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CV (resumido) de Augusto José dos Santos Fitas 
respeitante unicamente à sua actividade no domínio da 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

Augusto José dos Santos Fitas, licenciado e doutorado em Física,  agregado  
em História das Ideias em Física, Professor de Física e de História e Filosofia da 
Ciência na Universidade de Évora, encontra-se aposentado desde  maio de 2012 
e actualmente é investigador do Centro de Estudos de História e Filosofia da 
Ciência (CEHFCi). Embora os seus interesses de trabalho no domínio da Física 
se tenham orientado inicialmente para a Sismologia (estudo da geração e 
propagação de ondas sísmicas) – desenvolveu neste domínio trabalho  de 
investigação ininterrupto desde 1973 até 20001– sempre manteve actividade (além 
de uma intensa e permanente curiosidade) na História e Filosofia da Ciência, área 
científica que, há cerca de quinze anos, constitui a sua «área maior» de 
investigação.  Foi um dos fundadores, em 1995,  do Centro de Estudos de 
História e Filosofia da Ciência (CEHFCi) na Universidade de Évora, unidade de 
investigação que, desde 2002, é avaliada e apoiada financeiramente pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT). De 2000 a 2007  foi eleito director do 
CEHFCi. Nesta unidade tem desenvolvido investigação sobre  História e 
Filosofia da Ciência (Física e Matemática) (séc. XVIII a XX) e, em particular, 
na  História da Ciência em Portugal (séculos XVIII a XX), dando uma atenção 
particular a Física e ás instituições científicas no século XX.  
Dos vários trabalhos publicados em livro, destaca os seguintes: (1) Augusto 
J.S. Fitas, Marcial. E. Rodrigues, M. Fátima Nunes (2000), A Filosofia da Ciência no 
Portugal do século XX, in Pedro Calafate (dir.), História do Pensamento Filosófico 
Português, (vol.5, tomo II),  Lisboa,  Editorial Caminho, 421-582; (2) Augusto J. 
S. Fitas, e António A. P. Videira (organização, introdução e notas) (2004), Cartas 
entre Guido Beck e Cientistas Portugueses, Lisboa, Instituto Piaget; (3) Augusto J.S. 
Fitas, Marcial. E. Rodrigues, M. Fátima Nunes (2008), Filosofia e História da Ciência 
no Portugal do século XX, Lisboa, Caleidoscópio; (4) Augusto José dos Santos Fitas 
(2012), O Princípio da Menor Acção: uma história de Fermat a Lagrange (acompanhado 
de uma colectânea de textos), Lisboa, Caleidoscópio; (5)  Augusto José dos 
Santos Fitas, João Príncipe, Maria de Fátima Nunes, Martha Cecília Bustamante 
(ed.) (2012). A actividade da Junta de Educação Nacional. Lisboa: Caleidoscópio; 
(6)  Augusto José dos Santos Fitas, João Príncipe, Maria de Fátima Nunes, 
Martha Cecília Bustamante (ed.) (2013). A Junta de Educação Nacional e a investigação 
científica em Portugal no período entre guerras. Lisboa: Caleidoscópio 

                                                 
1 Este trabalho não está descrito neste CV (resumido). 
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Na área disciplinar de História e Filosofia da Ciência publicou em revistas 
nacionais e internacionais cerca de quarenta artigos científicos,  realizou para 
cima de três dezenas de conferências científicas, tendo apresentado  sessenta  
comunicações em congressos científicos nacionais e internacionais; também foi 
responsável por algumas traduções de textos científicos publicados. Mantém uma 
actividade regular de divulgação da História e Filosofia da Ciência, tendo 
efectuado uma trintena de intervenções de onde destaca, nos últimos quatro 
anos, a organização e várias palestras em três cursos livres: (1) em  «História da 
Ciência» no ano de 2006 promovido pelo CEHFCi na Universidade de Évora; 
(2) «História da Ciência em Portugal» em 2008 e  promovido conjuntamente pelo 
CEHFCi e Fundação Eugénio de Almeida no FORUM Eugénio de Almeida; (3) 
«História da Ciência em Portugal» em 2013,   promovido conjuntamente pelo 
CEHFCi e Fundação das Casas de Fronteira e Alorna na sede desta Fundação 
em Lisboa. 
Na participação em  projectos de investigação financiados, realça, entre 
outros, aqueles em que foi o  investigador responsável: (1) Estudos  Históricos sobre 
a Física Moderna  no Portugal do século XX/ Historical Studies on Modern Physics in 
Portugal of the twentieth century, financiado pela FCT (POCTI/ HCT/ 37742/ 2001); 
(2) Conhecimento da Natureza – construção de um repositório digital de memória científica,  
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian (processo nº 94724) (2008/09); 
(3) A Investigação científica em Portugal no período entre as duas guerras mundiais e a JEN/ 
The ScIentific Research in Portugal between two world wars and the organization of a National 
Board of Education (SIRNEdu), financiado pela FCT (HC/0077/2009).  
No ensino, já ministrou um amplo leque de disciplinas de licenciatura e pós-
graduação (Universidade de Évora e Universidade de Lisboa). Na licenciatura 
assegurou, ao longo de duas décadas, a lecionação da História das Ideias em 
Física, enquanto que nos mestrados foi responsável por Temas de Física Clássica 
e Temas Integrados de Física ─  disciplinas de pós-graduação onde se privilegiou 
a abordagem histórica desta ciência ─ e ainda pela História e Filosofia da Ciência. 
No curso de doutoramento em História e Filosofia da Ciência da Universidade 
de Évora ministrou o Seminário Interdisciplinar I. No âmbito desta actividade 
lectiva deu á luz várias publicações de índole pedagógica Desde a sua criação até . 
ao momento em que se aposentou foi o Director do Curso de Doutoramento em 
História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora.   
Em termos de orientação científica já supervisionou várias dissertações de 
mestrado e doutoramento, das quais três na área da História e Filosofia da 
Ciência, e pertenceu a vários júris de apreciação de dissertações de mestrado e 
doutoramento em universidades portuguesas e estrangeiras. 
 


