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O projecto TechNetEMPIRE, Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871),

pretende começar a actualizar conceptualmente e metodologicamente duas das principais fontes bibliográficas do século XIX que

ainda hoje são recursos indispensáveis e que permanecem por actualizar: “Historia dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e

Artisticos de Portugal nos Sucessivos Reinados da Monarquia” (1871) de José Silvestre Ribeiro e “Diccionário Histórico e

Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portuguezes” (1899) de Francisco Sousa Viterbo.

Fontes bibliográficas |Ponto de partida 



A cronologia do projeto situa-se entre a criação da Aula de Fortificação e Arquitetura Militar em Lisboa, em 1647, e o fecho da

Escola Matemática e Militar em Goa, em 1871. Um tempo longo e um vasto espaço geográfico, que representam, sem dúvida, um

desafio para o projeto, mas que correspondem à intenção de seguir fluxos de conhecimento, observando não apenas a formação e

circulação dos agentes, mas também os padrões e métodos implicados na criação e disseminação da tecnociência.

Cronologia em análise



Identificação de Agentes | Identificação de vazios 

Partindo dos agentes identificados por Francisco Viterbo, juntaram-se outro agentes já conhecidos pelos investigadores do

projecto e procuraram-se novos agentes em fontes diversas como cartografia e fontes manuscritas. Já foi possível listar 2566

pessoas dispersas por todos os territórios incluindo o de Portugal Continental.



século XVIII: Brasil, a província onde 
aparecem mais “novos” agentes 

séculos XVII-XVIII: poucos agentes em 
Açores, Angola, Cabo Verde, Macau, 
Madeira, Marrocos, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe e Timor

século XIX: grupo de “novos” agentes 
fora da cronologia das fontes 
bibliográficas

É sobre os agentes activos nos séculos XVII e XVIII que existe mais informação no Viterbo e do século XIX menos. O número de

agentes conhecidos por área geográfica de trabalho concentra-se a maioria em Portugal e no Brasil, enquanto os maiores vazios

de informação encontram-se nos territórios africanos, com grandes variações em termos cronológicos.



Preenchimento dos vazios geográficos e cronológicos

A escassez de agentes em determinados territórios e períodos tem sido complementada com a investigação de fontes primárias

em arquivos em Portugal (p.e. Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, Angra do

Heroísmo) e nas antigas províncias do Império Português (Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe, Arquivo Militar do Rio de

Janeiro, Arquivo Histórico de Moçambique).
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Os dados recolhidos são introduzidos na base de dados curada (wikibase) incluída numa plataforma de livre acesso criada para o

projecto num formato mediawiki.



A plataforma 

No momento, a plataforma tem 5 tipos de páginas com caraterísticas diferentes: Pessoas, Instituições, Glossário, Obras e

Localizações, onde são inseridos dados qualitativos e quantitativos. Nas páginas “Pessoas” e “Instituições”, os dados escritos

funcionam como uma enciclopédia tradicional e os dados estruturados, existentes nas infoboxes, são a efetiva base de dados

(wikibase). As restantes páginas funcionam como complemento às anteriores (por exemplo as localizações e o glossário) ou como

“categorias” agregadoras de informação, como as páginas de “Obras”.



A plataforma pode agregar trabalho de vários projectos atualizando e ampliando a informação das fontes bibliográficas, numa

efetiva leitura dos dados em rede. O seu formato em acesso aberto reduzindo desigualdades no acesso à informação.



Entrada de uma Pessoa | Exemplo



Entrada de uma Instituição | Exemplo



Categorias: Agregadores de dados



Agregação de dados | Linked open data



Análise e visualização dos dados





















Findable Accessible Interoperable Reusable data 
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redução das desigualdades no acesso à 
informação




