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Thomé Rodrigues Sobral nasceu em 
Felgueiras, Moncorvo, a 21 Dezembro 
de 1759. Em Outubro de 1779, 
matriculou-se nas Faculdades de 
Matemática e de Filosofia da 
Universidade de Coimbra. Em 1782, foi 
ordenado presbítero em Braga, e, em 
1783, formou-se em matemática e 
filosofia. Em 1786, foi nomeado 
demonstrador de história natural, e 
lente-substituto de física, em 1786-
1788, de história natural, em 1787, e de 
química, em 1789. 
 Em 1791, Sobral foi nomeado 
professor da cadeira de Química e 
Metalurgia, sucedendo a Domingos 

Vandelli (1730-1816) também no cargo de director do Laboratório de Química 
da Universidade de Coimbra. A Carta Régia que nomeou Sobral nomeou 
também Vicente Coelho de Seabra (c.1764-1804) para o lugar de 
demonstrador da mesma cadeira.  

Em Julho de 1791, a Congregação da Faculdade de Filosofia atribuiu a 
Sobral a tarefa de escrever um compêndio de química, decidindo também que 
o artigo "Affinité" da autoria de Guyton de Morveau, publicado na Encyclopédie 
Méthodique, deveria ser traduzido para português. O Reitor encarregou 
Vicente de Seabra da tradução, mas, inesperadamente, Sobral viria ser o 
tradutor desta obra.  

 Em 25 de Abril de 1792, Sobral submeteu à Congregação a primeira 
parte do plano do compêndio de química e, em Julho, as restantes partes. Em 
1793, publicou o Tractado das Affinidades Chimicas, artigo que no Diccionario 
de Chimica, fazendo parte da Encyclopedia por ordem de materias, deu Mr. de 
Morveau, mas as razões pela quais realizou esta  tarefa em lugar de Seabra 
não são claras.  Em meados de 1798, como o compêndio ainda não estivesse 
pronto, Sobral foi libertado da docência (1798-1799) de modo a facilitar-lhe o 
trabalho. Entretanto, a Universidade adoptou o compêndio baseado na teoria 
do flogisto da autoria de Scopoli, intitulado Fundamenta Chemiae-
Praelectionibus Publicis accomodata. (Praga, Wolfgangum Gerlb, 1777).  

Aparentemente, Sobral não era um adepto do flogisto. O naturalista 
alemão Heinrich F. Link, que visitou Portugal nessa altura, refere que ele 
estava a par dos desenvolvimentos recentes da química francesa, 
nomeadamente, da teoria do oxigénio da Lavoisier. O destino do compêndio 
de química que Sobral deveria ter elaborado é desconhecido e, se alguma vez 
o concluiu, nunca viria a ser publicado. Entretanto, o ensino da química em 
Coimbra mudou em 1801, com a divisão da cadeira de Química e Metalurgia 
em duas disciplinas distintas, o que pode ter desencorajado Sobral. Em 1807, 
a Congregação decidiu adoptar os Elementa Chemiae Universae et Medicae-
Praelectionibus suis accomodata (Coimbra, Typis academicis, 1807) de J. F. A 
Jacquin.  

Em 1808, os exércitos de Napoleão sob o comando do general 
Massena atacaram Coimbra. Sobral tornou-se então responsável pela 
produção de pólvora em larga escala, no Laboratório de Química da 



Universidade. A sua acção foi elogiada pelos oficiais britânicos, aliados dos 
portugueses contra os invasores, que lhe deram o título de mestre da pólvora. 
As tropas francesas retaliaram, destruindo a propriedade de Sobral nos 
arredores de Coimbra, que perdeu assim a sua biblioteca, notas de 
investigações e, alegadamente, o manuscrito do compêndio. 

Em 1816, Sobral anunciou que estava a preparar uma memória sobre 
nomenclatura portuguesa, a qual também nunca viria a ser publicada, apesar 
de ter recebido o estímulo e a aprovação da Congregação em 24 de Julho de 
1824, o que é tanto mais surpreendente quanto, já em 1801, Vicente de 
Seabra tinha já publicado a sua tradução e adaptação para português da 
nomenclatura de Lavoisier. 

Por volta de 1820, Sobral iniciou a sua actividade política no quadro da 
Revolução Liberal de 1820, tendo entrado no circuito de cargos e mordomias 
que não lhe deixavam muito tempo para a investigação química. Tornou-se 
membro da Academia Real das Ciências de Lisboa, recebeu diversas 
condecorações e foi eleito deputado em 1821. 

Afastado de Coimbra entre 1821 e 1822, Sobral interrompeu a 
actividade docente, participou numa comissão encarregada da reforma da 
Faculdade de Filosofia, e, em 1825, foi nomeado para uma comissão 
destinada a avaliar as reformas da agricultura portuguesa, proposta pela 
Academia das Ciências a mando do governo. 

Em 24 de Maio de 1828, Thomé Rodrigues Sobral foi nomeado Vice-
Reitor da Universidade Coimbra, mas devido a problemas de saúde teve de 
declinar o cargo, vindo a falecer em 1829. 

 
 

Contribuições Científicas 
O âmbito da actividade de Sobral enquanto químico não ficou restrito 

ao meio académico, nem ao ensino. As suas contribuições incidiram, 
principalmente, nas aplicações práticas da química, no quadro da visão 
utilitarista do Iluminismo português do século XVIII. Assim, envolveu o 
Laboratório de Química da Universidade de Coimbra em questões relativas à 
higiene pública. Em 1809, durante as Invasões Francesas (1807-1811), a 
região de Coimbra foi devastada pela peste, o que levou Sobral a orientar 
várias medidas de desinfecção, nomeadamente, as fumigações com ácido 
muriático em aquartelamentos, hospitais e outros locais e edifícios públicos. 
Segundo o próprio Sobral, estas medidas foram inspiradas pelo químico 
francês Guyton de Morveau. 
  Nos últimos anos de vida, Sobral estudou o papel antipirético da quina, 
através da comparação das cascas de quina do Brasil e do Peru. A este 
respeito, reviu os trabalhos de Fourcroy, Vauquelin, Cadet, Seguin, Duncan e 
de Bernardino António Gomes (1768-1823). O princípio antipirético da quina, 
denominado cinchonina, tinha sido sugerido por Duncan e adoptado por 
Bernardino António Gomes que afirmava tê-lo isolado. Sobral defendia que as 
propriedades terapêuticas da quina não poderiam ser explicadas por um só 
princípio activo, mas deveriam antes ser concebidas como uma nova 
propriedade, resultante da união química dos diferentes princípios que 
compõem esta planta. Esta diferença de opinião levou a uma longa 
controvérsia que envolveu Bernardino António Gomes, Sobral e os editores do 
Jornal de Coimbra. 
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