear Instruments and Methods, Elsevier,
Vol. 5 (1959)

Nos anos seguintes, novos relatórios descrevem o trabalho realizado.

Esquema de um espetroscópio usado em física nuclear nos anos 1960.
Siegbahn, K., Beta and Gamma Ray Spectroscopy, North Holand, 1965

INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR
LISBOA, 1962 - 1967

O TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO NO CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA (CEF)
UTILIZAÇÃO DO ESPETRÓMETRO GERHOLM

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

O espetrómetro Gerholm permitiu a extensão das disponibilidades
experimentais do C.E.F. à espetrometria magnética de eletrões. Possibilitou, em particular, a obtenção de coincidências eletrão-eletrão e
eletrão-gama, de grande valor nos estudos de esquemas de declínio
nuclear.

Portugaliae Physica, Vol. 4, fasc. 1, pp. 17-32, 1965

Os trabalhos nele baseados prosseguiram durante vários anos com a
colaboração de outros investigadores, com os quais foram realizadas
determinações experimentais de vidas-médias de estados nucleares
na região do nano segundo e do pico segundo.
A física nuclear, que havia sido um domínio de investigação em Portugal entre 1930 e 1947, teve um novo impulso com o trabalho de
Bragança Gil.
ALGUMAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Le rendement de fluorescence du niveau L du Ra" (de colaboração
com C. Miranda, J.S . Lobo e J. G. Ferreira) - Portugal. Phys., 4, 17,
(1965).
"Sur le coefficient de conversion interne K du rayonnement de 84,3 keV
émis au cour de la désintégration 170Tm-170Yb" (de colaboração com J.
G. Ferreira, L. FerreiraSalgueiro e M. H. Cardoso) - C. R. Acad. Sc.
Paris, 265", 1135, (1967).

Contador de cintilação usado na experiência e espetros obtidos (Portugaliae Physica)

"Le rendement de fluorescence du niveau L de l'uranium" (de colaboração com L. Ferreira-Salgueiro, J. G. Ferreira, M. T. Ramos e M. J. Bettencourt) - C.R. Acad. Sc. Paris, 267, 1293, (1968).

A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA NO DOMÍNIO DA FÍSICA NUCLEAR

Na Gazeta de Física Bragança Gil fez uma classificação dos espetrómetros magnéticos e explicou as vantagens do espetrómetro de
Gerhold (Bragança Gil. F. e Carvalho Soares, J., Espectrometria magnética de electrões, Gazeta de Física, V, 2, pp. 37-48, (1970)).

Espetrómetro Gerholm de dupla lente.

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

Página de um dos cadernos de laboratório (1962)

CONTACTOS INTERNACIONAIS

Gazeta de Física, Vol. IV fasc. 1, pp. 19-26, 1962

Comparaison entre les résultats expérimentaux et théoriques dans le domaine de la
conversion interne
F. Bragança Gil

Espectros β e de electrões de conversão do 137Cs, 198Au e 203Hg; curva de calibração do
espectrómetro; diagrama de Fermi-Kurie para o 137Cs (obtidos no Laboratório de Física da
Universidade de Lisboa).

Durante este período Bragança Gil esteve duas vezes em França, em
1964 e em 1967, restabelecendo assim a ligação com o Institut de
Physique Nucléaire de Orsay, procurando colaboração internacional e
atualização nas técnicas experimentais em espetroscopia nuclear.
Alguns dos seus colaboradores vieram a beneficiar dessa ligação
com a Faculdade de Ciências de Orsay.

INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR
LISBOA, 1962 - 1967

DOUTORAMENTO NO CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA DA FCUL (1966)
CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO DECLÍNIO DO

Th
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TESE DE DOUTORAMENTO

Em Julho de 1967 doutorou-se em Física pela Universidade de
Lisboa, com a classificação de 19 valores. A tese, Contribuição para
o estudo do declínio do 227Th, foi arguida pelos Professores Luís Vaz
de Sampaio, da Universidade de Coimbra, e José Gomes Ferreira, da
Universidade de Lisboa.
“Um dos objetivos atuais da Física consiste na investigação das propriedades dos núcleos atómicos, tanto estáveis como excitados.
Estes últimos são estudados, em particular, por meio da utilização de
métodos de espetroscopia das partículas α e β e da radiação γ” (Tese,
p. 17).
“Entre os métodos de que a Física Nuclear dispõe para a determinação
dos momentos angulares totais e paridades dos níveis energéticos e
das polaridades das radiações emitidas, contam-se as medições por
meio de correlações angulares e dos coeficientes de conversão interna” (Tese, p. 18).
“O método de coincidências é de aplicação quase universal em determinações experimentais em Física Nuclear” (Tese, p. 72).

Resumo do trabalho Espetroscopia nuclear realizado durante a tese,
a partir do 227Th:
- Correlação angular γ-γ entre as radiações 236 KeV e 50 KeV
- Determinação do coeficiente de conversão interna da radiação 236
KeV a partir de espetros de coincidência

Métodos experimentais utilizados durante a tese:

Mesa de correlações angulares (Tese, p.61)

Esquema da montagem para obtenção dos espetros (Tese, p.71)

ESPETROS DE RADIAÇÃO γ OBTIDOS
DURANTE O TRABALHO DE TESE

- Espetrometria γ por meio de detetores de cintilação
- Espetrómetro de coincidências “rápido-lento”
- Analisador de amplitude multicanal
- Mesa de correlações angulares

COLABORAÇÕES

O método de correlações angulares e o de coincidências introduzidos
por Bragança Gil no Centro de Estudos de Física, foram posteriormente usados também por outros investigadores que nele colaboraram ou
aí realizaram as suas teses. Desse trabalho resultaram algumas colaborações:

Espetro γ do 227Th (Tese, p.100)

- Correlações angulares α-XL no declíneo do 238Pu (em colaboração
com J.C. Soares e A. Maio), comunicação ao XXXI Congresso LusoEspanhol para o Progresso das Ciências" (Cadiz, 1974).
- Determinação dos rendimentos atómicos em elementos pesados
pelo método de coincidências (em colaboração com A. Maio, J.P. Ribeiro, A. Barroso, J.C. Soares e J.G. Ferreira), comunicação ao XXXI
Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências" (Cadiz,
1974).
- "X-ray angular correlation and LIII fluorescence yields" (em colaboração com M.J.Temes de Oliveira) - Portgal. Phys., 8, 199 (1973).
- "K internal-conversion coefficient of the M4 65 keV transition in
119
Sn" (em colaboração com M.C.Abreu e M.M.Godinho) - Physical
Reviews C, 11, 2103 (1975).

Espetro γ do

Ra e descendentes (Tese, p.99)
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Curvas construída para obter coeficientes
de conversão interna (Tese, p. 122)

- "On gamma-Lx angular correlations" (de colaboração com M. J.
Temes de Oliveira e A.Barroso) - Journal of Physics G, 2, 321 (1976).

INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR
LISBOA E ORSAY, 1967 - 1988

A INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA NUCLEAR FUNDAMENTAL APÓS
O DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE PARIS-ORSAY
TRABALHO DO GRUPO DE “ESPETROSCOPIA
NUCLEAR” SOB ORIENTAÇÃO DE BRAGANÇA GIL

Após o doutoramento Bragança Gil foi contratado como Primeiro Assistente da Faculdade de Ciências e, no ano 1967/1968 começou a

lecionar nas várias disciplinas de Física Atómica e Nuclear que faziam
parte do currículo da licenciatura em Física. Coordenou também o

grupo de investigação que tinha fundado no Centro de Estudos de
Física.

COLABORAÇÃO INTERNACIONAL

Em 1983 reiniciou a sua colaboração com o grupo de Espetroscopia

Nuclear do "Institut de Physique Nucléaire" da Universidade de Paris
(I.P.N.,Orsay), participando, como Professor convidado da Universidade de Paris-XI, em estudos de espetroscopia nuclear em linha - com

utilização do sincrociclotrão e do separador de massa aí existente
(ISOCELE-II) - de "núcleos exóticos", fortemente deficientes em neutrões. Esta colaboração prosseguiu em 1984, 1986 e 1988.

Dedicou-se também a:
- Obtenção de financiamento para o Projeto “Medição do Rendimento
de Fluorescência do Urânio, Tório e Rádio”
- Formação de jovens investigadores

- Organização da biblioteca da Secção de Física da Faculdade de Ciências
ALGUMAS PUBLICAÇÕES (1970/80)

Artigos de investigação publicados com colaboradores:

Faculdade de Ciências de Orsay e Institut de Physique Nucléaire

J.G. Ferreira, J. C. Soares, A. Barroso e F. B. Gil, “The Fluorescence
Auger and Coster Kronig L2 Subshell Yields of Thorium”, J. Phys. A4
(1971) 679-684.
F. B. Gil, A. Barroso, J. C. Soares e J.G. Ferreira, “L2 Subshell Yields
of Uranium and Radium”, Phys. Rev. A5 (1972) 536-541.
J.S.Lopes, A .P. Jesus, G. P. Ferreira and F. B. Gil, X-ray production in
Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn and Fe by protons of 0.5-2 MeV energy, J. Phys.
B (1978) 2181.
F. B. Gil, P.Kilcher, G.Parrot, M.G.Porquet, B. Roussière and J. Sauvage-Letessier) "β+/EC decay of 181Au: γ-Ray Identification" (em colaboração com C. Bourgeois, - Portugal. Phys., (1984) 59-64.
ALGUNS SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS

"Missão de estudo no ISKP da Universidade de Bonn" - Seminário no
Laboratório de Física da Universidade de Lisboa, em 22 de Outubro
de 1973.
"O modelo do núcleo em camadas" - duas lições no Seminário sobre
Modelos Nucleares, no âmbito do Projeto de Investigação LF 1-II do
I.A.C., em 1973-74.

Bragança Gil no Laboratório de Orsay

"Missão de estudo nos Institutos de Física Nuclear das Universidades de Paris e Lyon" - Seminário no Grupo de Espetroscopia Nuclear
do CFNUL, em Novembro de 1978.
"O método de channeling em Espectroscopia Nuclear" - Seminário
no CFNUL em 8 e 15 de Março de 1979.
Conferências e publicações sobre “A investigação em Física”
"Panorama da investigação em Física em Portugal" - Palestra no
Centro Brasileiro de Pesquizas Físicas, Rio de Janeiro (1979).
"A situação da Física em regiões da Europa pouco desenvolvidas" Colóquio na Sociedade Portuguesa de Física, Lisboa (1981).
"Situação da investigação em Física em Portugal" (de colaboração
com J.S.Lopes, M. Laranjeira e L. Mendes Victor) - Gazeta de Física,
6, 38 (1978).

RESULTADOS DA COLABORAÇÃO INTERNACIONAL

As últimas publicações de física nuclear:
"Decays of 181Hg (T1/2=3.6s) and 181Au (T1/2=11.4s), and low-spin
states of 181Pt and 177,181IM" (em colaboração com J. Sauvage, C. Bourgeois, P. Kilcher, F. le Blanc, B. Roussière, M.I. Macias-Marques, H.G.
Porquet e M. Dautet) - Nuclear Physics, A 540, 83-116 (1992).
"Lifetime measurements by delayed coincidences with and without a
complete knowledge of the prompt curve. Application to levels in 184Ir
and 185,187Pt" (em colaboração com J. Oms, M.C.Abreu e C. Bourgeois) - Nuclear Inst. and Meth. in Phys. Res. 1, 368, 403-409 (1996).

OS INÍCIOS DA FÍSICA NUCLEAR NA FACULDADE DE CIÊNCIAS
LISBOA, 1929 - 1947

O CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
A FÍSICA NUCLEAR NASCE NOS FINAIS DO SÉCULO XIX

OS INÍCIOS DA FÍSICA NUCLEAR EM PORTUGAL

As descobertas dos raios X (1895), da radioatividade (1896) e do eletrão
(1897) dão origem ao estudo do átomo. Em 1911 Rutherford (1871-1937)
propõe a existência de um modelo atómico contendo uma zona central
de carga positiva (a que se chamou “núcleo atómico”) rodeada de cargas
negativas, os eletrões. Este modelo permitia interpretar as suas experiências de bombardeamento de átomos de ouro com partículas α.

Em 1929, Cyrillo Soares, Professor na FCUL, funda o Centro de Estudos de Física e envia os seus colaboradores para o estrangeiro.
O Centro de Estudos de Física da Faculdade de Ciências da UL foi
pioneiro, em Portugal, na investigação em Física Nuclear.
INVESTIGADORES DO CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA

Cyrillo Soares
1883 - 1950

Ernest Rutherford
(1871-1937)

Esquema do dispositivo onde Rutherford realizou
experiências de bombardeamento de átomos (1919)

Modelo atómico
de Rutherford

A Física nuclear, experimental e teórica, desenvolveu-se extraordinariamente durante as décadas 1920-1940 e conduziu, em 1938 à descoberta
da cisão de Urânio e ao fabrico, e utilização, em 1945, da bomba de cisão.
Mas as inúmera aplicações da física nuclear não são apenas de natureza
bélica. Os isótopos radioativos, a obtenção de imagens médicas, a terapia de diversas doenças são alguns exemplos de “aplicações pacíficas”.

Manuel Valadares
1904 - 1982

Marques da Silva
1905 - 1965

Armando Gibert
1914 - 1985

Marieta da Silveira
1917 - 2004

Lidia Salgueiro
1917 - 2009

Manuel Valadares, Marques da Silva e Armando Gibert fazem doutoramento em centros de investigação europeus. Após o regresso a
Portugal desenvolvem um programa de investigação de qualidade internacional. Alguns dos resultados obtidos são referidos por Robert T.
Beyer em “Fundamentos de Física Nuclear” Lisboa, Gulbenkian, 2004
(edição original, 1949). Nessa época o CEF era o único grupo de investigação, em Portugal, a ter tal desempenho.
A POLÍTICA DO ESTADO NOVO E A CIÊNCIA PORTUGUESA

Em 14 de Junho de 1947 foram expulsos da Universidade, por Decreto
do Conselho de Ministros, vinte e um Professores e Assistentes.
Os três principais investigadores do Centro de Estudos de Física,
Manuel Valadares, Marques da Silva e Armando Gibert são afastados
da Universidade por razões políticas.

Tomografia por emissão de positrões (PET)

A utilização de radioisótopos na medicina

Acelerador Saturno destinado à terapia de tumores

Bragança Gil foi um dos físicos portugueses a trabalhar com isótopos
radioativos e nas suas aplicações à medicina (1957-1967).
BRAGANÇA GIL E AS EXPULSÕES POLÍTICAS DE 1947

“Fortemente impressionado pelo dramático episódio das expulsões da
Universidade em 1947, de que falava recorrentemente, assim como pela
personalidade de Armando Cyrillo Soares, cuja fotografia sempre manteve no seu gabinete como figura tutelar, Bragança Gil chamou a si a
tarefa de recriar as condições que tinham sido interrompidas”. (Augusto
Barroso, Ana Maria Eiró e Marta Lourenço, Bragança Gil (1927-2009),
Professor, investigador, e divulgador de Ciência).
Mais tarde trabalha em física nuclear fundamental (1962-1988), inserindo-se na tradição do Centro de Estudos de Física e nele recriando condições de investigação.

A FÍSICA NUCLEAR NA FACULDADE DE CIÊNCIAS
DE CYRILLO SOARES A BRAGANÇA GIL

A INVESTIGAÇÃO NO CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA
INVESTIGAÇÃO NO CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA ATÉ 1947

Construção de detetores de radiação (Câmara de Wilson, Geiger)
Espetrografia das radiações X e γ
Espetrografia magnética
Aplicações dos raios X
A espetrografia de radiação γ e X, temas de trabalho do CEF, destinava-se a melhorar o conhecimento do núcleo atómico, como explica
Valadares na Gazeta de Física (Vol. II, pp. 93-106, 1950).

INVESTIGAÇÃO NO CENTRO DE ESTUDOS
DE FÍSICA COM BRAGANÇA GIL

Vinte anos após as expulsões de 47 Bragança Gil retoma a atividade de
investigação no Centro de Estudos de Física da Faculdade de Ciências,
imprimindo-lhe o dinamismo demonstrado pelos seus antecessores dos
anos quarenta e, tal como eles, envolvendo os jovens licenciados nos
Projetos que elabora e nos Programas de Investigação que cria.
Desse trabalho resultaram:
Novos projetos de investigação
Nova instrumentação
Novos investigadores
Doutoramentos no estrangeiro

Câmara de Wilson
(capa da Gazeta
de Física)

Espectrógrafo para radiação X do CEF
(Biblioteca do M.C)

Espectrógrafo para radiação γ
construido no CEF(Biblioteca do M.C)

O CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA E A PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

Em 1943 Cyrillo Soares e os seus colaboradores fundam a Portugaliae Physica, onde são publicados trabalhos do CEF. Bragança Gil foi
membro da comissão de redação desde 1965 até à suspensão da
sua publicação e publicou nela alguns artigos.
Em 1946 Armando Gibert funda a Gazeta de Física, uma revista de divulgação. Em quase todos os números da Gazeta apareciam artigos sobre
radioatividade e física nuclear. Também Bragança Gil, para além de ter
pertencido à comissão de redação (1962-1974) escreveu na revista.

Nessa época a Universidade Portuguesa começava a despertar
para a investigação, tal como ela era entendida no resto do mundo
ocidental. As iniciativas de Bragança Gil, apoiadas por algum financiamento, e também pelos seus colaboradores, puderam desenvolver-se e dar origem a vários grupos de investigação na Universidade
de Lisboa.

INVESTIGAÇÃO ASSOCIADA À LINHA
DE ESPETROSCOPIA NUCLEAR

A partir do Grupo de “Espectroscopia Nuclear” fundado por Bragança
Gil em 1965 é formado, em 1976, o Centro de Física Nuclear da Universidade de Lisboa que foi coordenado por ele até 1986.

Neste Centro constituiram-se duas Linhas de investigação, sendo Bragança Gil responsável pela de Espetroscopia Nuclear.

Índice do I volume da Portugaliae Physica

Vol. I, Fasc. 2

Gazeta de Física

Janeiro 1947

Vol. IV, Fasc. 5

Gazeta de Física

Julho 1963

Dificuldades de interpretação da radioactividade β

Novas perspectivas no ensino da Física

A. Marques da Silva

por F. Bragança Gil
O Centro de Física Nuclear funcionou primeiro nas instalações da Faculdade de Ciências (R. Escola Politécnica).
Dois artigos da Gazeta de Física

Em 1979, após o incêndio, o Centro foi transferido para o Complexo Interdisciplinar da UL.

MUSEOLOGIA
1959 - 1967

PRIMEIROS PASSOS NA MUSEOLOGIA CIENTÍFICA
VISITA E ESTUDO DE MUSEUS DE CIÊNCIA

MUSEUS DE CIÊNCIA DE PARIS, MILÃO E MUNIQUE

Durante os anos da sua estadia em Paris (1959 a 1961) frequentou o
Museu do Conservatoire National des Arts et Métiers e, sobretudo o
Palais de la Découverte onde foi atraído, pelas suas implicações culturais e pedagógicas, para o (então) novo aspecto da Museologia das
Ciências que esta instituição representa.

Palais de la Découverte, em Paris, onde se inventou a “exposição
interativa”.
http://www.palais-decouverte.fr/index.php

A partir dessa época não deixou mais de se interessar por esse tema
estudando, por um lado, a problemática dos museus de ciência e
técnica, nas suas diversas vertentes e, por outro, a possibilidade de
instalação de museus deste tipo em Portugal.
Em setembro de 1967 desloca-se a Milão, Munique e Paris, em missão
do Instituto de Alta Cultura, (com Rómulo de Carvalho) com o objetivo
de estudar três dos museus de ciência então mais ativos na Europa.
Como resultado desta viagem de estudo elaborou o relatório Memória
sobre a instalação em Lisboa, de um Museu de Ciência apresentado ao
Ministro da Educação Nacional, através do Presidente do Instituto de
Alta Cultura.
A partir desta época, intensificou os seus estudos de Museologia, particularmente das Ciências e das Técnicas, complementando-os com a
visita atenta a numerosos Museus e Centros participativos dedicados
a esta temática.

Conservatoire National des Arts et Métiers
http://www.arts-et-metiers.net/

MUSEU DE CIÊNCIA DE MUNIQUE

Deutsches Museum
http://www.deutsches-museum.de/natural-sciences/physics/

MUSEU DE CIÊNCIA DE MILÃO

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
http://www.museoscienza.org/museo/

Instrumentos da coleção

MUSEOLOGIA
1978 - 1993

O MUSEU DE CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA: DA FUNDAÇÃO ÀS EXPOSIÇÕES
FUNDAÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Em 1978 Bragança Gil é nomeado Presidente da Comissão Organiza-

dora do MCUL por Despacho nº90/79 do Secretário de Estado do
Ensino Superior e Investigação Científica.

AS PRIMEIRAS EXPOSIÇÕES

AA primeira
exposição
temporária
peloemMuseu teve lu
primeira exposição
temporária
realizada pelorealizada
Museu teve lugar
1987 na
da Universidade
de Lisboa. de Lisboa.
1987
naReitoria
Reitoria
da Universidade

Em Outubro de 1979 entrega o Relatório Preliminar sobre a Instalação

do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa (com a colaboração
de J. Tiago de Oliveira e César Viana).

Em 1985 é nomeado Presidente da Comissão Instaladora do MCUL

(Decreto-Lei nº 146/85). Com a aprovação do Estatuto do Museu pelo
Senado da Universidade de Lisboa, passa a Director do Museu.

Painel de entrada da primeira exposição temporária realizada em 1987, pelo MCUL intitulada Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa-passado, presente, perspectivas
futuras, apresentada na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Fachada ocidental da antiga Escola Politécnica, onde se encontra instalada
parte do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa (MCUL).

Exposição temporária Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - passado,
presente, perspectivas futuras: pormenor do Departamento de Física.

A 1ª fase da exposição de longa duração foi inaugurada em 22 de
Março de 1993.

TRABALHOS PARA ADAPTAÇÃO MUSEOLÓGICA NA EPL

Os trabalhos para a adaptação museológica dos espaços da antiga

Escola Politécnica iniciaram-se em 1986, tendo daí resultado, na pri-

meira fase dos trabalhos, duas grandes salas de dimensões iguais,
uma para a exposição permanente (atualmente sala Bragança Gil) e
outra para exposições temporárias, e ainda duas galerias para reservas do acervo histórico do Museu.

A Sala anterior, após concluída, onde se encontrava parte da exposição de longa duração. Ela contém módulos participativos
e equipamento de interesse histórico-científico, acompanhados de informação e elementos iconográficos relevantes.

A musealização dos restantes espaços atribuídos ao Museu continuou – algo lentamente – à medida da sua desocupação pela FCUL e
de constrangimentos financeiros.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

As exposições temporárias mantiveram-se com uma cadência de, pelo
menos, duas por ano.
Sala 2 do Museu em curso de reconstrução.

AS RESERVAS DO ACERVO HISTÓRICO

Uma das reservas do MCUL em curso de construção;
notar as calhas embebidas no pavimento, para deslocação
das estantes compactas que aí serão instaladas.

Grande Balança da Casa da
Índia apresentada na 3ª Exposição temporária promovida
pelo MCUL (em colaboração
com o Instituto Português de
Qualidade), intitulada Pesos e
Medidas em Portugal - Exposição Nacional de Metrologia.
Vista parcial da anterior Reserva do MCUL, após conclusão,
já com os armários compactos instalados.

m

MUSEOLOGIA
O PÊNDULO DE FOUCAULT

UM TEMA MOTIVANTE: O PÊNDULO DE FOCAULT E A FORÇA DE CORIOLIS
O PÊNDULO DE FOUCAULT EM MUSEUS NO MUNDO

O PÊNDULO DE FOUCAULT NA ESCOLA POLITÉCNICA DE LISBOA

O pêndulo de Foucault, assim chamado em homenagem ao físico francês Léon Foucault (1819-1868), é um dispositivo simples que permite
pôr em evidência a rotação da Terra. Embora se soubesse já que a terra
rodava, a primeira experiência fácil de fazer surge apenas em 1851, com
Foucault. Atualmente existem pêndulos de Foucault em muitos museus
de ciência, nas universidades e noutras instituições.

Bragança Gil fez o projecto de um pêndulo de Focault que foi depois
instalado no átrio da Escola Politécnica. O pêndulo foi entretanto retirado do átrio.

Pêndulo de Focault instalado no Panteão de Paris

O pêndulo de Foucault no Musée des Arts et Métiers
(Paris), um dos cenários mais importantes do romance
de Umberto Eco com o mesmo nome.

Em San Diego no Natural History Museum.

Em Filadélfia no Franklin Institute.

Na Cidade das Artes e das Ciências de Valência.

O pêndulo no átrio da Escola Politécnica.

O PLANO DE OSCILAÇÃO DO PÊNDULO

Se o pêndulo de Foucault fosse colocado no Pólo Norte… O plano de
oscilação do pêndulo rodaria completando um círculo em 24 horas.

No Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci em Milão.

O plano de oscilação de um pêndulo roda mais ou menos depressa,
conforme a latitude. Se o pêndulo de Focault fosse colocado no equador o seu plano de oscilação permaneceria fixo relativamente à Terra.
Nos dois hemisférios os sentidos de rotação são opostos. A variação
do plano de oscilação do pêndulo é descrita pela força de Coriolis.

ENSINO DA FÍSICA NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DE LISBOA
LISBOA, 1967 - 1997

DE ASSISTENTE A PROFESSOR CATEDRÁTICO – UM PROFESSOR EXCEPCIONAL
PROFESSOR DE FÍSICA NA FCUL DURANTE TRINTA ANOS

ORAÇÃO DE SAPIÊNCIA, REITORIA DA UL, 1997

“As suas aulas eram cuidadosamente preparadas, os apontamentos
meticulosamente escritos e o seu envolvimento e entusiasmo pelas
matérias que ensinava, manifestação de uma verdadeira paixão pelos
temas de física moderna, não deixava ninguém indiferente. Marcou
gerações de alunos e muitos foram os que optaram pela carreira de
físico por sua influência”.
Augusto Barroso, Ana Maria Eiró e Marta Lourenço, Bragança Gil (1927-2009),
Professor, investigador, museólogo e divulgador da ciência.

DISCIPLINAS LECIONADAS

Física Atómica e Introdução à Mecânica Quântica
Física Complementar
Espectroscopia Nuclear
Física Atómica e Molecular

APONTAMENTOS DE AULAS

Física Nuclear
Física Nuclear Complementar
Elementos de Física Nuclear e Introdução à Mecânica Quântica
Espectroscopia Nuclear e Técnicas Nucleares

Em 1981 a Associação de Estudantes edita o seu curso de Física Nuclear. Mas maior parte dos seus apontamentos para as aulas eram
escritos à mão. As aulas eram ilustradas com acetatos cuidadosamente desenhados.

Física Nuclear Aplicada
Física Atómica e Nuclear

FORMAÇÃO DE NOVOS INVESTIGADORES

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FCUL

Laboratório de Física Nuclear, FCUL, C1, 1985

Iniciou as orientações de Seminário para
alunos do 5º ano da Licenciatura em
Física no ano letivo 1968-69 no campo
da Física Experimental. Com a transformação do Seminário da Licenciatura em
Física em Estágio, passou dirigir estágios científicos da Licenciatura em Física
até 1986.

Fez parte do grupo de professores da FCUL que, nos anos oitenta,
reflectiu sobre o papel das Faculdades de Ciências na sociedade
contemporânea e elaborou o documento Um programa inovador, em
que se baseou, em parte, a reestruturação da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.
Realizou conferências e escreveu artigos e no quadro das comemorações dos aniversários da FCUL:
"A Física na Escola Politécnica e na Faculdade de Ciências" (em colaboração com J. Ramalho Croca e A. Seruya Cardoso Pinto) - in Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: Passado, Presente,
Perspectivas Futuras, Lisboa, Museu de Ciência, (1987).
"Duas efemérides no panorama científico de Lisboa: 75 anos da Faculdade de Ciências e 150 anos da Escola Politécnica" - Ciência,
série V, 1, 1, (1987).
“Faculdade de Ciências: Evocação das suas longínquas origens” –
Palestra realizada na Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, em 12 de Abril de 2000, comemorando o Dia da Faculdade.
A partir de Março de 1978, a par do ensino na Faculdade, passou a
ocupar-se da criação de um Museu de Ciência na Universidade de
Lisboa. Em 1990, tornou-se seu Diretor.

HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

A HISTÓRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E A SUA DIVULGAÇÃO
O CENTRO DE ESTUDOS DE FÍSICA

OS RAIOS X : DO CEF PARA O MUSEU DE CIÊNCIA

Uma das tarefas que Bragança Gil se propôs propôs realizar em história das ciências foi a divulgação do trabalho realizado no Centro de
Estudos de Física durante a década de quarenta, sob a coordenação
de Manuel Valadares (1905-1982).
Entre os cientistas portugueses que mais admirava estava Cyrillo
Soares (1883-1950), fundador do Centro de Estudos de Física e
Manuel Valadares que coordenou a investigação no Centro entre
1929 e 1947.

Cyrillo Soares - (1883-1950)

Manuel Valadares - (1904-1982)

A ACÇÃO DE CYRILLO SOARES E DE MANUEL
VALADARES ANALISADA POR BRAGANÇA GIL

"Nota curricular do Prof. Doutor Armando Cyrillo Soares (1883-1950)"
- Revista da Universidade de Lisboa, 5, 83, (1988).

Um aparelho de produção de raios X do Museu
de Ciência (foto de Marília Peres, 2006)

“Nota de abertura” a “Fundamentos de Física Nuclear”, org. Robert T.
Beyer. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, (publicação original, 1949). O livro contém referências às publicações do Centro de
Estudos de Física.
“Cyrillo Soares e a Ciência em Portugal” (I. Serra, F. Bragança Gil e
N.M.Peiriço), Anais da XIV Reunião da Rede de Intercâmbios para a
História e Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas, S.Paulo,
2005, pp. 76-87.
“The relevance of building scientific instruments - a case study”, (I.
Serra e F. Bragança Gil), XXVI Symposium S. I. C., Harvard, 2007, publicado em Travaux de Laboratoire, Instituto Rocha Cabral, Tomo L, Vol.II
pp. 2-11, Lisboa, 2011.
MONTAGENS DO CEF PARA ESPETROSCOPIA
DE RAIOS X DIVULGADAS POR BRAGANÇA GIL

No Museu de Ciência junto do aparelho de Raios X (foto de Marilia Peres, 2006)

A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA DOS RAIOS X E DA RADIOACTIVIDADE

"O Estudo dos raios X e o início da investigação em Física nas Universidades Portuguesas" - Conferência na Universidade de Évora, integrada nas Comemorações do Centenário da Descoberta dos Raios X,
Janeiro de 1995, publicada na Gazeta de Física, 18, 11, (1995).
"100 anos da Radioactividade" - Palestra no departamento de Física
da FCUL, Outubro de 1996, abertura do ano lectivo.
“A Radioactividade em Portugal (I.Serra, F. Bragança Gil e F. Viegas), II
Congreso Iberoamericano de Filosofia de la Ciencia y Tecnologia, La
Laguna, 2005, publicado em Travaux de Laboratoire, Instituto Rocha
Cabral, Tomo L, Vol.II, pp. 41-47, Lisboa 2011.

HISTÓRIA, DIVULGAÇÃO E ÉTICA DAS CIÊNCIAS

VERTENTES HUMANÍSTICAS DE BRAGANÇA GIL
HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

1987: 75 ANOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS,
150 ANOS DA ESCOLA POLITÉCNICA

“Desde os seus tempos de estudante da licenciatura em Ciências
Físico-Química que se interessou pela história da ciência como forma
de compreensão da própria evolução da Ciência” (Bragança Gil, Curriculum Vitae, 2007).

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: Passado, Presente,
Perspectivas Futuras

As suas primeiras publicações de carácter histórico datam dos anos
oitenta. Algumas delas assinalam as comemorações, em 1987, dos
150 anos da Escola Politécnica/75 anos da Faculdade de Ciências.
A partir dos anos noventa apresenta comunicações em encontros e
congressos e publica vários trabalhos com pendor histórico. Alguns
deles situam-se no cruzamento dos seus vários interesses: a divulgação, a história, a sociologia das ciências e a museologia.
PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES SOBRE
HISTÓRIA, DIVULGAÇÃO E ÉTICA DAS CIÊNCIAS

- “A Ética no Ensino e Investigação em Ciências Exactas – Conferências sobre Ética na Universidade”, realizada na Reitoria da Universidade de Lisboa, em 1 de Abril de 1998.
“Ciência e Igualdade”, participação, em 21 de Outubro de 2000, nos
encontros sobre ciência e valores – A Ciência e os Outros, realizados
no Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, integrados no 17èmes
Recontres Internationales Image et Science.
“A Responsabilidade Ética dos Cientistas”, contribuição ao colóquio
Os Cientistas Contra a Guerra, apresentada em 5 de Abril de 2003, na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.
“Os limites da Ciência - o poder e os riscos” Palestra na Escola Secundária Manuel Cargaleiro (Fogueteiro) em 27 de Março de 1996.

Um livro comemorativo
Onde publica: "Ensino e Cultura no Monte Olivete até à Faculdade de Ciências" (com Maria da Graça Canêlhas)

Uma exposição na Reitoria da UL

- “História da Ciência - Porquê uma tão diminuta participação portuguesa?” - Palestra realizada na Biblioteca Municipal Camões, em 12
de Outubro de 1995, no âmbito da semana “Viva a Ciência”.
Fez parte da Comissão Científica do Primeiro Colóquio Luso-Brasileiro “A Comunicação Pública da Ciência” e apresentou a comunicação
Que Imagem da Ciência Transmitiam os Museus do Século XIX?
Publicada nas Atas do Colóquio, Cabral Editora e Livraria Universitária,
Tautabé (SP) 2003, pp. 17-24.

Exposição temporária Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - passado,
presente, perspectivas futuras: pormenor do Departamento de Química.

EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS NO MUSEU

Setembro de 2009

Testando dispositivos experimentais no Museu de Ciência

ARQUEOLOGIA

APLICAÇÕES DA FÍSICA À ARQUEOLOGIA
O INTERESSE PELA ARQUEOLOGIA

ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Porquê a Arqueologia? Porque Fernando Bragança Gil era “curioso e
amante de todos os saberes e artes”. Esta frase foi usada pelo Prof.
Galopim de Carvalho, seu amigo e colega, ao descrever a sua participação numa escavação na Anta Grande, da Herdade do Zambujeiro,
a 10 km de Évora, cujos trabalhos tinham por finalidade o conhecimento da pré-história do período Megalítico do concelho.
Era Agosto de 1965 e Bragança Gil aproveitou as férias para rumar
até Évora, sua terra natal, e acompanhar de perto, os trabalhos participando como voluntário. Na bagagem levava máquina fotográfica,
binóculo, lupa de bolso, duplo decímetro, régua de cálculo, bloco de
notas, lápis de várias cores, um canivete, um termómetro… e com
todo este material ia referenciando os objectos pré-históricos recolhidos com esboços, medições, fotografias, determinação dos parâmetros morfométricos e as notas correspondentes.

Anta Grande do Zambujeiro.

A FÍSICA E A ARQUEOLOGIA

Nos seus trabalhos de Física Aplicada à Arqueologia Bragança Gil
utilizou métodos de microanálise nuclear não destrutiva pelas técnicas de fluorescência de raios X excitados por fontes radioativas e
PIXE (Particle Induced X-Ray Emission), tendo sido desenvolvidos
métodos de aplicação à análise quantitativa em amostra espessa
sem utilização de padrões de composição conhecida.
Estes métodos têm sido utilizados em determinações de composição de ligas metálicas com interesse arqueológico. Por outro lado,
eles constituíram, além da sua publicação em artigos, parte da tese

Mértola: Escavação de cemitério medieval no castelo (2.03.90).

DESENHOS DO CATÁLOGO PESSOAL DE ARQUEOLOGIA

de doutoramento de Maria Filomena Guerra, da Universidade Nova
de Lisboa.

ALGUMAS PUBLICAÇÕES

"Elemental Analysis of Gold Coins by Particle Induced X-ray Emission
(PIXE)" (de colaboração com G. P. Ferreira) - Archaeometry, 23, 189-197
(1981).
"A Fluorescência de Raios X e o Método PIXE como Técnicas Analíticas
não Destrutivas em Arqueologia" (em colaboração com G. P. Ferreira) Arqueologia, 4, 12-27 (1981).

EXEMPLOS DE PEÇAS ANALISADAS

"Elemental Analysis of Gold Coins by Particle Induced X-ray Emission
(PIXE)" (de colaboração com G. P. Ferreira) - Archaeometry, 23, 189-197
(1981).
"Determinação da composição do Astrolábio Náutico da Ericeira por
Fluorescência de raios X" Rev. da Univ. Coimbra, 33, 295-7, (1985).
"Ion beam of copper and copper alloy coins" (em colaboração com F.
Beauchesne, J. N. Barrandon, L. Alves e M. F. Guerra) - Archaeometry,
30, 187-197 (1988).
"Quantitative elemental analysis of thick samples by XRF and PIXE" (em
colaboração com G. Barreira, M. F. Guerra e L. C. Alves) - X-Ray Spectrometry, 18, 157-164 (1989).
"Analyse de Dinheiros de la 1er Dynastie du Portugal: nouvelles approches" (em colaboração com M.F. Guerra, J.N. Barrandon e F. Magro) Revue d'Archéometrie, 13, 31-41 (1989).

Espólio da necrópole da Idade do Bronze de Sítimos.

Peças de cobre do Castro de Leceia.

INSTITUIÇÕES E REVISTAS CIENTÍFICAS

OUTRA FORMA DE PARTICIPAR NA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FÍSICA

REVISTAS CIENTÍFICAS

Destacam-se apenas algumas das múltiplas atividades que Bragança
Gil promoveu ou em que participou:

Foi membro da comissão de redação da revista "Gazeta de Física" de
1962 a 1974 e da comissão de redação da revista "Portugaliae Physica" desde 1965 até à suspensão da sua publicação. Publicou também
alguns artigos nessas revistas.

Membro da comissão que procedeu à reformulação do estatuto da
Sociedade Portuguesa de Química e Física e Sócio fundador da nova
Sociedade Portuguesa de Física. de que foi Secretário-Geral, Presidente da Direção e Presidente da Assembleia Geral.

Membro do "Publications Committee" e do "Conference Committee"
da European Physical Society (1975-1978).
GAZETA DE FÍSICA

A Gazeta de Física foi fundada em 1946 por Armando Gibert, Assistente na FCUL e membro do Centro
de Estudos de Física.
Bragança Gil, tal como outros membros do CEF, colaborou na Gazeta.
PORTUGALIAE PHYSICA

Colaborou na elaboração e acompanhamento do programa de constituição do Instituto de Física e Matemática.
Dirigiu o Centro de Física Nuclear da Universidade de Lisboa (CFNUL)
desde a criação (1976) até 1986 e foi membro do Conselho Directivo
até 1990. O Centro de Física Nuclear, funcionou primeiro nas instalações da F.C. (R. Escola Politécnica) e em 1979, após o incêndio, foi
transferido para o Complexo Interdisciplinar da UL.

Instituto de Física e Matemática onde foi instalado o Centro de Física Nuclear, em 1979.

Dirigiu e organizou a biblioteca do Laboratório de Física da FCUL de 1969
a 1975.
Foi nomeado em 1977 por Despacho do Sec. Estado da Investigação
Científica como membro da Comissão de Energia Solar do INIC.
Membro da Comissão Consultiva ad-hoc para as Ciências Exatas do Instituto de Alta Cultura (depois, INIC), após Abril de 1974 até 1981.
Promoveu a publicação do Anuário do Laboratório de Física da Universidade de Lisboa, tendo feito parte da respetiva comissão de redação em
1971-72 e 72-73.

A Portugaliae Physica foi fundada por Cyrillo Soares
em 1943 e nela foram publicados muitos dos resultados dos investigadores do Centro de Estudos de
Física. Por causa desses artigos foi a única revista
ibérica considerada internacional, por Robert Beyer.
Em 1999 a Portugaliae Physica foi integrada, juntamente com outras
revistas europeias, no European Physical Journal.

EPJ is a merger and continuation of Acta Physica Hungarica, Anales de Fisica, Czechoslovak Journal of Physics,
Fizika A, II Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica and Zeitschrift für Physik.

NOVAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS

Entre 1971 a 1984 fez parte das comissões encarregadas de estudar
as novas instalações para a FCUL, tendo participado, em colaboração com F.C. Barreira, J. Guerreiro e C. Romariz, na elaboração do
documento-base para esse estudo, intitulado Programa para servir de
base ao projeto para a construção de novas instalações da Faculdade
de Ciências de Lisboa.

Foi eleito representante da FCUL no grupo designado para a preparação
do projeto de Estatutos da Universidade de Lisboa.
Em 1988, foi eleito para o Senado Universitário, tendo feito parte da comissão deste que elaborou o projeto de Estatutos da Universidade de
Lisboa, publicados no DR nº 189, I Série – B, 18 de Agosto de 1992.
Membro da comissão coordenadora do Senado de 1990 a1998.

Reitoria da Universidade de Lisboa.

Vista aérea das novas instalações da Faculdade de Ciências de Lisboa.

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E DINAMIZAÇÃO
DO TRABALHO CIENTÍFICO

A GESTÃO E A DINAMIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

Na sequência da reorganização do Instituto de Alta Cultura, em 1975,
promoveu a criação do Centro de Física Nuclear da Universidade de
Lisboa (CFNUL). Coordenou a linha de Espetroscopia do Centro até
1986.

ELETRÓNICA NUCLEAR E INSTRUMENTAÇÃO
NO CENTRO DE FÍSICA NUCLEAR

O estudo das radiações atómicas e nucleares é uma das formas de conhecer a estrutura e as propriedades da matéria. Para analisar essas
radiações usam-se detetores, que produzem sinais elétricos.

Impulsionou a constituição de um grupo de trabalho de Eletrónica
Nuclear e Instrumentação, para apoio à atividade experimental do
Centro de Física Nuclear (que foi orientado por Gaspar Barreira).
Presidiu à Comissão Organizadora do "Workshop" Microprocessadores
e Instrumentação em Física Experimental, realizado no CFNUL e promovido por este Centro em colaboração com o ICTP (Trieste), em Maio
de 1985.
COORDENAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS

A partir de 1971, no âmbito do Projeto de Investigação LF1 denominado Espetroscopia Nuclear e Fenómenos de Interação entre o Núcleo e
o Cortejo Eletrónico do C.E.F. orientou o Grupo de Espetroscopia Nuclear constituído por oito elementos.
A partir de 1973, passou a dirigir o Projeto de Investigação LF1-II denominado Espetroscopia Nuclear, na continuação do anterior Projeto.
O trabalho desenvolvido contribuiu para a formação científica de
jovens licenciados e para vários doutoramentos.
No âmbito do mesmo Projeto, impulsionou a realização de programas de investigação no domínio das correlações angulares α-X e γ-X
e do dos coeficientes de conversão interna de transições octopolares
elétricas e hexadecapolares magnéticas.

Um detector Geiger-Muller de muões
(symbiosis-foundation.org)

Atualmente, as experiências de análise de radiação nuclear incluem,
para além do detector, uma linha de aparelhos eletrónicos:
pré-amplificadores
amplificadores
discriminadores
fotomultiplicadores
analisadores multicanais

No âmbito da sua linha de investigação promoveu, entre 1972 e 1974,
a realização de um Seminário de Física Nuclear, que funcionou até
1979.
DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS EM FÍSICA NUCLEAR APLICADA
http://www.uhv.es/sites/pecas/es/espectroradiometro.htm

http://www.lip.pt/~luis/lafn/index.html

Em 1984 apresentou à JNICT o Projeto, “Desenvolvimento e Montagem de um Espetrómetro Duplo Mössbauer”, que foi financiado.
Espetrometria γ e X de alta resolução aplicada ao estudo de minérios
radioativos (1979).
Métodos de microanálise nuclear não destrutiva pelas técnicas de fluorescência de raios X excitados por fontes radioativas e PIXE (Particle
Induced X-Ray Emission), utilizados em determinações de composição de ligas metálicas com interesse arqueológico (1977-1992). Esse
trabalho constituíu parte de uma tese de doutoramento (Maria Filomena Guerra, UNL).
Estabeleceu colaboração com o "Laboratoire du Cyclotron" (C.N.R.S.,
Orléans), o que deu origem ao trabalho de Filomena Guerra realizado
em Orléans e em Lisboa.
"WORKSHOP" MICROPROCESSADORES
E INSTRUMENTAÇÃO EM FÍSICA EXPERIMENTAL

Workshop: Microprocessadores e Instrumentacao em Fisica Experimental, Lisbon, Portugal - ICTP - INFN Course on Basic VLSI Design Techniques

Fotomultiplicador
http://www14.brinkster.com/aleatoriedad

Um físico nuclear deve conhecer alguma da tecnologia destes aparelhos e ser apoiado por técnicos nas suas experiências.

DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS EM FÍSICA NUCLEAR APLICADA

Técnica PIXE (Particle Induced X-Ray Emission Particle-induced X-ray
emission or proton-induced X-ray emission):
A técnica PIXE de emissão de raios-X induzida por partículas carregadas tem-se revelado de grande interesse em arte e arqueologia. É um
método poderoso e não destrutivo de caracterização dos materiais
usado por físicos, geólogos, arqueólogos e restauradores de obras de
artes.

O LABORATORIO CHIMICO DA ESCOLA POLYTECHNICA

A RECUPERAÇÃO DO GRANDE LABORATÓRIO E DO
ANFITEATRO DE QUÍMICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DE LISBOA
A ESCOLA POLITÉCNICA DE LISBOA

O LABORATÓRIO

Com o passar dos anos e o uso intensivo, as instalações do laboratório
foram-se degradando, de forma mais acentuada depois do incêndio, já
que as verbas disponíveis para instalações eram encaminhadas para a
construção da nova faculdade. Mesmo assim, as aulas de química continuaram a ser dadas no laboratório e no anfiteatro, o que impediu na
altura a sua reconversão museológica.
« Lisbonne, août 17, 1890
Monsieur et très cher collègue.
Je ne puis pas quitter Lisbonne sans vous témoigner ma reconnaissance pour l’accueil aimable que je dois à vous et à M. Lourenço.
Il m’est à la fois un plaisir et un devoir de vous dire l’impression qui a
produit sur moi la visite à l’École Polytechnique de Portugal. J’ai été
étonné de trouver un établissement de premier ordre, dont tout pays
aurait droit d’être fier.
J’admire surtout les laboratoires et l’amphithéâtre de chimie. Ayant
construit les laboratoires des universités de Bohn et de Berlin, je crois
posséder quelques connaissances des institutions chimiques, et je
n’hésite pas d’affirmer que je ne connais pas un laboratoire mieux
installé pour l’enseignement et pour la recherche.
Les salles de travail et l’auditoire commandant une profusion d’espace,
d’air et de lumière que je n’ai pas rencontré souvent ailleurs. Permettez
en outre d’ajouter que je ne me rappelle pas un laboratoire où on a
réussi à combiner d’une manière semblable l’élégance et l’utilité.

Fachada da Escola Politécnica – fotografia de Bragança Gil.

Adieu, mon très cher collègue
Monsieur le Professeur José Júlio Rodrigues
Votre dévoué
A. W. Von Hoffmann »

A DEGRADAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Planta do piso térreo.

Anfiteatro de Química Escola.

Com o passar dos anos e o uso intensivo, as instalações do laboratório
foram-se degradando, de forma mais acentuada depois do incêndio, já
que as verbas disponíveis para instalações eram encaminhadas para a
construção da nova faculdade. Mesmo assim, as aulas de química continuaram a ser dadas no laboratório e no anfiteatro, o que impediu na
altura a sua reconversão museológica.

Laboratorio de Chimica Mineral da Escola Polytechica.

A RECUPERAÇÃO DO LABORATÓRIO

Galeria do Laboratorio de Chimica Mineral da Escola Polytechica.

Apesar da degradação existente, o espaço
mantinha-se inalterado, o que possibilitava a
recuperação do laboratório e anfiteatro. Bragança Gil empenhou-se “de alma e coração”
no projeto de recuperação e conseguiu, com a
sua persistência, obter as verbas necessárias
para a recuperação e musealização do laboratório e do anfiteatro e espaços anexos. Mesmo
depois de ter deixado o cargo de Diretor do
Museu, continuou a acompanhar as obras que
mantiveram a traça original dos espaços e
equipamentos. O Laboratório e Anfiteatro recuperados foram inaugurados em Maio de 2007.

FERNANDO BRAGANÇA GIL
1927 - 2009

UMA VIDA NA CIÊNCIA E NA CULTURA
Esta exposição de homenagem ao Professor Fernando Bragança Gil
foi realizada no âmbito do Projeto PTDC/HCT/81550/2006 da Fundação para a Ciência e Tecnologia, intitulado “Cientistas, Laboratórios e
Instrumentação de Física e Química na Escola Politécnica/Faculdade
de Ciências de Lisboa”.

A escolha de Bragança Gil como tema deveu-se ao facto de se tratar

de uma personalidade multifacetada, que foi não só um cientista altamente qualificado, mas também uma referência cultural para todos
os que o conheceram.

Entre as várias distinções honoríficas que lhe foram atribuídas como um
reconhecimento público da sua personalidade excecional contam-se:

- Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública (alvará de 4 de Março
de 1998, publicado no Diário da República, IIª Série de 27.10.1998).

- Sócio honorário da Sociedade Portuguesa de Física, em 27.09.1999.
- Prémio APOM “personalidade/Obra Museológica”, em 27.09.1999.
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