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Summary:

After the 1872-1878 Challenger Expedition, other nations were encouraged to take
interest in oceanographic research and to organize their own expeditions. Since 1885,
Prince Albert I of Monaco conducted oceanographic campaigns, with the collaboration
of some of the best scientists in marine biology and physical oceanography, inventing
techniques and instruments to carry out oceanographic work. The intense scientific
activity of Prince Albert, certainly contributed to stimulate the interest of his friend
King Carlos I of Portugal for the study of the oceans, its cartography and marine life.
They both shared the need to use photography to document their research. This paper
analyses the role of scientific photography in documenting marine findings and
recording oceanographic data in particularly in the expeditions conducted by the
Portuguese monarch.

Sumário:

Após as observações em ciências físicas e biológicas levadas a cabo durante as expedições do
Challenger em 1872-1878, outras nações começaram a interessar-se pela pesquisa oceanográfica
e a organizar suas próprias expedições. Desde 1885, que o príncipe Albert I do Mónaco
realizava campanhas oceanográficas, com a colaboração de alguns dos melhores cientistas em
biologia marinha e em oceanografia física, inventando técnicas e instrumentos para a realização
dos trabalhos oceanográficos. A intensa atividade científica do príncipe Albert, certamente
contribuiu para estimular o interesse do seu amigo, o Rei D. Carlos I de Portugal para o estudo
dos oceanos, da sua cartografia e da vida marinha. Ambos compartilhavam a necessidade de
usar a fotografia para documentar suas pesquisas. Este artigo analisa o papel da fotografia
científica na ciência oceanográfica e em particular nas expedições realizadas pelo monarca
Português.

