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Introdução
Cinco centenas de fotografias de paisagem e de arquitectura, 

reunidas com o objectivo de representar Portugal na Exposição 
Mundial de Chicago de 1893, permitem hoje invocar o território 
nacional na última década do século xix. A imagem que se obtém ao 
olhar para essas fotografias é bem diferente daquela que se recebe ao 
folhear os escritos de Alexandre Herculano ou de Almeida Garrett.1 
Nos seus romances históricos e viagens literárias, os pais fundadores 
da nação liberal traçam o retrato de um país pastoral com raízes 
profundas no passado. Este retrato romântico é moderno enquanto 
conceito e enquanto prática. No entanto, a narrativa visual de 1893 
não se contenta com a descrição de velhos monumentos ou de 
lugares pitorescos. A «nacionalização» do território dos caminhos-
de-ferro e das estradas constitui também uma novidade e uma 
conquista de finais de século.

Quer a descoberta da importância dessa paisagem tecnológica, 
quer a constatação da sua ausência na historiografia contemporânea 
motivaram esta pesquisa. Assim, o processo de construção do terri-
tório português, na segunda metade de oitocentos, constituiu o 
objecto central do presente livro. Tal como o tema, a investigação 
resultou do cruzamento da minha formação de base em arquitec-
tura e em história da arquitectura, com a história da ciência e da 
tecnologia. 

1 Sobre este assunto ver: Luís Reis Torgal, José Maria Amado Mendes e 
Fernando Catroga, História da História de Portugal: Séculos xix-xx (Lisboa: Círculo 
de Leitores, 1996); José-Augusto França, O Romantismo em Portugal: Estudo de 
Factos Socioculturais (Lisboa: Livros Horizonte, 1999). 
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Trabalhando a partir deste hibridismo disciplinar, propus-me 
analisar a produção de espaço através das práticas, dos processos e 
dos instrumentos usados pelos actores envolvidos na transformação 
do território. A estratégia não é muito distinta da reconfiguração da 
própria história da arquitectura e da história da ciência e tecnologia, 
cada vez menos interessadas na compreensão dos feitos de heróis 
isolados ou na análise de momentos de ruptura e mais dedicadas 
a propor interpretações geograficamente enraizadas e socialmente 
comprometidas a partir do exame das práticas concretas de arqui-
tectos e cientistas.2 Não negando o protagonismo de algumas figuras 
individuais – afinal foram políticos e engenheiros, mas também 
agrónomos e fotógrafos, que guiaram a minha investigação – este 
é, no entanto, um livro sobre a sua obra material. Pretendi colocar 
no centro da narrativa as maquetes, os jornais, as locomotivas, as 
pontes, os insecticidas e os álbuns fotográficos e procurei que fossem 
também eles a relatar a transformação do território e da paisagem 
oitocentista portuguesa. 

Sabendo que o conceito de território se reveste de uma comple-
xidade e de uma amplitude que escapam a este trabalho, não deixei 
de o encarar como conceito operativo. Aqui o território não se 
considera nem como uma abstracção teórica nem tão pouco como 
uma evidência ou fenómeno natural, mas sim como uma entidade 
material em permanente construção, que reflecte e incorpora carac-
terísticas próprias da sociedade, dos modelos económicos, dos 
referentes culturais e dos regimes políticos. Acima de tudo, neste 
trabalho rejeita-se, em absoluto, a ideia do território como cenário. 

Ninguém negará que as pontes de ferro, as máquinas a vapor e 
as locomotivas se transformaram nos ícones da modernidade oito-
centista. Mas, na grande maioria dos casos, as representações e as 
polémicas que envolveram estes objectos tecnológicos têm suscitado 
mais curiosidade do que a levantada pelos objectos à volta dos quais 
os discursos se organizaram. No entanto, este modelo de análise não 
basta. As infra-estruturas, quando olhadas na sua dimensão material, 

2 Para um resumo da mudança epistemológica na história da ciência: Dominique 
Pestre, «Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles définitions, 
nouveaux objets, nouvelles pratiques», Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 50, 
n.º 3 (1995). Um bom exemplo da nova historiografia da arquitectura é André 
Tavares, Novela Bufa do Ufanismo em Concreto: Episódios Avulsos das Crises Conju-
gais da Arquitectura Moderna no Brasil (1914-1943) (Porto: Dafne Editora, 2009).
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estão longe de ser realidades a-problemáticas.3 Defendo, por isso, que 
a análise do espaço de trabalho dos técnicos – quer os seus lugares 
de sociabilidade, quer os territórios que ajudaram a construir – se 
revela essencial para entender a história do período liberal português.

Isso torna-se ainda mais importante quando se fala de obras 
públicas. As infra-estruturas de comunicação patrocinadas pelo 
Estado ultrapassam a estrita lógica funcional de sistemas de trans-
porte: elas são, em grande medida, veículos de colonização. Na 
verdade, grande parte dos atributos da modernidade (racionalidade, 
ordem, precisão e eficácia) encontra a sua expressão primeira no 
território das obras públicas. Foi através delas que os portugueses 
de oitocentos aprenderam o significado da complexa filosofia da 
circulação saint-simoniana.4

Sem sombra de dúvidas, para além do território tecnológico, os 
personagens principais da minha narrativa são engenheiros. Apesar 
do reconhecimento da sua relevância histórica5 – são também enge-
nheiros os principais agentes que dão forma ao espaço metropolitano 
e imperial desde o século xvi – e do seu protagonismo social,6 está 
longe de haver consenso quanto à necessidade do estudo do seu 
trabalho para a compreensão do século xix português.

Fenómenos distintos impediram que isso acontecesse. Em 
primeiro lugar, uma historiografia dedicada a indagar sobre as limi-
tações do atraso económico e tecnológico português, centrada na 
ideia de decadência, não permitiu que a realidade histórica fosse 
percebida para além das imagens desenhadas pelos intelectuais da 
época.7 Apesar do contexto político e económico de num país peri-
férico como Portugal não dever se subestimado, não se pode ignorar 
o impacto da ciência e da tecnologia na modernização do território. 

3 Brian Hayes, Infrastructure: a field guide to the Industrial Landscape (Nova 
Iorque: W. W. Norton, 2005).

4 Pierre Musso, Télécommunications et philosophie des réseaux: la postérité 
paradoxale de Saint-Simon (Paris: PUF, 1997); Antoine Picon, Les saint-simoniens: 
raison, imaginaire et utopie (Paris: Belin, 2002).

5 Sobre o papel dos engenheiros no período anterior ao liberalismo ver Walter 
Rossa, Renata Araújo e Hélder Carita, orgs., Actas do Colóquio Internacional 
Universo Urbanístico Português 1415-1822 (Lisboa: Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001), sobretudo Sessão VI: 
«Cultura do Território».

6 Maria de Lurdes Rodrigues, Os Engenheiros em Portugal: Profissionalização e 
Protagonismo (Oeiras: Celta, 1999).

7 Para uma crítica desta historiografia ver, por exemplo, Jaime Reis, O Atraso 
Económico Português: Estudos Sobre a Economia Portuguesa na Segunda Mmetade 
do Século XIX (1850-1930) (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993).  
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Em segundo lugar, e de forma paradoxal, o facto da segunda metade 
do século xix em Portugal ter recebido, logo em oitocentos, a desig-
nação de Fontismo – apropriando-se do nome de Fontes Pereira de 
Melo, um dos mais dilectos membros da classe dos engenheiros e 
um dos mais acérrimos defensores da política de obras públicas –, ao 
dar por adquirida a importância dos técnicos e das infra-estruturas, 
revelou-se, com o tempo, um dos maiores entraves ao estudo quer 
dos engenheiros quer do seu trabalho no terreno. Por último, uma 
história panegírica, elencando nomes ilustres e feitos gloriosos, de 
pouco serviu para clarificar o papel social das práticas tecnológicas 
dos engenheiros. Se o estudo do atraso lhes negava, por definição, 
qualquer relevância histórica, as narrativas genéricas sobre o Fontismo 
e os elogios avulsos de alguns técnicos, em nada contribuíam para 
esclarecer a sua real importância. As três abordagens apresentam-se 
simplificadas e com reduzido poder explicativo. 

Não ignorando que qualquer um destes caminhos é a conse-
quência directa do discurso construído pela elite oitocentista, 
tentei neste trabalho não ceder ao poder de sedução dessa retórica.  
A simplicidade e o entusiasmo com que os engenheiros descrevem 
a sua missão em prol do Progresso nacional mostram-se tão fasci-
nantes quanto ilusórios. Um olhar atento revela que o mundo onde 
estes actores se movem e os interesses que servem são bem mais 
complexos do que aquilo que vem sustentado nos seus relatos e 
que, apesar das inúmeras conquistas que alcançam, eles somam uma 
quantidade igual de derrotas. Como se verá, para além dos ateliers 
de projecto e dos estaleiros – os lugares que normalmente se asso-
ciam ao quotidiano dos técnicos – podemos também encontrá-los a 
lutar nos campos de batalha, a ensinar nas escolas técnico-científicas, 
a discursar e a legislar no Parlamento e a ocupar as redacções dos 
jornais. Na sua luta para alcançar o poder, os engenheiros portu-
gueses oitocentistas tecem uma densa rede, que une, de forma 
insuspeita, zonas aparentemente autónomas da vida social.

Ainda que as instituições tecnocientíficas portuguesas não se 
possam comparar com a excelência das instituições francesas, nem 
a simplicidade da rede ferroviária nacional se possa colocar ao lado 
da complexa rede britânica, o trabalho dos engenheiros não deve ser 
subestimado. A partir de Lisboa, bem longe dos centros de poder 
europeus, os técnicos portugueses montam uma enorme campanha 
de colonização interna. A escala das actividades e o nível de mobi-
lização de pessoas e de capitais para essas operações atribuem-lhes 
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uma importância social que não tem sido devidamente apreciada pela 
historiografia. Em Portugal, durante a segunda metade do século 
xix, até lugares pouco óbvios foram, como se verá, transformados 
pela ciência e pela tecnologia. Dos espaços das cidades às fronteiras 
mais remotas, o país mudou de aparência e mudou o modo de viver 
dentro dele. Ao construir o território, os engenheiros iam cons-
truindo a Nação.

Muitos autores já estudaram o tema da formação dos Estados e 
das Nações. Apesar da controvérsia teórica e historiográfica que o 
assunto ainda desperta, neste trabalho a Nação é encarada como um 
fenómeno moderno.8 O «paradigma modernista» tem já uma longa 
tradição bibliográfica e várias propostas de interpretação. Ernest 
Gellner defende que a educação centralizada e obrigatória se definiu 
como o principal agente de coesão social. Michael Mann, por sua 
vez, salienta o papel do exército, dos seus valores e da sua forma 
de organização, como factor de criação das identidades nacionais. 
Benedict Anderson propõe um ponto de vista diferente, sustentando 
a importância da imprensa na criação de um sentimento de pertença 
comunitário.9

Apesar da variedade de explicações, a constatação do papel das 
elites intelectuais e políticas na produção de imagens e discursos 
sobre a Nação, dominando a esfera pública e trabalhando com 
elementos como a língua, a memória e a cultura, é um dado comum 
nos textos de Gellner, Mann ou Anderson. No entanto, seguindo 
o trilho traçado por outros investigadores, neste trabalho pretendo 
mostrar de que modo «durante o século xix a tecnologia se trans-
formou num elemento fundamental para a invenção de uma nova 
cultura partilhada».10

8 Entre os críticos das teorias modernas sobre o nacionalismo ver: Anthony 
D. Smith, Nationalism and Modernism (Londres e Nova Iorque: Routledge, 1998); 
José Manuel Sobral, «A formação das nações e o nacionalismo: os paradigmas expli-
cativos e o caso português», Análise Social, vol. 37, n.º 165 (2003); José Mattoso, A 
Identidade Nacional (Lisboa: Gradiva, 2003). Mo entanto, mesmo os autores que 
defendem a emergência das nações em épocas históricas anteriores a oitocentos não 
negam que o século XIX teve um papel decisivo na consolidação e assimilação da 
ideia de identidade nacional.

9 Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Basil Blackwell, 1983); 
Michael Mann, The sources of social power: The rise of classes and nation-states, 
1760-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Benedict Anderson, 
Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism (Londres: 
Verso, 1993).

10 Tiago Saraiva, «Inventing the technological Nation: the example of Portugal 
(1851-1898)», History and Technology, vol. 23, n.º 3 (2007): 264.
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Considerando que a ciência é o conhecimento paradigmático da 
cultura moderna e que a prática científica e tecnológica se assume 
como essencial ao funcionamento do Estado e das burocracias a 
partir de finais do século xviii, parece estranho que quer a ciência 
quer a tecnologia estejam ausentes das teorias sobre a formação das 
Nações.11 Apesar de alguns teóricos reconhecerem a função instru-
mental do caminho-de-ferro ou do telégrafo para a circulação das 
ideias das elites e das funções administrativas do Estado, poucos os 
consideram como símbolos capazes de mobilizar vontades colectivas. 

O poder identitário dos objectos tecnológicos não é novidade 
para os historiadores da tecnologia que trabalham sobre a America, 
como David E. Nye. Tal como Nye, também William Cronon, 
Richard White ou Richard J. Orsi deixam bem claro o papel da 
tecnologia na construção do território e na invenção das paisagens 
nacionais, ou não se dedicassem a estudar o Oeste, o espaço da 
América moderna por antonomásia.12 Apesar destes autores reco-
nhecerem na tecnologia a capacidade de unir comunidades cultural, 
social, politica e religiosamente fragmentadas, como as dos Estados 
Unidos da América, muitos duvidam que essa interpretação possa 
servir para falar de Nações arcaicas, como Portugal.

O presente trabalho procurará rebater essa ideia. Defendo que, 
mesmo nos mais vetustos e agrários Estados europeus, a ciência e 
a tecnologia, inscritas no território, são elementos essenciais para a 
experiência da modernidade e da construção da nacionalidade. Talvez 
bem mais do que quaisquer outros, os ícones tecnológicos, das 
pontes ferroviárias aos grandes portos de mar, falam uma linguagem 
eloquente e de fácil assimilação, mesmo para populações iletradas. 

11 A interdependência entre Estado e ciência na época moderna é debatida por 
James C. Scott, Seeing like a State: How certain schemes to improve the human condi-
tion have failed (New Haven-Londres: Yale University Press, 1998).

12 Ver: David E. Nye, American Technological Sublime (Cambridge MA: MIT 
Press, 1996) e David E. Nye, America as Second Creation: Technology and Narra-
tives of New Beginnings (Cambridge MA, MIT Press, 2003). Ver também William 
Cronon, Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West (Nova Iorque: W. W. 
Norton, 1991); Richard White, The organic machine: the remaking of the Columbia 
River (Nova Iorque: Hill and Wang, 2001); Richard J. Orsi, Sunset Limited: the 
Southern pacific railroad and the development of the American West (Berkeley: Univer-
sity of California Press, 2005). Para além de importantes historiadores da ciência 
e tecnologia, estes autores são também os mais distintos representantes de um 
importante campo de estudo nos Estados Unidos da América: a história ambiental. 
Esta disciplina, pouco divulgada na academia portuguesa, vem propor uma revisão 
do papel desempenhado pela natureza nas narrativas históricas.
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Se a construção da história servia para forjar uma comunhão pelo 
passado, a tecnologia permitia fabricar uma proposta de futuro 
comum e projectar desejos e objectivos colectivos.

Na verdade, a defesa de uma matriz de base tecnológica para 
o nacionalismo na velha Europa não constitui novidade. O histo-
riador David Blackbourn afirmou que «escrever sobre a construção 
da moderna paisagem alemã é escrever sobre como a Alemanha 
moderna foi construída».13 A drenagem de pântanos, a canali-
zação dos rios e a edificação de barragens, longe de se apresen-
tarem como episódios menores, são, de acordo com Blackbourn, 
elementos essenciais para compreender a emergência da Alemanha 
enquanto Nação. O mesmo argumento apresentam outros autores 
para diferentes geografias. O historiador Eugen Weber deixou bem 
claro que, para «civilizar» os «selvagens» que viviam nas fronteiras 
mais ermas da República francesa, em finais do século xix, para 
promover a verdadeira unidade nacional, a intervenção pública no 
território foi essencial.14 Esta perspectiva surge também susten-
tada no trabalho dos historiadores da arquitectura e tecnologia, 
Antoine Picon e Marc Desportes. Ambos declaram que o Estado- 
-Nação moderno, como projecto económico, político e cultural 
específico, é indissociável da construção do território, a partir das 
redes de comunicação.15 Com base nestes textos se fundamenta este 
trabalho.

A produção académica portuguesa sobre o século xix é imensa 
e encontra-se em contínuo crescimento. No entanto, no que se 
refere à história do espaço construído ela é quase sempre omissa.  
O catálogo da exposição Portugal 1900, editado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, representa um paradigma das escolhas temá-
ticas da maioria das sínteses históricas que o antecederam e que lhe 
sucederam.16 Assumindo de forma clara o seu interesse eminente-
mente cultural e artístico, tratando temas como a fotografia e o 
cinema, passando pela música e a literatura, os seus organizadores, no 

13 David Blackbourn, The conquest of nature: water, landscape and the making of 
modern Germany (Nova Iorque: Norton, 2006), 9.

14 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France, 
1870-1914 (Stanford: Stanford University Press, 1976).

15 Marc Desportes e Antoine Picon, De l’espace au territoire: L’aménagement 
en France, XVIe - XXe siècles (Paris: Presses de l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées, 1997).

16 Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal 1900 (Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000).
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entanto, não ignoraram a necessidade de incluir textos de introdução 
sobre temas económicos e políticos. Não obstante, e à excepção de 
um artigo sobre a luta anti-tuberculose, nem a tecnologia nem a 
ciência foram consideradas temáticas suficientemente relevantes para 
constituir um capítulo introdutório autónomo. Ao mesmo silêncio 
foram votados os engenheiros e o território.

Em contributos fundamentais no campo da história política, 
o território, por si só, não faz parte dos objectivos de trabalho.17 
Quando se transforma em matéria de reflexão, estuda-se sobretudo 
como lugar de afirmação da soberania nacional e como espaço onde 
se desenrolam as funções administrativas do Estado-Nação.18 Do 
mesmo modo, a investigação desenvolvida por Rui Branco, reconhe-
cendo a importância da ciência e das práticas cartográficas na cons-
trução do Estado moderno, destaca principalmente temas políticos.19 

A historiografia económica recupera o território transformado 
pela tecnologia, ao estudar, por exemplo, a questão da agricultura 
oitocentista ou das infra-estruturas de comunicação.20 No entanto, 
o território apresenta-se como um tabuleiro onde se organizam as 
diversas forças e actividades económicas e não como um verdadeiro 
protagonista. Por sua vez, as investigações em sociologia histórica e 
cultural, como aquelas de Maria de Lurdes Lima dos Santos, muito 
úteis para este trabalho, não tiveram como campo de análise o contri-
buto das transformações que ocorreram nos ambientes urbanos na 
definição cultural das elites.21

Historiadores interessados em temas geográficos, como Artur 
Teodoro de Matos, ou geógrafos, como Maria Fernanda Alegria, 

17 Ver, por exemplo, Maria de Fátima Bonifácio, O Século XIX Português (Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais, 2002); Maria Filomena Mónica, Fontes Pereira de Melo 
(Lisboa: Assembleia da República, 1999); Rui Ramos, João Franco e o fracasso do 
reformismo liberal: 1884-1908 (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2002).

18 Ver: Luís Nuno Espinha da Silveira, Território e Poder: nas origens do Estado 
contemporâneo em Portugal (Cascais: Patrimonia, 1997). 

19 Rui Miguel C. Branco, O Mapa de Portugal: Estado, Território e Poder no 
Portugal de Oitocentos, (Lisboa: Livros Horizonte, 2003).

20 Tome-se como exemplo Pedro Lains e Álvaro Ferreira da Silva, orgs., História 
Económica de Portugal: 1700-2000, vol. 2: O Século XIX (Lisboa: Imprensa de 
Ciências Sociais, 2005); Pedro Lains, Os progressos do atraso:  uma nova história 
económica de Portugal, 1842-1992 (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2003); 
David Justino, A formação do espaço económico nacional: Portugal 1810-1913, 2 vols. 
(Lisboa: Vega, 1988-1989).

21 Maria de Lurdes Costa Lima dos Santos, Intelectuais portugueses na primeira 
metade de oitocentos (Lisboa: Editorial Presença, 1988).
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dedicaram importantes trabalhos à transformação física do espaço. 
Privilegiaram, no entanto, os aspectos quantitativos das questões 
económicas do tráfego, atendendo menos às questões relativas à 
dimensão material das redes de transporte.22 Historiadores de arte, 
como Raquel Henriques da Silva ou Maria Helena Lisboa, apresen-
tando leituras socialmente densas dos impactos físicos da tecnologia, 
concentraram-se sobretudo na escala urbana.23

Os principais trabalhos de história da ciência e da tecnologia oito-
centista realizados em Portugal, não têm, do mesmo modo, dedicado 
muita atenção aos temas do território. A necessidade de estudar a 
economia industrial, as estratégias de circulação do conhecimento 
científico ou a definição identitária e profissional de técnicos e cien-
tistas foi considerada prioritária, não se tendo ainda aprofundado o 
tema da transformação material do espaço.24

A perspectiva adoptada neste livro estabelece muitos paralelos 
com a investigação do historiador da ciência Tiago Saraiva. Na sua 
monografia sobre o papel da ciência na cidade e em estudos poste-
riores o território científico é apresentado como um actor, com capa-
cidade para influenciar o decorrer da história.25 Mais recentemente 
o trabalho de doutoramento do arquitecto Pedro Maurício Borges 
deu um contributo fundamental na definição de métodos para o 

22 Artur Teodoro de Matos, «Transportes e comunicações em Portugal, Açores e 
Madeira: 1750-1850» (tese de doutoramento em História, Ponta Delgada, Universi-
dade dos Açores, 1980); Maria Fernanda  Alegria, A organização dos transportes em 
Portugal (1850-1910): as vias e o tráfego (Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 
1990).

23 Raquel Henriques da Silva, «Lisboa Romântica: urbanismo e arquitectura, 
1777-1874» (tese de doutoramento em História de Arte, Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1997); Maria Helena 
Lisboa, Os engenheiros em Lisboa: Urbanismo e Arquitectura (Lisboa: Livros Hori-
zonte, 2002).

24 A título de exemplo ver: Ana Cardoso de Matos, Ciência, tecnologia e desen-
volvimento industrial no Portugal oitocentista: o caso dos lanifícios do Alentejo (Lisboa: 
Estampa, 1998); Maria de Fátima Nunes, Imprensa periódica científica (1772-1882): 
leituras de «sciencia agrícola» em Portugal (Lisboa: Estar, 2001); Maria Paula Diogo, 
«A construção de uma identidade profissional: a associação dos Engenheiros Civis 
Portugueses (1869-1937)» (tese de doutoramento em História e Filosofia das 
Ciências, Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, 1994).

25 Tiago Saraiva, Ciencia y Ciudad: Madrid y Lisboa: 1851-1900 (Madrid: Ayun-
tamiento de Madrid Área de Gobierno de Las Artes, 2005); Tiago Saraiva, «Labora-
tories and Landscapes: the Fascist New State and the Colonization of Portugal and 
Mozambique», HoST: Journal of the History of Science and Tecnology, vol. 3 (2009) .
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estudo da grande escala do território produtivo e da construção da 
paisagem.26 

Para revelar a construção do território e da Nação em Portugal, 
na segunda metade do século xix, decidi apresentar um conjunto 
de três episódios, que, apesar da sua autonomia temática, procuram 
contar uma história sequencial e cronológica, que vai dos finais da 
década de 1830 até aos inícios de 1890. Esses três episódios consti-
tuem um total de quinze capítulos. Os capítulos têm características 
semelhantes às três partes a que dão corpo, permitindo uma leitura 
autónoma, mas garantindo também, através das inúmeras remissões 
entre eles, uma continuidade narrativa. 

A escolha dos exemplos vem justificada nos parágrafos seguintes. 
No entanto, cabe-me deixar bem claro o que se excluiu deste 
trabalho. O espaço colonial, que foi um importante palco de acção 
dos engenheiros a partir das últimas décadas de oitocentos, e que 
também contribuiu para a construção dos referentes identitários 
portugueses, não foi objecto de estudo.27 Os problemas da cidade 
(ordenamento, desenho de vias, saneamento ou abastecimento de 
água), em torno dos quais se mobilizou uma parte importante da 
ciência e da tecnologia da segunda metade do século xix, não se 
encontrarão igualmente presentes nestas páginas.28 

Este livro, tendo como objecto de estudo o espaço construído, 
trata na primeira parte trata da formação dos engenheiros, a partir 
do estudo da Escola do Exército, fundada em Lisboa em Janeiro 
de 1837. Qualquer trabalho que pretenda abordar a modernização 
do território português oitocentista tem necessariamente de olhar 
para esta instituição. Convém lembrar que, até ao início do sé- 
culo XX, os cursos da Escola do Exército, antecedidos de uma 
formação prévia na Escola Politécnica, eram os únicos que garan-
tiam o acesso às carreiras na administração técnico-administrativo 
de Estado. Assim, na Escola Politécnica e do Exército ensinavam-se 

26 Pedro Maurício Borges, «O desenho do território e a construção da paisagem 
na ilha de S. Miguel, Açores, na segunda metade do século xix, através de um dos 
seus protagonistas» (tese de doutoramento em Arquitectura, Coimbra, Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2007).
27 Este tema tem uma historiografia muito recente. Ver, por exemplo, Maria Paula 
Diogo, «‘Domesticating’ the wilderness: portuguese engineering and the ocupation 
of Africa», in Jogos de identidade profissional: os engenheiros entre a formação e a 
acção, eds. Ana Cardoso de Matos et al (Lisboa: Edições Colibri, 2009).

28 O caso de Lisboa, por exemplo, foi detalhadamente estudado por Saraiva, 
Ciencia y Ciudad... .
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os conhecimentos próprios da engenharia, mas ensinava-se também 
a gerir e a administrar. Considerando que foram os engenheiros de 
Estado os responsáveis pelas obras de infra-estruturação do reino, 
estudar as questões directamente relacionadas com o sistema peda-
gógico, com os currículos ou com o habitat de alunos e profes-
sores, para além de reunir conhecimento útil à história da ciência e 
da tecnologia, contribuiu também para tornar mais clara a própria 
história do liberalismo português. 

O segundo cenário, onde encontrei os meus actores, foi o 
Conselho de Obras Públicas, órgão consultivo do Ministério das 
Obras Públicas, Comércio e Indústria, criado, tal como o MOPCI, 
em Agosto de 1852. O trabalho realizado por esta aparentemente 
obscura instituição revelou-se essencial para compreender as tarefas 
dos engenheiros. Apesar do contributo do Conselho para a moder-
nização do Estado parecer menos óbvio do que aquele das escolas 
de formação técnico-científica, as estratégias de reforma burocrá-
tica definidas pelos Conselheiros de Obras Públicas tornaram-se 
essenciais para a construção do território liberal. Graças à sua pose 
tecnocrática, ou seja, a um discurso de independência em relação à 
política partidária, os Conselheiros acabaram por alcançar um poder 
político imenso. Eles assumir-se-ão, de facto, como os olhos e as 
mãos do Estado no território. Na realidade, para além dos pareceres 
que emitiram sobre todas as obras públicas portuguesas – e que cons-
tituem hoje uma fonte de informação insubstituível –, os planos e 
regulamentos definidos pelo Conselho de Obras Públicas tornaram-
se instrumentos essenciais para a construção material do Estado. 
Nesses regulamentos, a estratégia militar, apreendida na Escola, e as 
políticas económicas dos governos transformaram-se em articulado 
legal aplicado ao território. Se bem que, a importância do papel da 
burocracia na formação do Estado liberal tenha sido reconhecida 
em estudos recentes, todavia, poucos estabeleceram a ligação entre a 
produção burocrática e a construção das obras públicas, reclamadas 
pela nova doutrina da economia política.29  

29 Pedro Tavares de Almeida, «A construção do estado Liberal. Elite política 
e burocracia na Regeneração (1851-1890)» (tese de doutoramento em Sociologia 
Política, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, 1995); Pedro Tavares de Almeida e Rui Miguel C. Branco, orgs., Burocracia, 
Estado e Território: Portugal e Espanha: Séculos XIX-XX (Lisboa: Livros Horizonte, 
2007); Joana Estorninho de Almeida, «A cultura burocrática ministerial: repartições, 
empregados e quotidiano das secretarias de Estado na primeira metade do século 



Projectar e Construir a Nação

28

A terceira e última parte centra-se no estudo do trabalho dos 
técnicos no Douro, a partir da década de 1870.30 Esta pode aparentar 
ser uma escolha subjectiva. Não obstante, um estudo mais detalhado 
revela que, para além dos portos de Lisboa e de Leixões, o caminho- 
-de-ferro do Douro – o único que foi projectado e dirigido pelo 
Estado e pelos seus engenheiros – faz parte do estrito conjunto das 
grandes obras públicas construídas em Portugal no século xix. Se a 
complexidade técnica apenas se poderia comparar com as obras dos 
portos de mar, o impacto nacional da linha do Douro, em termos 
económicos e simbólicos, só encontra um remoto paralelo nas obras 
de modernização do Alentejo, com a construção do caminho-de- 
-ferro do sul e sueste. A paisagem cerealífera alentejana e a paisagem 
de vinho do Douro, que mudaram às mãos de engenheiros e agró-
nomos no século xix, são exemplos fundamentais para contar a 
história da agricultura científica em Portugal no século xix.31 Ao 
seguir o trabalho de engenheiros e agrónomos na construção do 
caminho-de-ferro e na definição de uma estratégia de luta contra 
a filoxera, pretendo mostrar de que se fez e como se compôs uma 
paisagem tecnológica. Não obstante ser um ambiente agrícola depen-
dente do trabalho manual, o território do vinho dos finais oitocentos, 
depois de «civilizado» pela ciência e tecnologia, revela poucas seme-
lhanças em relação ao espaço produtivo de inícios de século.

Neste estudo procurei usar um conjunto alargado de docu-
mentos. Para todos os temas e para todas as épocas os elementos 
mais consultados foram os textos da impressa periódica. Para além 
de órgãos oficiais de divulgação e/ou propaganda, como o Boletim 
do Ministério das Obras Públicas Comércio e Indústria, a Revista 
de Obras Públicas e Minas ou O Agricultor do Norte de Portugal, 
um conjunto de jornais efémeros, como o Jornal da Sociedade dos 
Amigos das Letras, a Revista Económica ou O Ateneu, serviram de 

xix» (tese de doutoramento em Sociologia Histórica, Lisboa, Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, 2009).

30 O Douro tem sido o principal tema de trabalho de Conceição Andrade 
Martins e de Gaspar Martins Pereira. Ambos publicaram dezenas de livros e artigos 
de história económica sobre o Douro oitocentista, que foram fundamentais para 
este trabalho. Destaco apenas os mais importantes: Conceição Andrade Martins, 
Memória do vinho do Porto (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 1990); Gaspar 
Martins Pereira, O Douro e o vinho do Porto: de Pombal a João Franco (Porto: 
Edições Afrontamento, 1991).

31 Ver: Manuel Villaverde Cabral, org., Materiais para a História da Questão 
Agrária em Portugal: Século XIX e XX (Porto: Inova, 1974).
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base para este trabalho. Na verdade, os periódicos assumiram-se 
como um dos principais instrumentos ao serviço dos engenheiros. 
Para cada tendência, para cada controvérsia, fundava-se um jornal, 
que muitas vezes tinha apenas a duração dessa mesma polémica. Ao 
explorar o conteúdo de cada um deles, acredito poder deixar mais 
claras as preocupações comuns da elite técnica durante a segunda 
metade do século xix. 

Mas a investigação contou também com outras fontes. Os 
manuais litografados e os livros que ainda hoje repousam nas 
estantes oitocentistas da Biblioteca da Academia Militar, constituí- 
ram elementos essenciais para entender o sistema e o conteúdo do 
ensino oitocentista. O mesmo poderei dizer dos documentos guar-
dados no Arquivo Histórico Militar em Lisboa e na Biblioteca da 
École National des Ponts et Chaussées de Paris. Além destes, os livros 
de actas e de registo de pareceres do Conselho Superior de Obras 
Públicas forneceram-me informações decisivas para traçar a história 
dessa instituição e do território português. O Conselho, extinto 
entre 2005 e 2006, levou a que o seu acervo arquivístico passasse a 
incorporar o fundo documental do Arquivo Histórico do Ministério 
das Obras Públicas. Neste livro, as cotas do material relativo ao 
Conselho, consultado antes e depois deste processo de mudança, 
referem-se à sua localização mais recente. Mas, de entre todas as 
fontes manuscritas recolhidas, a documentação contida nas mais 
de cem caixas não inventariadas, que constituem o registo escrito 
e desenhado do projecto e da construção do caminho-de-ferro do 
Douro, à guarda do Arquivo Histórico da antiga Direcção Geral de 
Transportes Terrestres, foi a que me exigiu mais trabalho, mas de 
longe a que se revelou mais recompensadora. Dediquei os meses 
do verão de 2008 a procurar, num universo de papel, afastado do 
olhar do público durante anos, os relatórios, as cartas e as imagens 
que iluminassem o meu objecto de estudo. O fim da investigação 
nesse arquivo, em Outubro de 2008, coincidiu com a transferência 
de todo esse acervo para a nova Fundação Museu Nacional Ferro-
viário. Apesar dessa mudança, no presente trabalho, todas as cotas 
se reportam à antiga instituição. Os relatórios das comissões anti-
filoxéricas, que relatam com infinito detalhe o processo de trans-
formação do território produtivo do Douro, encontram-se, na sua 
grande maioria, na Biblioteca Nacional de Portugal.

Para além dos livros e documentos e mais do que com peças 
desenhadas ou mapas – o material comum de análise dos arquitectos 
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– trabalhei com fotografias. Tive o privilégio de poder consultar uma 
extensa colecção particular, mas a grande maioria dessas imagens 
encontra-se também guardada em arquivos nacionais, disponíveis 
a qualquer investigador. Ao longo de toda a pesquisa tentei que as 
fotografias não servissem apenas como ilustração. Estes objectos 
tecnológicos de produção e reprodução de imagens e de significados 
encerram, na verdade, um enorme poder narrativo, e, com o passar 
do tempo, foram-se transformando em protagonistas do meu relato.

Esta livro seria, todavia, bem diferente, sem a experiência física 
dos lugares, onde a história aqui descrita decorreu. O Palácio da 
Bemposta continua a ser um edifício de ensino militar, e, apesar 
das limitações de acesso inerentes à sua função, mantém muitos 
dos seus serviços abertos a pesquisadores externos. Se a Biblioteca 
da Academia Militar me permitiu imaginar o ambiente de trabalho 
dos engenheiros oitocentistas, o mesmo se pode dizer das várias 
subidas e descidas em comboio pelo Douro. Ainda hoje, e apesar da 
placidez do rio domesticado pelas barragens e do olhar romântico 
que a propaganda turística devota à paisagem, o percurso da linha 
do Douro continua a ser uma experiência que impressiona qualquer 
viajante. Ainda hoje é possível perceber o peso da distância e a 
dificuldade da «colonização» de uma região que se encontra longe 
de quase tudo.

Entre viagens reais e viagens pelo passado, espero, com esta obra, 
ajudar a revelar algumas das paisagens tecnológicas que construíram 
a Nação portuguesa e contribuíram para dar forma ao seu imaginário 
colectivo no século xix.


