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The main aspects of the book, published in vernacular portuguese, by João
António dalla Bella — “Notícias Históricas, e Práticas Acerca do Modo de
Defender os Edifícios dos Estragos dos Raios”, Lisboa 1773, are introduced in
this paper

1. INTRODUÇÃO
Na actualidade considera-se que a Electrotecnia faz o estudo da electricidade

como meio de produção de bens ou de serviços. Por isso, ao conceito de Electrotecnia
está ligada uma componente utilitária.

Na análise deste tema, corre-se o risco de inferir, generalizando, uma ideia que a
História mostra ser errónea — em meados do século XVIII a electricidade era apenas
uma curiosidade de gabinete aplicada para fins lúdicos, e só a partir de 1881, com a
realização da Exposição Internacional de Paris, se afirmou a utilidade da Electricidade
nas aplicações industriais e domésticas.

No âmbito da História da Electrotecnia deve inserir-se como aplicação da
electricidade para um fim útil, visando a redução dos prejuízos com as trovoadas, a
invenção do pára-raios, em meados do século dezoito, logo no início do estudo científico
da Electricidade. È um trabalho de que se conhece o autor — Benjamin Franklin em
1752.

As dificuldades na divulgação do pára-raios, assim como as teorias interpretativas
e as experiências laboratoriais que sobre esse aparelho foram estabelecidas,
encontram–se já bem sistematizadas, 1.

Na defesa desta tese tem grande importância o conhecimento dos livros
publicados em Portugal divulgando o uso do pára-raios e principalmente a análise dos
primeiros livros, que são testemunho da profundidade do conhecimento da Electricidade
na época da sua publicação, e ajudam a caracterizar alguns dos aspectos sociológicos
típicos do início da Física Experimental em Portugal.

Um dos primeiros livros sobre Electricidade, publicado em Lisboa em português
vernáculo e em 1773, é o livro de João António dalla Bella — “Notícias Históricas, e

                                                            
1  Azeredo, Francisco (1895), “Pára-raios”, Porto
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Práticas Acerca do Modo de Defender os Edifícios dos Estragos dos Raios”, 2.
Nesta comunicação apresenta-se uma análise global do livro de dalla Bella: a sua

constituição, a sua escrita e ilustração, as ideias apresentadas e as informações
subjacentes úteis.

Figura 1 - Frontispício do livro  (front page of the book)

2. O AUTOR
O Autor do livro aqui apresentado é o cidadão italiano Giovanni Antonio dalla

Bella (1730–1818), nascido na cidade de Pádua, onde frequentou a Universidade, sendo
aluno de Giovanni Poleni (1683–1761) no estudo da Matemática e da Física. Esteve
convidado para a cátedra de Física da Universidade de Pádua, mas em 1766 começou a
trabalhar em Lisboa no Colégio Real dos Nobres, preparando o ensino da Física
Experimental com a construção dos instrumentos científicos destinados ao Gabinete de
Física, 3.

Em 1772, na altura da reforma pombalina da Universidade de Coimbra, o
professor de Física Experimental do Colégio dos Nobres foi transferido para a
Universidade de Coimbra, acompanhado das máquinas e dos instrumentos do Gabinete
de Física.

                                                            
2 João António dalla Bella ; “Notícias Históricas, e Práticas Acerca do Modo de Defender os
Edifícios dos Estragos dos Raios”, Lisboa 1773    [Biblioteca Pública Municipal do Porto]
3 Costanzo, G.; “Une Insigne Fisico Italiano del Settecento in Portogallo”, Petrus Nonius, II, (3),
pp. 201-213, 1939
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Através da leitura do livro de dalla Bella, publicado em 1773, fica-se a saber que
a ideia da escrita deste livro lhe ocorrera “Na breve demora, que tive ultimamente em
Itália, ...”, conforme declara no prefácio. Essa estadia decorreu durante poucos meses e
envolveu algumas cidades italianas, “..., no passado mês de Setembro, achando-me em
Veneza,...”.

Pode-se, por isso, concluir que antes de se deslocar para Coimbra para iniciar o
seu trabalho docente na Universidade daquela cidade, dalla Bella teve uma estadia de
alguns meses em Itália, onde contactou com pessoas e soube escolher algumas obras
escritas (recentes) de que se serviu, e referenciou, para escrever o seu pequeno livro.

A escrita deste livro, antecedeu de vários anos, a publicação por dalla Bella do
compêndio de Física em dois volumes — “Physices Elementa Usui Academiæ
Conimbricensis Accommodata” (1789/90) — que seria adoptado no ensino da Física na
Universidade de Coimbra.

3. O LIVRO
O livro de Giovanni Antonio dalla Bella — “Notícias Históricas, e Práticas

Acerca do Modo de Defender os Edifícios dos Estragos dos Raios” — é um pequeno
volume com 88 paginas de texto dividido em seis artigos, uma dedicatória, um prefácio,
e uma estampa (figura 3).

 Figura 2 - Índice do livro (contents of the book)

Logo no frontispício o livro é apresentado como uma compilação de notícias
históricas e práticas.
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Um dos aspectos importantes a salientar na análise deste pequeno livro é que se
encontra escrito em português. No Prefácio é dada uma explicação, cuidada e minuciosa,
para esse facto. O autor do livro, dalla Bella, escreveu-o em italiano, mas depois o texto
foi traduzido para português por João de Almeida Gurgel, Alferes de Cavalaria do
Regimento de Mecklenbourg, que “... unindo ao bom gosto das Belas Letras muita
instrução na Filosofia, e em várias partes da moderna Física, e Matemática...”, já tinha
feito anteriormente a tradução de um livro de Medicina.

Este aviso sobre os conhecimentos do tradutor permite-nos detectar que dalla
Bella sentiu a necessidade de reforçar a credibilidade do livro junto dos leitores, porque
não possuía um conhecimento próprio nem amadurecido dos assuntos científicos e
técnicos apresentados, tendo efectuado, apenas, uma compilação de várias obras escritas.
É significativo que a electricidade, como propriedade da matéria, seja designada ao
longo de toda a obra como “vapor eléctrico”, “fluido eléctrico”, e como “fogo eléctrico”.

Um outro aspecto deste livro, é a importância dada pelo autor ao carácter prático
das notícias compiladas, o que é logo destacado no título do livro. Depois, a constituição
do texto do livro mostra que para além de informação sobre aspectos práticos de
construção do pára-raios, dalla Bella, também fornece ao leitor um conjunto de respostas
às objecções postas à colocação dos pára-raios que, por todo o lado, surgiram nesses
primeiros tempos. Para além de um livro de apresentação de uma técnica de protecção
das habitações e de fábricas, no Prefácio está a informação de que o livro representava a
intenção de servir de apoio a uma Obra — a divulgação e a aplicação do pára-raios —, a
realizar sob protecção do Rei, e para a qual dalla Bella, na dedicatória do livro se mostra
“...pronto para a direcção de uma Obra tão proveitosa...” 4.

Analisando o texto do livro, e logo após a leitura do primeiro Artigo, detectam–se
alguns pontos importantes.

• É vasta a quantidade de livros e artigos consultados para a escrita do livro,
encontrando-se entre eles os que se mostrariam mais significativos na evolução do
desenvolvimento da técnica de aplicação do pára-raios, e no desenvolvimento do
conhecimento sobre a Electricidade (ver 6.  Apêndice).

• Ao longo do texto é possível encontrar referências importantes à actividade de
dalla Bella durante a sua estadia em Portugal, principalmente ao trabalho experimental
no Gabinete de Física, como, por exemplo (p. 11), quando escreve: “(como mostrei a
diversas pessoas, nas experiências que fiz no Real Colégio de Nobres desta Cidade)”.

•É patente que dalla Bella apenas cita casos e opiniões, não estabelecendo
relações entre elas. Por isso, não detecta a oposição do Abade Nollet às teorias de B.
Franklin no texto que transcreve sobre a trovoada como fenómeno eléctrico (pp. 3–4).

•Existe uma referência importante a casos de desmagnetização, ou magnetização
em sentido contrário ao original, das agulhas magnéticas situadas na vizinhança do local
de queda dos raios. Trata-se do estabelecimento de uma relação entre o fenómeno
eléctrico e o fenómeno magnético, de que existia já uma compilação de referências
datando de 1753.

                                                            
4   Esta proposta poderia ser uma forma de della Bella compensar a diminuição do salário anual na
passagem de professor do Colégio dos Nobres para professor universitário, para além remediar ao
crónico atraso no seu pagamento, ver Rómulo de Carvalho; “História do Gabinete de Física da
Universidade de Coimbra”, Universidade de Coimbra (1978)
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• São apresentadas muitas notícias com carácter histórico, traduzindo a História
divulgada na época — experiências de electricidade, quedas de raios em diversas
circunstâncias e com diversas consequências — que carecem de ser submetidas a uma
crítica histórica rigorosa.

Este tipo de análise pode-se aplicar aos restantes Artigos. Assim no Artigo II já é
possível constatar outros aspectos.

• Della Bella faz uma interpretação pessoal da prioridade na utilização do
papagaio de papel para recolha da electricidade atmosférica, atribuindo essa prioridade a
Jacques de Romas (em 7 de Junho de 1753) e não referindo o trabalho de B. Franklin
(em Junho de 1752).

• Descreve, com pormenor, o triste acidente do Prof. William Richman, ocorrido
em S, Petersburgo em Agosto de 1753, com o Gnomon Eléctrico durante uma trovoada,
na versão apresentada pela revista Philosophical Transactions, V. 48 e V. 49.

• Aproveita o acidente fatal para W. Richman, a opinião do Ab. Nollet e a opinião
de J. Romas para alertar para os perigos da realização de experiências com a
electricidade atmosférica.

Já no Artigo III, della Bella apresenta outros aspectos relevantes.
• Refere no texto os canais que se estabelecem na trajectória de uma raio; o que

deve ser confrontado com as modernas teorias de formação do raio.
• Ao longo deste Artigo apresenta, a partir das referências consultadas, diversos

exemplos de acidentes envolvendo a electricidade atmosférica.
• Nas páginas 41 a 46 descreve a experiência da “Casa do Trovão”, baseando-se

na figura apresentada na estampa do livro (ver figura 3). Na descrição da experiência
descreve os instrumentos científicos empregues, fornecendo elementos para a sua
construção, para o que segue a invenção de J. Lind.

• Depois de vários exemplos, retirados da literatura e devidamente referenciados,
o autor conclui o Artigo com a constatação da necessidade da aplicação do pára-raios
nos edifícios, principalmente armazéns de pólvora e nos navios. Cita diversos países
onde eram aplicados os pára-raios: Filadélfia (a primeira cidade), França, Inglaterra,
Estados Austríacos, na Toscania e em Veneza.

No Artigo IV, della Bella reafirma o carácter prático do seu livro.
• Descreve a forma directa e expedita de construir o pára-raios e de efectuar as

respectivas ligações.
• Apresenta ainda mais alguns casos de aplicação do pára-raios.
• No texto detecta-se que della Bella tinha algum conhecimento sobre as

discussões havidas em Inglaterra quanto à protecção dos Armazéns de Pólvora contra os
raios.

A inclusão do Artigo V, mostra a grande preocupação de della Bella com a
oposição frequentemente encontrada na colocação de pára-raios.

• Logo na primeira objecção apresenta a existência de raios que saem da terra; o
que se torna interessante quando confrontado com a moderna teoria das descargas
atmosféricas que confirma a formação do raio a partir da terra.

São de salientar dois pontos no Atigo VI.
• Della Bella apresenta como inútil, mas escrito de uma forma respeitosa e

cuidadosa, o hábito de tocar os sinos das igrejas no momento das trovoadas.
• O fogo de Santelmo é apresentado como um fenómeno eléctrico.
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Desta rápida revisão podem-se salientar como aspectos característicos do livro,
– que as notícias são baseadas em referência bibliográficas recentes,

envolvendo livros, entre os quais um livro italiano publicado no ano
anterior, e colectâneas de comunicações como as apresentadas à
Academia das Ciências de Paris ou à Royal Society de Londres;

– o livro está escrito numa linguagem acessível, pouco precisa, e recheado
de exemplos — casos reais e espectaculares — retirados da bibliografia
citada;

– no livro está aceite explicitamente a ideia de B. Franklin de que a
trovoada é um fenómeno eléctrico;

– no livro, sempre que possível a experiência laboratorial é apresentada
como argumento, ou como prova, assim como a descrição pública do
facto real, devendo ser considerado como um texto especializado de
Física Experimental — um dos primeiros textos publicados em português
sobre Electricidade, 1773;

– o livro defende a utilização do pára-raios, apresentado as críticas às
objecções conhecidas na época, e

– o livro é claro e preciso na descrição da forma de efectuar a instalação do
pára-raios em edifícios e em navios, tal como era executada nesse tempo.

 
 Figura 3 - Estampa do livro  (plate of the book)

O livro de dalla Bella encontra-se ilustrado somente com uma estampa, colocada
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no fim do volume, representando a montagem experimental da “Casa do Trovão” (Art.
III, pp. 41–46), mas o desenho da Garrafa de Leyde pode servir, por si só, para ilustrar a
descrição do princípio de funcionamento deste instrumento — letras Mm, (np. 13).

A importância deste livro, publicado em português vernáculo em 1773, é realçada
quando é comparado, quanto ao seu tratamento moderno, próprio da Física
Experimental, com as ideias antigas (peripatéticas) ainda divulgadas na época da sua
publicação; como as ideias de Fr. Francisco de Vasconcelos e Sande Corte Real,
publicadas em 1761 — o raio “não é outra coisa mais, do que uma exalação incendiada e
da nuvem despedida;  tão arrebatada porém, e tão impetuosa, que agitada das fúrias dos
ventos contrários, infringe a densidade das nuvens, impele estrondosamente os ares,
divide os troncos das árvores,...”,5.

4. CONCLUSÃO
 O livro de João António dalla Bella — “Notícias Históricas, e Práticas Acerca

do Modo de Defender os Edifícios dos Estragos dos Raios”, Lisboa 1773, apresentado
nos seus aspectos principais nesta comunicação, constitui um documento histórico
susceptível de fundamentar estudos importantes e variados sobre a primeira aplicação
prática dos conhecimentos sobre Electricidade no terceiro quartel do século dezoito — o
pára-raios.

5. APÊNDICE — Bibliografia do Livro
 O livro de João António dalla Bella — “Notícias Históricas, e Práticas Acerca

do Modo de Defender os Edifícios dos Estragos dos Raios”, Lisboa 1773, apresenta as
referências bibliográficas de uma forma abreviada em notas de roda-pé. Junto
apresentam–se essas referências completas para que se possa apreciar a qualidade e
oportunidade das fontes consultadas pelo Autor.

Barletti, Carlo (?–1800); “Nuove Sperienze Elettriche”, Milano 1771
Beccaria, Giovanni Baptista, (1716–1781); “Dell’Electricismo Artificiale, e Naturale”, Turin

1753
Beccaria, Giovanni Baptista, (1716–1781); “Electricismo Terrestre Atmosferico”
de Saussure, Horace Benedict (1740–1799); “Breve Esposizione dell’ utilità de Conduttori

Electtrici”, Veneza 1772
Fergurson, James (1710–1776); “An Introduction to Electricity”, London 1770
Fonda, Pe. Girolamo Maria; “Sopra la Maniere di Preservare gli Edifici dal Fulmini”, Roma

1770
Franklin, Benjamin (1706–1790); “Experiences et Observations faites a Philadelpheen

Amerique par Mr. Benjamin Franklin, Trad. par Dallibard, ed. 1756
Massei, Francesco Scipione (1675-1755); “Della Formazione de Fulmini. Trattato Reccolto

da Varie sue Lettere, Verona 1747
Nollet, Jean Antoine (1700–1770); “Lecons de Physique Experimentale”, Amsterdam 1745-

65. 6 v.
Nollet, Jean Antoine (1700–1770); “Mémoire sur les Effects du tonerre Comparés a ceux de

l’Electricité, Mémoire de l’Académie des Sciences 1764

                                                            
5 Vasconcelos, Fr. Francisco; “Nova Instrucçam Filosofica estabelecida em varios experimentos,
systemas, e observaçoens pertencentes á Mathematica, principalmente a Artilharia, Astrologia,
Meteoros, e Musica, em que evidentemente se demonstra que os tres elementos do Fogo, do Ar, e
da Agoa, saõ as causas principaes, que dimovem as convulsoens, e tremores de terra...“, 1761
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Nollet, Jean Antoine (1700–1770); “Lettres sur l'électricité, dans lesquelles on examine les
dernieres découvertes qui ont été faites sur cette matiere, & les conséquences que l'on en peut
tirer”, Paris 1753

Philosophical Transactions: vol. 48, part I, p. 205; vol. 48, part 20, p. 765; vol. 49, part I, p.
61; vol. 54, p. 201;

Priestley, Joseph (1733-1804);“The History and Present State of Electricity with Original
Experiments”, London 1767

Rethereus, ; “De Natalibus Fulminum”, Lipsie 1725
Rethereus, ; “Dialogo Intorno agli Elementi per cagione del Fulmine”, Pisa 1698
Romas, Jacques de (1713-1776); “Mem. ou aprés avoir donné um Moyen Aisé pour Eléver

Fort Haut...“ - “Memoires des Savants Etrangers presentées a l’Academie” - T.2, p. 393
Romas, Jacques de (1713-1776); “ ” Phil. Trans., 48, I, p. 205
Watson, William (1715–1787); “ ”, Phil. Trans., 54, p.201
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