Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018, 23-30

O poder da magnetite
El poder de la magnetita
The power of magnetite

			

Gilberto Gonçalves Pereira1, Catarina Pires2

1 Museu da Ciência da Universidade de Coimbra /
Centro de Física da UC
ggpereira@ci.uc.pt
2 Laboratório de Ciência e Arte
catarina.pires@gmail.com

Recibido: 4 de octubre de 2017. Aceptado: 29 de enero de 2018.
Publicado en formato electrónico: 6 de septiembre de 2018.
Palavras-chave: Magnetite, William Dugood, Gabinete de Física, Universidade de
Coimbra
Palavras clave: Magnetita, William Dugood, Gabinete de Física, Universidad de
Coimbra
Key words: Magnetite, William Dugood, Physics Cabinet, University of Coimbra
Resumo
A magnetite é um óxido de ferro (Fe3O4) que se encontra na natureza e cujo nome deriva
de uma localidade na Grécia, denominada Magnésia, que significa “o lugar das pedras mágicas”. A
atribuição de propriedades mágicas a este mineral relaciona-se com a sua capacidade para atrair
objectos com ferro. Durante os séculos XVII e XVIII era comum a sua existência nos Gabinetes
de Curiosidades e nos Gabinetes de Física. A magnetite - um imã natural - era utilizada em experiências que tiravam proveito da sua principal característica: o magnetismo. Uma das primeiras
e mais significativas aplicações que teve relaciona-se com a sua capacidade para magnetizar
agulhas, que eram posteriormente aplicadas em bússolas.
Na coleção setecentista do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra existiam quatro imãs. Destes, sobrevivem dois, sendo o mais conhecido o denominado Magnete Chinês. Este
escultural instrumento, construído em Lisboa por William Dugood (entre os anos de 1734 e
1741) para o rei D. João V, caracteriza-se por possuir uma magnetite inserida no interior de uma
cenográfica coroa real.
Neste trabalho pretendemos dar a conhecer a história das duas magnetites que existem
actualmente em Coimbra, assim como o responsável pela sua montagem, William Dugood.
Resumen
La magnetita es un óxido de hierro (Fe3O4) que se encuentra en la naturaleza. Su nombre
deriva de una localidad griega, llamada Magnesia, que significa «el lugar de las piedras mágicas».
Por su capacidad para atraer objetos de hierro se atribuyen propiedades mágicas a este mineral.
Durante los siglos XVII y XVIII era común su existencia en Gabinetes de Curiosidades y en
Gabinetes de Física. La magnetita (que se pude comportar como un imán natural) fue usada en
ensayos sobre el magnetismo. Una de las principales y más significativas aplicaciones que tenía
estaba relacionada con su capacidad para magnetizar agujas, que posteriormente eran utilizadas
en brújulas.
De la colección de instrumentos del siglo XVIII, del Gabinete de Física de la Universidad
de Coimbra, han sobrevivido dos imanes, siendo el denominado “Magnete Chinês” el más conocido. Este instrumento, construido en Lisboa por William Dugood (entre los años de 1734 y
1741) para el rey D. João V, se caracteriza por poseer una magnetita incluida en el interior de
una corona real decorativa.
En este trabajo pretendemos dar a conocer la historia de las dos magnetitas que existen
en Coimbra, así como el responsable de su montaje, William Dugood.
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Abstract
Magnetite is an iron oxide (Fe3O4) that can be found in nature and whose name derives
from a regional unit of Greece called Magnesia, which means “the place of magical stones”.The attribution of magical properties to this mineral is related to its ability to attract objects that contain iron. During the seventeenth and eighteenth centuries, it was common to have magnetite
objects displayed in the Curiosities and Physics Cabinets. Magnetite (which is a natural magnet)
was used in experiments on magnetism. One of the earliest and most significant applications of
magnetite is the ability to magnetize needles, which were later applied to compasses.
In the eighteenth collection of the Physics Cabinets of the University of Coimbra there
were four magnets and two of them still persist. The best known is the so-called “Magnete
Chinês” (Chinese Magnetite).This sculptural instrument, built in Lisbon by William Dugood (between the years 1734 and 1741) for the King D. João V, is characterized by having a magnetite
inside a scenographic royal crown.
In this work, we want to unveil the history of the two Coimbra’s magnetite, as well as the
history of Dugood, which is the responsible for their assembly.

1. O Gabinete de Física da Universidade de Coimbra
No contexto da reforma Pombalina é criado, em 1772, o Gabinete de Física da
Universidade de Coimbra, por decisão de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês
de Pombal (1699-1782). Na sequência da reforma do ensino preconizada pelos novos
Estatutos universitários, chegam à cidade de Coimbra, no dia 3 de Fevereiro de 1773, 562
objectos que tinham sido inicialmente reunidos para o Gabinete de Física do Colégio
dos Nobres, em Lisboa. Em Coimbra, o italiano João António Dalla Bella (1730-c.1823)1
organizou a coleção, tendo realizado o seu inventário, o Index Instrumentorum (Bella,
1788). Neste documento, manuscrito em latim, todos os objectos / instrumentos são
inventariados e descritos com algum pormenor.
A qualidade e importância desta coleção setecentista fica expressa numa carta
escrita pelo Marquês de Pombal (em 27 de Novembro de 1772) ao reitor da Universidade
de Coimbra, Francisco de Lemos (1735-1822), onde declara que o Gabinete de Física
de Coimbra é “o mais completo, que hoje tem a Europa. Porque sendo o melhor delles
o de Padua; não tem mais que quatrocentas Machinas; passando o Nosso de quinhentas,
e tantas” (Silva, 1939: 133).
Em 1937 esta colecção encontrava-se dispersa e desorganizada pelo Laboratório
de Física, tendo o seu director Mário Augusto da Silva2 (1901-1977) encetado um
trabalho de reorganização e recuperação que garantiu a continuidade da sua existência
até à actualidade (Silva, 1939; Pereira, 2017). Posteriormente, em 1991, foi realizada uma
grande exposição na Bélgica, no âmbito da Europália, que deu visibilidade mundial a este
núcleo de instrumentos único e cimentou o seu valor e importância para a História da
Ciência e da Tecnologia (Smet, 1991).
No que diz respeito aos magnetes existentes na colecção do Gabinete de Física
de Coimbra, encontramos inventariadas no Index Instrumentorum quatro magnetites,
das quais apenas duas sobreviveram até a actualidade: os denominados Magnete Chinês
e o Magnete Esférico. Estes dois instrumentos científicos, sobre os quais nos vamos
debruçar, têm uma coisa em comum: foram ambos construídos, ou armados3, pela
mesma pela mesma pessoa, William Dugood.
A existência de magnetites nos Gabinetes de Curiosidades e nos Gabinetes de
Física era muito comum durante os séculos XVII e XVIII, pois possibilitavam não só
estudar e experimentar as suas propriedades magnéticas de atracção de corpos com
ferro (propriedades que ainda não eram muito bem compreendidas pela ciência da
altura), mas também permitiam magnetizar agulhas de ferro (Turner, 1983).A importância
destas agulhas deve-se sobretudo devido à sua aplicação em bússolas, instrumentos
1. Professor italiano, que chegou a Portugal em 1766 para ensinar Física no Real Colégio dos
Nobres.Acompanhou a ida desta coleção para Coimbra, tendo depois sido o primeiro professor
de Física Experimental na Universidade de Coimbra, entre 1773 e 1790.
2. Director entre 1931 e 1947.
3. Armar o magnete consiste em ajustar duas lâminas de aço nas regiões polares da magnetite
de forma a podemos usar simultaneamente a força atractiva dos dois pólos.
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de vital importância para a orientação geográfica dos
marinheiros e navegantes nas suas travessias marítimas
e viagens de descoberta de novos mundos.

2. Quem foi William Dugood
William Dugood4 (fl. 1715-1767) foi um joalheiro
escocês, membro da Royal Society of London, tendo sido
um dos responsáveis pela introdução da maçonaria em
Portugal, por volta de 1728 (Connell, 2009). Depois
dessa primeira estadia, esteve um período em Itália,
onde trabalhou para os Duques de Parma (família
Farnese) tendo fugido do país após ser acusado de
espionagem. Tendo realizado algumas medições sobre
a declinação magnética na costa portuguesa em 1733
(Dugood, s/d a: 27), ter-se-á instalado definitivamente
em Portugal cerca de 1734, para trabalhar ao serviço
do rei D. João V, a pedido de Alexandre de Gusmão5,
secretário do rei. Continuou a prestar serviços para
D. José I, habitando com a sua família numa casa cedida
pela Coroa Real.

3. O Magnete Chinês
O Magnete Chinês (Figura 1) é uma das peças mais
emblemáticas da coleção de instrumentos científicos
que actualmente se encontram no Gabinete de Física
da Universidade de Coimbra. O objecto consiste num
Figura 1. Magnete Chinês, armado por William
pedaço de magnetite com cerca de 12 kgf que consegue
Dugood entre 1734-1741 (FIS.0290).
suportar um peso de 58 kgf6. A magnetite encontra-se
inserida dentro de uma coroa ornamental em metal
dourado e parcialmente pintada de vermelho. Esta
coroa real está decorada com motivos florais, sete castelos e com uma Cruz da Ordem
de Cristo colocada estrategicamente na sua parte frontal. A coroa está suspensa numa
estrutura de madeira através de dois sistemas distintos, de cordas e roldanas. Na base
de cada uma das colunas encontra-se um eixo no qual pode ser aplicada uma manivela
de modo a controlar a altura das cordas de cada um dos sistemas.
No primeiro sistema existe uma corda no topo da coroa que a mantém suspensa
numa posição direita (posição normal), com os pólos do magnete virados para
baixo. Nesta posição, uma peça metálica triangular é atraída pelos pólos do magnete.
Suspendendo pesos cada vez maiores na peça triangular, pode ser testada a força de
ruptura do magnete. O peso que actualmente se encontra no magnete está apoiado
numa almofada de couro com uma mola metálica no seu interior. Esta almofada tem
por objectivo amortecer a queda do peso, quando este se desprende da magnetite.
O segundo sistema permite suspender a coroa através das duas cordas que se
posicionam lateralmente. Deste modo é possível inverter a posição da coroa e colocá4. O seu nome próprio aparece traduzido em alguns documentos para “Guilherme” ou para
“Gulielmus”, que é a tradução para latim do nome William.
5. Ficamos a conhecer este facto numa carta escrita pelo Dugood ao rei D. José I, onde ele nos
informa que trabalhou para 3 reis portugueses: D. Pedro II, D. João V e D. José I ao longo de 60
anos (!). Este documento está anexo a um mapa da cidade de Roma, que Dugood ofereceu ao
rei D. José I e que actualmente se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Dugood,
s/d b).
6. Nos diversos catálogos do século XVIII e XIX do Gabinete de Física, há uma divergência
de valores tanto no peso do magnete como no peso máximo que este consegue suportar. Os
valores aqui referidos foram obtidos por Rómulo de Carvalho e publicados na sua obra sobre
o Gabinete de Física, onde faz uma descrição pormenorizada de todos os instrumentos da
coleção do século XVIII (Carvalho, 1978).
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la com os pólos virados para cima. Quando colocado nesta posição invertida, o magnete
era usado para magnetizar agulhas.
O conjunto assenta sobre uma mesa com pés finamente esculpidos, com a
configuração de garras de leão.

3.1 Sobre a origem do Magnete Chinês
A provável origem da pedra magnética existente
na colecção de Coimbra é a encomenda entregue ao
Rei D. João V em 1722, pelo padre jesuíta António de
Magalhães, que chegou do Oriente com um grande
número de presentes enviados pelo Imperador Kangxi,
da China, assim como de outras autoridades chinesas
e de alguns portugueses residentes no Oriente (Ramos,
1991). Quando consultamos a lista dos presentes Do
imperador da China para Sua Majestade Portuguesa
(Ferreira, 1948: 399), não conseguimos identificar nada
que se relacione com uma pedra magnética. Porém,
existe outra lista de presentes intitulada Prezentes de
V. Rey – 16 especies [refere-se muito provavelmente a
presentes de um Vice Rei chinês] onde encontramos
mencionados “Hum caixote cõ hum curiozde de pedra”
(Ferreira, 1948: 406). Em outras listas com presentes
para o rei, também ficamos a saber que o padre José
Soares ofereceu para além de “Hum oculo de sete
vidros” uma “Hua pedra Iman montada por elle”
(Ferreira, 1948: 410). Será que algum destes presentes
corresponde ao nosso imã? Não sabemos. Mas
aqui salienta-se o facto de D. João V ter recebido de
presente um telescópio composto vindo do Oriente.
Este dado é peculiar, pois o sentido da viagem usual
para este tipo de instrumentos era frequentemente
em sentido contrário, isto é, da Europa para o Oriente.
Embora o magnete não tenha nenhuma inscrição
ou marca do seu construtor, sabemos que este foi
armado em Lisboa por William Dugood (figura 2). Num
documento não datado, existente no Palácio Nacional
da Ajuda, intitulado Dessertação sobre os maravilhosos
effeitos do Magnete ou Pedra de cevar, Feita por Guilherme
Dugood da Sociedade de Londres, o próprio nos dá conta
da sua autoria (Dugood, s/d a). Neste texto, Dugood
descreve as propriedades e virtudes de uma grande
pedra magnética pertence ao rei de Portugal, assim
como uma série de experiências que podem ser feitas
com imãs e agulhas magnetizadas. Diz-nos que é uma
pedra com uma força magnética extraordinária, de
forma homogénea e com apenas dois pólos. Compara
este magnete com outros existentes na Europa (como
veremos mais adiante) e classifica-o como “o melhor”.
Na sua dissertação sobre o magnetismo, Dugood
informa-nos de que foi o responsável pela armação
de outro grande magnete pertencente na altura ao
Duque de Devonshire e que se encontra actualmente
no Museum of the History of Science, de Oxford (figura
3). Este magnete, conhecido como The Countess of
Westmorland’s Lodestone (Kell, 1996), terá sido armado
antes de 1728, ano da morte do seu primeiro dono,
o Duque de Devonshire, precedendo a montagem do
magnete que se encontra actualmente em Coimbra.
Os dois objectos apresentam muitas semelhanças na
construção e ambos os magnetes são suportados por
uma estrutura de aparato cenográfico. Dugood realça
que embora o magnete inglês (“100 libras” de peso) seja
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Figura 2. (a) Magnetite que se encontra no
interior da coroa. (b) Magnetite com as
duas lâminas de aço aplicadas nos pólos. A
peça triangular encontra-se assim suspensa
pela força atractiva de ambos os pólos
(Carvalho, 1971).

Figura 3. Gravura do magnete que foi montado
por William Dugood por volta de 1728 e
depositado no Ashmolean Museum, em 1756.
O instrumento encontra-se actualmente no
Museum of the History of Science, de Oxford.
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mais pesado que o magnete de D. João V (“38 libras”),
este último consegue levantar corpos com cerca de
quatro vezes o seu peso, enquanto que o magnete do
Duque de Devonshire não consegue levantar sequer o
dobro do seu peso (Dugood, s/d a: 5).
O Magnete Chinês terá sido armado algures entre
a data de chegada de William Dugood a Portugal, cerca
de 1734, e a data da primeira referência conhecida
deste instrumento já montado, na obra de António
Caetano de Sousa História Genealógica da Casa Real
Portugueza, de 1741 (Sousa, 1741: 271). Caetano de
Sousa informa-nos que D. João V possui “uma admirável
pedra de sevar pela grandeza (…) primorosamente
montada para as observações magnéticas”. Esta pedra
magnética fazia parte da coleção régia de instrumentos
científicos que complementavam a rica Biblioteca do
Paço da Ribeira, o Palácio Real de D. João V.
Existe uma gravura7 de Inácio de Oliveira Bernardes
(1697-1781) com a representação do Magnete Chinês
inserido num contexto de biblioteca, sendo que a
imagem apresenta uma enorme semelhança com o
instrumento actual e sua mesa de suporte (figura 4).
Todavia há algumas diferenças: a esfera armilar sobre a
estrutura que suporta a coroa não existe na armação
existente no Gabinete de Física de Coimbra; o peso
actual8 não é semelhante ao representado na gravura
e a trempe desenhada na gravura, por baixo da coroa,
actualmente já não existe. Uma diferença significativa
entre o desenho e o magnete armado que actualmente
Figura 4. Gravura do Magnete Chinês de Inácio de está em Coimbra diz respeito à inscrição (que apenas
existe) na gravura: “Magnes Sinicus Regis Portugalliæ”
Oliveira Bernardes (1744-1748).
(Magnete Chinês do Rei de Portugal). Esta inscrição na
gravura é a primeira referência inequívoca relativa à
origem chinesa (“Sinicus”) do magnete.
A legenda no rodapé da gravura dá-nos informação importante para a compreensão
da função de cada elemento e, como já referido, sobre o responsável pela armação do
magnete: “Artificium operis præstitit Gulielmus Dugood F.R.S. Londinensis” (trabalho
executado por William Dugood membro da Royal Society de Londres). Esta gravura está
datada pela Biblioteca Nacional de Portugal como tendo sido realizada entre 17441748, com base nos anos de actividade do seu autor, Inácio de Oliveira. No Gabinete de
Física, a mesa esteve dissociada do magnete até a gravura ser “descoberta” e só nessa
altura é que o conjunto foi reunido (Carvalho, 1971).

3.2 O Magnete Chinês e a lei das acções magnéticas
António Dalla Bella informa-nos, num trabalho apresentado na Academia das
Ciências de Lisboa em 1782, mas publicado somente em 1797, que “no anno de 1768
se me entregou por ordem Real este íman já armado (…) ”, para o Gabinete de Física
do Colégio dos Nobres de Lisboa, por ordem de D. José I (Bella, 1797a). Diz-nos ainda
que segundo foi informado, este íman foi um presente do Imperador da China ao rei D.
João V, pai de D. José I: “Pelo que soube de algumas relações, que se me fizerão, que este
famosos íman foi hum prezente feito pelo Imperador da China, ao grande, e magnífico
Monarcha de Portugal, o Senhor Dom João V”. Nesta dissertação e numa segunda
memória apresentada à mesma entidade (Bella, 1797b), Dalla Bella descreve como
utilizou o magnete em inúmeras experiências sobre a força magnética e relata como,
em 1781, comprovara experimentalmente a lei das acções magnéticas. Isto é, Dalla
Bella ter-se-ia antecipado em 4 anos às descobertas sobre as interacções magnéticas
7. São conhecidas duas cópias: uma na Biblioteca Nacional de Portugal e outra no Museu da
Ciência da Universidade de Coimbra (doada em 2017).
8. Este peso foi vendido em 1912 com autorização do director do Laboratório de Física
Henrique Teixeira Bastos, tendo sido readquirido por volta de 1941 por Mário Augusto da Silva
(Silva, 1941).
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que Charles Coulomb anunciou em 1785, e cuja lei é conhecida actualmente pelo seu
nome9.
Sobre a controvérsia desta descoberta existem várias posições. Mário Gliozzi (em
1937), Giovanni Costanzo (em 1938) e Mário Silva (em 1941), defenderam a primazia de
Dalla Bella relativamente a Coulomb (Silva, 1941). Mário Silva chegou a denominar a lei
fundamental das acções magnéticas como “Lei de Dalla Bella”. O mérito do professor
italiano é defendido com base na data do seu trabalho, anterior ao anúncio de Charles
Coulomb. A descoberta de Dalla Bella teria permanecido desconhecida para a ciência
europeia, por ter sido escrita em português e só ter sido publicada quinze anos após
a sua realização.
Por outro lado, Rómulo de Carvalho defende que antes de Dalla Bella, outros
estudiosos já tinham chegado teoricamente à mesma conclusão, tendo sido John
Mitchell, em 1750, o primeiro a comprovar experimentalmente esta lei, no seu livro
Treatise of Artificial Magnets (Carvalho, 1954). Rómulo argumenta, apresentando
diversas referências, que Dalla Bella estaria a par desses estudos - estes livros faziam
parte da biblioteca da Universidade de Coimbra - e o que ele fez foi uma verificação
experimental da lei. Rómulo de Carvalho afirma ainda que Dalla Bella manipulou os
dados experimentais de forma a obter os resultados que se adequavam a comprovação
desta lei.

4. O Magnete esférico
Existe um pequeno Magnete Esférico no
Gabinete de Física que também foi armado por William
Dugood (figura 5) (Carvalho, 1971). Neste caso, e ao
contrário do Magnete Chinês, este instrumento possui
uma inscrição na base da coluna metálica onde está
suspenso o magnete, que nos dá essa informação:
“GUL.MUS DUGOOD F.R.S. PARAUIT LISBONAE.
MCCLI” (figura 6). Há seguramente uma falha com
a data que está gravada em numeração romana, pois
o ano que indica (1251) não faz sentido. Pensamos
que deverá faltar um “D” para que a inscrição fique
correcta: “MDCCLI”, ano de 1751.
Tal como o Magnete Chinês, este Magnete Esférico
também se encontra armado, de forma a maximizar a
sua força de atração. O instrumento possui um sistema
mecânico que funciona à manivela e permite elevar o
magnete juntamente com o peso que é suspenso na
peça triangular de ferro. Na base existe uma almofada
de couro, para amparar a queda do peso.
O Index Instrumentorum informa-nos que esta
magnetite pesa 7 onças (aproximadamente 200
gramas) e que consegue levantar pesos com 170 onças
(aproximadamente 4800 gramas) (Bella, 1788). Significa
isto que este imã consegue suspender corpos com
cerca de vinte e quatro vezes o seu peso. Este facto
é extraordinário se o compararmos com o poder de Figura 5. Magnete Esférico armado por William
Dugood em 1751 (FIS.0289).
atracção do Magnete Chinês, que só consegue elevar
corpos com cerca de quatro vezes o seu peso.
Os magnetes esculpidos de forma esférica eram
utilizados para o estudo do campo magnético terrestre. A sua importância científica
deve-se muito principalmente à influente obra editada em 1600 por William Gilbert
De Magnete, onde este compara o comportamento da Terra com um imã em ponto
grande. Estes magnetes esféricos serviam de modelos da Terra e eram denominados
por “Terrella”, termo que significa “Pequena Terra” em latim.

5. No trilho dos instrumentos reais
9. Esta lei diz-nos que o valor da força magnética é directamente proporcional a intensidade dos
campos e varia na razão inversa do quadrado da distância entre os campos magnéticos.
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Com a fundação do Real Colégio dos Nobres de
Lisboa, em 176, foi necessário equipar o Gabinete de Física
para o ensino experimental que foi então criado nesta
nova instituição de ensino (Carvalho, 1959). Por ordem
do Marquês de Pombal foram adquiridos instrumentos ao
estrangeiro, alguns foram mandados construir em Lisboa.
Para além destes, foram ainda reunidos instrumentos que
estavam dispersos em vários lugares de Lisboa. Um desses
depósitos era a casa de William Dugood.
Temos conhecimento10 de que a casa onde habitava
William Dugood, cedida pelo rei, funcionava como armazém
de material científico (livros, instrumentos científicos,
modelos, pratas), já antes do terramoto que assolou Lisboa
Figura 6. Pormenor do Magnete Esférico.
em 1755. Após o grande desastre, Dugood manteve essa
responsabilidade de fiel depositário dos instrumentos e
livros pertencentes ao rei, assim como de instrumentos
provenientes das demarcações na “America” (Processo, 1757). Em 1763, estas casas
estavam em condições bastante precárias, e os objectos encontravam-se expostos à
água das chuvas (Processo, 1763). Numa carta datada de 1777, dirigida pelo procurador
da Fazenda da Casa de Bragança às filhas de Guilherme Dugood, entretanto falecido,
ficamos a saber que os instrumentos guardados por Dugood foram remetidos para o
Colégio dos Nobres (em 1768) e, em 1773, seguiram para a Universidade de Coimbra
(Processo, 1777).
Com base na documentação existente não podemos afirmar que o Magnete
Chinês fazia parte dos objectos que o construtor inglês tinha à sua guarda. O único
dado seguro sobre o qual temos conhecimento é que Dugood tinha ao seu cuidado
instrumentos pertencentes às coleções reais e que estes (não sabemos quantos nem
quais) encontram-se actualmente em Coimbra.

6. Em suma
Este estudo apresenta pela primeira vez uma datação mais precisa sobre os anos
em que o Magnete Chinês foi armado por William Dugood em Lisboa. Esta investigação
conseguiu balizar a sua construção entre os anos de 1734 (ano provável da chegada de
Dugood a Portugal) e 1741 (ano da primeira referência ao instrumento já montado).
Outra das informações desvendadas foi a utilização da casa de William Dugood
como local de armazenamento de livros e instrumentos científicos. A habilidade manual
de Dugood enquanto ourives permitia-lhe o domínio técnico dos materiais para poder
reparar e restaurar os objectos científicos à sua guarda.
O Magnete Chinês é sem dúvida o instrumento mais emblemático desta coleção,
pois é o símbolo do poder Real e da sua ligação centenária à Universidade de Coimbra.
Quando olhamos para o Magnete Esférico, podemos ser levados a pensar que é
um protótipo do Magnete Chinês tais são as suas semelhanças estruturais, contudo
a montagem deste último é anterior. O protótipo do Magnete Chinês, esse sim, foi
construído em Inglaterra antes de 1728, encontrando-se actualmente em exibição em
Oxford, mas ao contrário deste não possui nem as torres a ladear a coroa, nem a Cruz
da Ordem de Cristo, marca inequívoca da Coroa Portuguesa.
Ainda que tendo vindo do Oriente, terá sido uma oferta não do imperador
mas de um vice-rei chinês ou de um padre jesuíta, sendo esta outra das novidades
apresentadas nesta investigação. Porém, as descrições nas listas de presentes são pouco
claras nas descrições, não nos permitindo confirmações inequívocas. Ainda assim, este
instrumento simboliza um movimento intelectual patente nas trocas científicas entre
Portugal e o Oriente, através dos jesuítas. Evidencia a dinâmica e o interesse pela
ciência, mas também a opulência do reinado de D. João V, e a continuidade no reinado
do seu filho, D. José I, sobretudo através da reforma do ensino empreendida pelo
10. O processo de aforamento das casas do Tesouro Velho, propriedade da Casa de Bragança,
a William Dugood, encontra-se conservado no Arquivo Histórico da Casa de Bragança, em Vila
Viçosa, sendo composto por 5 documentos datados de 1757, 1763 e 1777 (Processo, 1757, 1763
e 1777).
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ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, a qual justifica a existência deste Magnete,
actualmente, na coleção do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra.
A qualidade e raridade da colecção de instrumentos científicos de Física dos
séculos XVIII e XIX, que se encontram neste Gabinete de Física, aliada à preservação
do espaço e mobiliário original foi reconhecida pela European Physical Society, que em
11 de Março de 2016 distinguiu este lugar como “Sítio Histórico da Física”. Este raro
galardão é atribuído aos mais importantes sítios na Europa (35 no total), que marcaram
o desenvolvimento e a História da Física.
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