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Introdução

A importância da revista Brotéria para 
a história cultural portuguesa foi já 
diversas vezes assinalada por alguns 
historiadores e, há poucos anos atrás, 
amplamente reconhecida no livro comemorativo do seu cente-
nário.1 Fundada em 1902, em Louriçal do Campo, por Joaquim 
da Silva Tavares S.J. (1866-1932), Cândido Azevedo Mendes 
S.J. (1874-1943) e Carlos Zimmermann S.J. (1871-1950), pro-
fessores do Colégio de São Fiel, a Brotéria – Revista de Scien-
cias Naturaes destacou-se no panorama das publicações 
científicas portuguesas entre o ano da sua fundação e 2002. 
Apesar da sua inclusão no panorama das publicações perió-
dicas do nosso país, a riqueza científica da Brotéria não foi 
ainda devidamente salientada. Porém, basta recordar alguns 
dados estatísticos para que esta riqueza fique imediatamente 
aparente: na Brotéria publicaram-se mais de 1300 artigos de 
investigação em áreas como a Botânica, a Zoologia e a Gené-
tica, e foram descritas e classificadas sistematicamente 1327 
novas espécies zoológicas e 887 novas espécies botânicas, 
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Jesuítas e Ciência em Portugal

IV – A revista Brotéria – Sciencias 
Naturaes e a sua recepção

nacional e internacional 

Este quarto artigo da série “Jesuítas e Ciência em 
Portugal” centra-se na história da Brotéria e foca, 
em especial, a recepção nacional e internacional 
desta revista de ciências naturais do Colégio de 
São Fiel, fundada por Joaquim da Silva Tavares, 
Cândido Azevedo Mendes e Carlos Zimmermann.

1 Rico S.J., Hermínio e 
Franco, José Eduardo (ed.), 
Fé, Ciência, Cultura: Broté-
ria – 100 anos, Lisboa, Gra-
diva, 2003.
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2 “Indíces Gerais da Broté-
ria Científica [1902-2002]”, 
Brotéria – Genética (2002); 
As estatísticas da Brotéria 
encontram-se disponíveis no
website: http://webpages.fc. 
ul.pt/~fmromeiras/Broteria_/

3 Azevedo, Carlos Moreira 
(dir.), História religiosa de 
Portugal, Lisboa, Círculo de
Leitores, 2002; Vilares, Artur,
As congregações religiosas 
em Portugal, 1901-1926, 
Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian e Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, 
2003; Franco, José Eduardo, 
O Mito dos Jesuítas. Em Por-
tugal, Brasil e Oriente (Séc. 
XVI a XX), vol. 2, Lisboa, 
Gradiva, 2006, pp. 90-98.

4 Coelho, Adolfo, A Ques-
tão do Ensino, Porto, 1872; 
Quental, Antero de, Defesa 
da Carta Encíclica de Sua 
Santidade Pio IX contra a 
chamada Opinião Liberal. 
Considerações sobre este 
documento, Coimbra, Im-
prensa Literária, 1865.

5 Anselmo, Artur (dir.), As 
grandes polémicas portu-
guesas, vol. II, Lisboa, Verbo,
1967, p. 364.

6 Costa, Afonso, 50.ª Sessão
da Câmara dos Senhores 
Deputados, 27 de Julho 
de 1908; Idem, 37.ª Sessão 
da Câmara dos Senhores 
Deputados, 28 de Julho 
de 1909. Decreto de 8 de 
Outubro de 1910 da Repú-
blica Portuguesa.

uma clara indicação da relevância científica desta revista em 
contexto nacional e internacional. Por outro lado, entre 1907 
e 1925, foram publicados cerca de 450 artigos de divulgação 
na série de Vulgarização Científica, em áreas tão díspares
como Química, Física, Agricultura, Biologia e Medicina.2

É este excepcional património cultural e científico, merecedor 
de uma maior divulgação e entendimento, que será analisado 
neste artigo, onde se descreverão brevemente as circunstân-
cias que precederam a fundação da Brotéria e será comentada 
a importância da recepção nacional e internacional da revista 
dos jesuítas portugueses.

Brotéria – A revista de ciências naturais do Colégio 
de São Fiel

A partir de meados do século XIX, a sociedade portuguesa 
foi abalada por diversas polémicas em torno de matérias reli-
giosas, entre as quais sobressaíram a bem conhecida “Questão 
das Irmãs da Caridade” e o “caso Calmon” 3. A dramaticidade 
destas controvérsias era reflexo de um fenómeno de profundo 
anticlericalismo, disseminado por vários sectores da sociedade 
portuguesa. O positivismo de Auguste Comte (1798-1857) 
influenciava o pensamento, os escritos e a acção pública de 
personalidades influentes na cultura portuguesa, tais como 
Adolfo Coelho (1847-1919) e Antero de Quental (1842-1891).4 
Os jesuítas portugueses também estiveram envolvidos nestas 
polémicas, sendo que uma das mais célebres controvérsias 
deste período, sobre a origem do homem, opôs Miguel Bom-
barda (1851-1910) e Manuel Fernandes Santana S.J. (1864-
-1910).5 Neste clima de instabilidade, Afonso Costa (1871-1937) 
chegou a propor uma lei na Câmara dos Deputados que extin-
guisse a Companhia de Jesus e os seus colégios, em Julho de 
1908, algo que, no entanto, só se viria a verificar com a publi-
cação do decreto da República Portuguesa de 8 de Outubro 
de 1910, onde se restabeleciam as leis do Marquês de Pombal 
e de Joaquim António de Aguiar.6

Como já foi descrito nos artigos anteriores desta série, 
a prática e o ensino científicos ocuparam um lugar de des-
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7 Franco, José Eduardo, 
“História da Brotéria (1902- 
-2002)”, in Rico S.J., Hermí-
nio e Franco, José Eduardo 
(ed.), op. cit., p. 96.

taque nos Colégios de Campolide (1858-1910) e de São Fiel 
(1863-1910). Nestes colégios, o ensino das ciências naturais, 
com uma forte componente experimental, para além de cor-
responder a um genuíno interesse científico dos naturalistas 
jesuítas, procurava estimular o gosto dos alunos pelas activi-
dades científicas e demonstrar a possibilidade de concílio entre 
Ciência e Religião. Com a fundação da Brotéria, os naturalistas 
de São Fiel poderiam inverter a lógica do discurso positivista, 
não só no que dizia respeito à impossibilidade de uma convi-
vência entre Ciência e Religião, mas também no que se referia 
à crença numa “inabilidade dos religiosos para produzirem 
conhecimento científico avançado e pertinente”.7 A publicação
de uma revista de carácter exclusivamente científico pelos 
professores do Colégio de São Fiel tentava assim alcançar 
diversos objectivos, um dos quais era o restabelecimento da 
reputação científica da Companhia de Jesus, posta em causa 
pelas campanhas pombalinas desde meados do século XVIII.

De um modo mais amplo, a fundação da Brotéria pode 
também ser encarada como parte de uma estratégia pastoral 
vasta de recristianização da cultura, da qual são exemplo a 
fundação do Centro Académico de Democracia Cristã (CADC) 
em 1901, a criação da Associação Promotora da Instrução 
Pública em 1902 e a organização das Liga de Acção Social 
e Juventudes Católicas, ambas em 1907. Além disso, a publi-
cação da Brotéria não deve ser dissociada das publicações 
espirituais que estavam a cargo da Companhia de Jesus: 
o Mensageiro do Coração de Jesus (1881) e o Legionário de 
Maria (1905). Os jesuítas prosseguiam assim em Portugal 
aquele que era um empreendimento comum a outros países 
europeus, como se pode verificar pela fundação dos perió-
dicos La Civiltà Cattolica (Itália, 1850), Études (França, 1856) e 
Razón y Fé (Espanha, 1901).

Por outro lado, o aparecimento da Brotéria deve enqua-
drar-se no conjunto mais vasto dos periódicos científicos 
nacionais, cuja publicação, em finais do século XIX, estava 
associada a instituições como a Real Academia das Ciências 
e a Universidade de Coimbra. Desde finais do século XVIII, 
a Academia das Ciências publicou diversos volumes de 
Memórias, dedicadas a diferentes áreas científicas, como as 
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8 Leonardo, António José, 
O Instituto de Coimbra e a 
evolução da física e da quí-
mica em Portugal de 1852 
a 1952, Coimbra, Univer-
sidade de Coimbra, 2011. 
(Tese de Doutoramento).

9 Carta de Egas Moniz, de 
6 de Março de 1908; “Dr. 
Joaquim da Silva Tavares”, 
O Século, 10/4/1928; “P. J. 
da Silva Tavares”, A Voz, 
11/4/1928; “Academia das 
Sciencias de Lisboa”, Diá-
rio de Notícias, 13/4/1928; 
“Academia das Sciencias de 
Lisboa”, O Século, 13/4/ 
1928; “A recepção do Padre 
Tavares, S.J. na Academia 
das Sciencias de Lisboa”, 
A Voz, 14/4/1928; “O Sr. 
Padre Tavares”, Diário do 
Minho, 14/4/1928; “Dr. Silva
Tavares”, O Século, 15/4/ 
1928, 1928; “O novo aca-
démico”, Diário do Minho, 
15/4/1928; “Prof. P.e J. da 
Silva Tavares s.j.”, Correio 
de Coimbra, 21/4/1928; 
Documentos consultados 
no APSI.

10 Tavares S.J., Joaquim da 
Silva, “As Zoocecidias por-
tuguesas – Addenda”, Bro-
téria I (1902), 5-48; idem, 
“Zoocecidias dos suburbios 
de Vienna d’Austria”, Bro-
téria I (1902), 77-94; idem, 
“Descripção de seis coleop-
terocecidias novas”, Broté-
ria I (1902), 172-174; idem, 
“Movimento das cecidias do 
Nanophyes pallidus Oliv.”, 
Brotéria I (1902), 174-176; 
idem, “Nota sobre a cecidia 
do Mecinus dorsalis Aubé”, 
Brotéria I (1902), 176-177; 
idem, “Descripção de tres 
cecidomyas novas”, Broté-
ria I (1902), 182-185.

11 Torrend S.J., Camilo, 
“Contribuições para o es-
tudo dos Fungos da região 
setubalense”, Brotéria I 
(1902), 93-150; Mendes S.J., 
Cândido Azevedo, “Lepi-
dopteros de S. Fiel (Por-
tugal)”, Brotéria I (1902), 
151-171.

Memórias de Agricultura (1788-1791), as Memórias Económi-
cas (1789-1815) e as Memórias da Academia Real das Sciencias 
de Lisboa (1797-1856), e periódicos como o Jornal de Sciencias 
Mathematicas, Physicas e Naturais (1866-1927), enquanto que 
a Universidade de Coimbra foi responsável pela publicação de 
O Instituto: Revista Científica e Literária entre 1852 e 1981, o 
periódico científico português com maior longevidade.8 Acima 
de tudo, a Brotéria associava-se ao Boletim da Sociedade
Broteriana (Coimbra, 1883), fundado e dirigido por Júlio
Henriques (1838-1928), periódico que apresentava também 
uma clara agenda de classificação sistemática e taxonómica.

A Brotéria foi instituída em 1902, seguindo a necessidade 
dos naturalistas jesuítas publicarem os resultados das suas 
investigações, iniciadas nos anos anteriores. Silva Tavares, por 
exemplo, tinha apresentado resultados dos seus estudos em 
zoocecídias pela primeira vez nos Anais de Ciências do Porto 
(1900), razão pela qual acabou por ser nomeado membro
correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, em 1903. 
Viria ainda a ser nomeado, por unanimidade, membro efectivo 
da Academia das Ciências de Lisboa, a 6 de Março de 1928, 
uma nomeação que foi amplamente noticiada nos periódicos 
portugueses e lhe valeu a felicitação de Egas Moniz.9 O inte-
resse científico de Silva Tavares pelas cecídias, estruturas 
comummente designadas por galhas e que se desenvolvem na 
planta em resposta ao ataque de outros seres vivos, iniciado 
em 1900, teve a sua continuação natural na Brotéria, onde 
publicou cerca de 50 artigos originais, ao longo dos 30 anos 
em que foi seu director.

No primeiro volume da Brotéria, Silva Tavares teve a opor-
tunidade de publicar 6 artigos contendo resultados das suas 
investigações em zoocecídias.10 Neste volume contribuiu 
também Camilo Torrend S.J. (1875-1961) com um estudo sobre 
os fungos da região de Setúbal e Cândido de Azevedo Mendes 
com um trabalho sobre os lepidópteros de São Fiel.11 No pri-
meiro ano da publicação da revista de ciências naturais, foram 
ainda incluídas duas comunicações de Carlos Zimmermann 
S.J. Enquanto que o primeiro destes artigos versava sobre 
a aplicação da microscopia vegetal no ensino da Botânica, o 
segundo comunicava ao leitor a instituição do observatório 
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12 Zimmermann S.J., Carlos, 
“Microscopia vegetal”, Bro-
téria I (1902), 49-75; idem, 
“Observatorio Metereolo-
gico do Collegio de S. Fiel”, 
Brotéria I (1902), 185-188. 
Sobre o ensino da micros-
copia vegetal ver Romeiras, 
Francisco Malta e Leitão, 
Henrique, “Jesuítas e Ciên-
cia em Portugal. II – Carlos 
Zimmermann S.J. e o ensino 
da Microscopia Vegetal”, 
Brotéria 174 (2012), 113-
-125.

13 Pedersen, Olaf, The Two 
Books – Historical Notes on 
Some Interactions Between 
Natural Science and Theo-
logy, Vatican, Vatican Obser-
vatory Foundation, 2007.

14 “Duas palavras de intro-
ducção”, Brotéria I (1902), V.

15 “Rerum Naturalium in 
Lusitania Cultores – Felix 
d’Avellar Brotero”, Brotéria 
I (1902), IX-XIII; “Bibliogra-
fia”, Brotéria I (1902), 188-
-192; Tavares S.J., Joaquim 
da Silva, “Nomes e Direcção 
dos Naturalistas Portugue-
zes”, Brotéria I (1902), 192-
-195.

meteorológico de São Fiel.12 Analisando as publicações da 
Brotéria – Sciencias Naturaes entre 1902 e 1932, conclui-se 
que o primeiro volume da revista é, de certa forma, repre-
sentativo da agenda científica dos naturalistas jesuítas. Um 
programa científico de carácter taxonómico que se prendeu, 
neste período, essencialmente, com a descrição e descoberta 
de novas espécies botânicas e zoológicas.

Para além de um programa científico de classificação sis-
temática, o primeiro número da Brotéria anunciava também a 
intenção apostólica da sua publicação. Retomando a famosa 
imagem dos “dois livros” em que Deus se revela à humani-
dade – a Bíblia e o “Livro da Natureza” – esclarecia que o 
principal objectivo desta revista era o estudo e divulgação das 
ciências naturais em Portugal, uma actividade que contribuiria 
para um conhecimento mais completo de Deus:13

“A ideia de concorrermos, por pouco que seja, para propagar 
o gosto das sciencias naturaes em nossa patria enche-nos de ale-
gria. A natureza é um livro immenso, que tem ainda muitas folhas 
por abrir. Ora em todas ellas se encontra escrito o nome augusto 
do Creador. E será acaso pequena satisfacção ao abril-as mostrar 
nellas a grandeza de Deus, que tanto se estampa na immensidade 
do mundo, como na extrema pequenez, de myriades de animaes e 
plantas, cuja existencia só o microscopio nos revela?”14

Além dos artigos já mencionados, foram criadas três 
secções em 1902 que tiveram a sua continuidade nos anos que 
se seguiram à fundação da revista: uma secção de bibliografia, 
uma secção de biografias de naturalistas portugueses (iniciada 
com a biografia de Felix d’Avelar Brotero, a quem a revista era 
dedicada) e uma secção que continha alguma informação rela-
tiva aos naturalistas portugueses, incluindo os seus interesses 
de investigação e a sua morada institucional.15 Esta última 
secção dedicada aos naturalistas é uma forte indicação de que 
os jesuítas de São Fiel se preocupavam com a constituição de 
uma comunidade científica portuguesa, o que teve expressão 
em várias outras iniciativas e na colaboração com alguns dos 
mais destacados naturalistas portugueses. A este respeito, a 
correspondência entre Gonçalo Sampaio (1865-1937) e Júlio 
Henriques com os jesuítas Afonso Luisier (1872-1957) e Silva 
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16 Cabral, João Paulo, Gon-
çalo Sampaio. Vida e Obra 
– Pensamento e Acção, 
Póvoa do Lanhoso, Câmara 
Municipal de Póvoa do 
Lanhoso, 2009; idem, “La 
revista Brotéria, los jesuitas 
naturalistas y Gonçalo Ca-
bral. Intercambio de plantas 
e ideas y el desarrollo de 
la botánica en Portugal”, 
Asclepio: Revista de Historia 
de la Medicina y de la 
Ciencia 62 (2010), 61-92; 
idem, A Fundação da Botâ-
nica Moderna em Portugal 
– Júlio Henriques, A. X. 
Pereira Coutinho e Gonçalo 
Sampaio, Departamento de 
Botânica da Universidade 
de Coimbra, Memórias da 
Sociedade Broteriana, vol. 
XXXIII, 2007.

17 Luisier S.J., Afonso, 
“Apontamentos sobre a flo- 
ra da região de Setúbal”, 
Boletim da Sociedade Bro-
teriana XIX (1902), 172-
-174; idem, “Catalogo das 
plantas vasculares dos 
arredores de Setubal e da 
serra d’Arrabida”, Boletim 
da Sociedade Broteriana 
XIX (1902), 175-272; idem, 
“Appendice – Listas das 
plantas colhidas por Tour-
nefort em Setubal e na serra 
d’Arrabida”, Boletim da 
Sociedade Broteriana XIX 
(1902), 272-274.

18 Ver esquema “Evolução 
editorial da revista Brotéria”.

Tavares terá desempenhado um papel de destaque no desen-
volvimento da Botânica em Portugal.16 A colaboração entre os 
botânicos Júlio Henriques e Gonçalo Sampaio e Luisier terá 
começado pelo menos em 1902, quando Luisier publicou no 
Boletim da Sociedade Broteriana os seus “apontamentos sobre 
a flora da região de Setubal”, resultado das suas investigações 
sistemáticas entre 1900 e 1901. Neste trabalho de catalogação 
da flora setubalense, onde constam cerca de 1000 espécies 
diferentes, os contributos de Henriques e Sampaio para a 
revisão do artigo e para o estudo das plantas da família das 
Gramíneas, realizado quase na sua totalidade por Henriques, 
são reconhecidos pelo naturalista jesuíta.17

A Brotéria nascera com um objectivo erudito e científico, 
mas cinco anos após a sua fundação, em 1907, a revista de 
Ciências Naturais deu origem a três séries distintas: Vulgari-
zação Científica, Botânica e Zoologia.18 A série de Vulga-
rização Científica, totalmente escrita em português, tinha sido 
especialmente criada para equilibrar a falta de assinantes em 
Portugal, não pondo, porém, em causa o carácter estritamente 
científico das séries de Zoologia e de Botânica, onde se conti-
nuavam a publicar apenas artigos de investigação originais:

Evolução editorial da Revista Brotéria, adaptado de Rico S.J., Hermínio e Franco, 

José Eduardo (ed.), Fé, Ciência, Cultura: Brotéria – 100 anos, Lisboa, Gradiva, 

2003, p. 101.



329

19 “Prólogo”, Brotéria – 
Série de Vulgarização Cien-
tífica VI (1907).

20 Carvalho, J. Vaz de, 
“Afonso Luisier”, in Diccio-
nario Histórico de la Com-
pañia de Jesús, Madrid, 
Roma, Universidade Ponti-
ficia Comillas, Institutum 
Historicum Societatis Iesu, 
2001, pp. 2440-2441; Neves, 
Maria Luísa, “Recordando 
o Padre Luisier – Nos 40 
anos do seu falecimento”, 
Brotéria – Genética XVIII 
(1997), 99-101; Archer S.J., 
Luís, “Centenário do nasci-
mento do P. Alphonse Lui-
sier, S.J.”, Brotéria – Ciên-
cias Naturais 41 (1972), 1; 
Carvalhaes, José, “Padre 
Alphonse Luisier”, Broté-
ria – Ciências Naturais 54 
(1958), 3-16; Carvalhaes, 
José, “R. P. Alphonse Lui-
sier, SJ, Homenagem ao 
cientista e ao mestre”, Bole-
tim Cultural de Santo Tirso 
V (1957), 223-249.

21 Câmara, António Sousa 
da, “Fragmentos cromos-
sómicos produzidos pelos 
raios X”, Brotéria – Ciências 
Naturais 8 (1939), 166-179; 
idem, “A expulsão dos cro-
mossomas pela centrifuga-
ção”, Brotéria – Ciências 
Naturais 11 (1942), 21-28; 
Câmara, António Sousa da e 
Vasconcellos, Sarah, “Con-
tribuição para o estudo das 
populações de Drosophila 
melanogaster em Portugal”, 
Brotéria – Ciências Natu-
rais 12 (1943), 49-57; idem, 
“Não-disjunção provocada 
artificialmente com anidrido 
carbónico”, Brotéria – Ciên-
cias Naturais 14 (1945), 
188-195; Wagner, Noronha 

“A principio esta revista foi meramente scientifica, mas logo 
deparou com uma difficuldade que, apezar de prevista, avultou 
mais do que julgavamos. O mundo dos cultores das sciencias é 
mui limitado, em Portugal, e por isso teve a nossa revista muito 
poucos assignantes e menos ainda que se interessassem pelas 
materias que nella se tratavam. (...) Foi-nos, por tanto, necessario 
começar a publicação de variedades scientificas e de artigos de 
vulgarização e de outros assumptos que pudessem interessar as 
pessoas menos instruidas, para assim podermos equilibrar, de 
algum modo, a receita com a despesa.”19

A série de Vulgarização Científica estaria na origem, a 
partir de 1925, de uma série de propósitos mais culturais, que 
hoje subsiste com o subtítulo de Cristianismo e Cultura.

As duas séries de especialidade científica foram reunidas 
em 1932, pelo jesuíta suíço Afonso Luisier, recuperando a 
sua designação inicial de “Ciências Naturais”. Luisier, director 
da Brotéria entre 1932 e 1957 e especialista internacional 
em briologia, ramo da Botânica que estuda as briófitas, des-
cobriu e descreveu, ao longo da sua carreira científica, 18 
novas espécies e 13 novas variedades de musgos. No Instituto 
Nun’Alvres (Caldas da Saúde, Santo Tirso) conserva-se ainda 
hoje a sua excelente colecção de musgos dividida em três 
secções: Bryotheca Europaea, Bryotheca Atlantica e Bryo-
theca Exótica. Numa onda crescente de notoriedade cientí-
fica, Luisier foi nomeado sócio correspondente da Academia 
das Ciências de Lisboa (1933), tendo-se seguido a atribuição 
do grau de Doutor honoris causa em Ciências Naturais pela 
Faculdade de Ciências do Porto (1942) e o agraciamento com 
o Oficialato da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada (1957), 
pelas mãos do Subsecretário da Educação Nacional, Baltazar 
Rebelo de Sousa.20

Entre 1939 e 1957, sob a direcção de Luisier, surgiu na 
Brotéria uma série de artigos de um grupo de geneticistas 
liderado por António Sousa da Câmara (1901-1971), fundador 
e primeiro director da Estação Agronómica Nacional.21 Este 
grupo, do Departamento de Genética da Estação Agronómica, 
foi o que participou mais activamente na escrita de artigos 
sobre o desenvolvimento da Genética de plantas na Brotéria, 
nesta fase da revista.22 Estes factos demonstram que a revista 
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e Mello-Sampaio, “Nota 
acerca da movimentação 
dos univalentes em híbridos 
pentaplóides de trigo”, Bro-
téria – Ciências Naturais 
19 (1950), 180-187; Câmara, 
António Sousa da, “Pro-
gresso no estudo do cen-
trómero”, Brotéria – Ciên-
cias Naturais 20 (1951), 
5-34; Gardé, Alberto, “Sur 
la caryologie de l’Airopsis 
tenella (Cav.) Coss.”, Bro-
téria – Ciências Naturais 
20 (1951), 35-37; Castro, 
Duarte de & Mello-Sampaio, 
“Observações sobre Luzula 
purpúrea Link. Heterocro-
matina. Asinapsis”, Bro-
téria – Ciências Naturais 
20 (1951), 87-100; Gardé, 
Alberto e Malheiros-Gardé, 
Nydia, “Contribuição para o 
estudo cariológico da famí-
lia Umbelliferae. III”, Bro-
téria – Ciências Naturais 
22 (1953), 5-35; Duarte, 
Augusto Simplício, “Notas 
sobre algumas problemas 
relacionados com o melho-
ramento do arroz”, Broté-
ria – Ciências Naturais 26 
(1957), 28-33.

22 Mota, Miguel, “A contri-
buição da Brotéria para o 
desenvolvimento da Gené-
tica”, in Rico S.J., Hermínio 
e Franco, José Eduardo 
(ed.), op. cit., pp. 517-527.

23 Archer S.J., Luís, Curri-
culum Vitae [Texto poli-
copiado], Lisboa, 2005; 
Romeiras, Francisco Malta, 
“A última conversa com o 
P. Luís Archer. Um concílio 
entre Fé e Ciência?”, Broté-
ria 173 (2011), 239-245.

24 Sullivan S.J., William e 
Knobelsdorff, Adam J. von, 
“The in vitro and in vivo 
effects of fluoride on suc-
cinic dehydrogenase activ-v-
ity”, Brotéria – Ciências 
Naturais 31 (1962), 3-13; 
Sullivan S.J., William, “The 
spectrophotometric deter-
mination of malic dehydro-
genase and ‘malic’ enzyme 
in normal populations of 
Tetrahymena pyriformis 
GL.”, Brotéria – Ciências 
Naturais 33 (1964), 143-

dos jesuítas portugueses acompanhava, com actualidade, as 
novidades científicas e as investigações que tinham lugar no 
nosso país, durante o período do Estado Novo, representando 
um dos periódicos de eleição para publicação dos principais 
resultados de investigação em Genética de melhoramento de 
plantas em Portugal.

De 1962 a 1979, Luís Archer S.J. (1926-2011) assegurou a 
direcção da Série de Ciências Naturais e, a partir de 1980, da 
Série Genética. Após conclusão da licenciatura em Teologia 
(Frankfurt, 1960), Archer mudou-se para os Estados Unidos para 
estudar Genética Molecular na Universidade de Georgetown 
(Washington), concluindo o doutoramento em 1967 sobre a 
análise molecular do processo de transformação de Bacillus 
subtilis por moléculas isoladas de DNA. Ao regressar a Portugal,
introduziu o ensino e a investigação em Biologia Molecular e 
criou e dirigiu o Laboratório de Genética Molecular do Insti-
tuto Gulbenkian de Ciência (1971-1991), a sua maior contri-
buição para o desenvolvimento científico e pedagógico da 
Biologia em Portugal. Fundador da Sociedade Portuguesa de 
Genética, Luís Archer publicou, ao longo da sua carreira cien-
tífica, cerca de 250 trabalhos em áreas como a Genética, a 
Filosofia das Ciências e a Bioética, uma das principais áreas 
nas quais se destacou. De facto, desde 1977 que grande 
parte do seu tempo era dedicado à Bioética, tendo integrado 
comissões nacionais e internacionais de especial relevo nesta 
área. Tal como Luisier em 1957, Archer foi agraciado com a 
Grã-Cruz da Ordem de Sant’Iago da Espada, em 1991, a mais 
alta condecoração da República Portuguesa a ser concedida 
por méritos científicos, artísticos ou literários, uma honra que 
reflecte a notoriedade científica que tinha alcançado no nosso 
país, pelas suas contribuições pioneiras nas áreas de Biologia 
Molecular e Bioética.23

Sob a direcção de Luís Archer, foram publicados na 
série de Ciências Naturais importantes artigos de Bioquímica, 
focando temas da maior actualidade científica como metabo-
lismo celular, actividades enzimáticas e electroforese de pro-
teínas.24 Entre 1965 e 1969, foram também publicadas as teses 
de doutoramento de Francisco Guerra (1932-), Luís Archer e 
Roberto Salema (1932-), respectivamente sobre tumefacção 
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-158; Guerra, Levi e Hunter, 
F. Edmund, “Sucrose inhibi-
tion of gramicidin induced 
swelling of isolated rat liver 
mitochondria”, Brotéria – 
Ciências Naturais 34 (1965), 
227-246; O’Brien, Elinor e
Sullivan S.J., William, “Elec-
trophoretic patterns of pro- 
teins constituents in tissues 
of tumor-bearing and non-
-tumor bearing animals”, 
Brotéria – Ciências Natu-
rais 43 (1974), 3-14; Ali, 
Seikh Amjed; Siddiqui, A.
Qayyun e Hasnain, A., 
“Electrophoretic character-
istics of soluble eye lens 
proteins of Ophycephalus 
punctatus (Bloch) in dif-
ferent concentrations of 
sodium chloride solution”, 
Brotéria – Ciências Natu-
rais 44 (1975), 9-15; Aze-
vedo, Carlos, “Nucléolo –
estrutura, citoquímica e 
aspectos funcionais”, Bro-
téria – Ciências Naturais 48 
(1978), 3-52.

25 Guerra, Francisco Carva-
lho, “Tumefacção mitocon-
drial. Estudo comparativo 
das mitocôndrias do cére-
bro e do fígado”, Brotéria – 
Ciências Naturais 34 (1965), 
3-226; Archer S.J., Luís, 
“DNA-mediated transforma-
tion”, Brotéria – Ciências 
Naturais 36 (1967), 107-176; 
Salema, Roberto, “Amido. 
Estudo ultrastrutural da sua 
biogénese em plantas supe-
riores”, Brotéria – Ciências 
Naturais 38 (1969), 1-127.

26 Ghosh, R. B., “Karyo-
morphological studies of 
somatic chromosomes in 
Ailanthus excelsa Roxb. 
– an ornamental and a 
road-side plant”, Brotéria –
Ciências Naturais 39 (1970), 
3-8; Ashgar, Syed Shafi; 
Khawaja, D. K. e Jafri, A. K.,
“5’-Nucleotidase activity in 
the tissues of the cat-fish, 
Heteropnuestes fossilis 
Bloch.”, Brotéria – Ciências
Naturais 41 (1972), 3-7; 
Bagchi, S. e Datta, R. M., 
“On the nature of chromo-
some in meiotic mecha-
nism of a natural tetraploid 
Sebasniana benthamiana 
Domin”, Brotéria – Ciên-

mitocondrial, transformação genética em bactérias a partir de 
moléculas de DNA e biogénese e estrutura do amido, permi-
tindo, desta forma, a divulgação do trabalho destes investiga-
dores portugueses que iniciavam o seu percurso académico.25 
A partir dos anos 70, surgiram os primeiros artigos de Gené-
tica Molecular na Brotéria, a maioria dos quais escritos por 
investigadores estrangeiros, demonstrando o pioneirismo e a 
influência internacional da revista neste período.26 Em 1980, 
reflexo da actualidade da Genética Molecular e da sua impor-
tância crescente no panorama científico nacional e interna- 
cional, a revista de Ciências Naturais deu origem à série Gené-
tica, integrando a necessidade da existência de uma revista 
desta índole em Portugal com a agenda científica do seu 
director, tal como acontecera anteriormente com Silva Tavares 
e Luisier, que sempre associaram directamente os seus inte-
resses de investigação científica com o percurso editorial da 
revista. Na Brotéria Genética foram publicados cerca de 300 
artigos nas áreas da genética bacteriana, genética de melhora-
mento de plantas, genética de melhoramento animal, genética 
humana e bioética.27

A recepção da revista Brotéria

A Brotéria foi acolhida com entusiasmo pela comunidade 
científica portuguesa e internacional. Nos seus primeiros volu-
mes, os redactores da revista de ciências naturais procura- 
ram publicar excertos de revistas científicas portuguesas e 
estrangeiras que se referiam à criação da Brotéria.28 Algu-
mas revistas científicas de especialidade, como é o caso da 
Insekten-Börse (Leipzig) pediram, inclusivamente, a tradução 
de artigos para publicação, como foi o caso do estudo de 
Silva Tavares, “Movimento das cecidias do Nanophyes pallidus 
Oliv”.29

Entre 1902 e 1903, revistas como Le Monde des Plantes
(Mans), Marcellia – Rivista Internazionale de Cecidologia 
(Pádua) e Annaes de Sciencias Naturaes (Porto) saudavam a 
fundação da revista científica dos Jesuítas portugueses com 
apreço. Também Júlio Henriques, professor catedrático de 
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cias Naturais 42 (1973), 
31-37; Banerjee, Asit Kumar 
e Sharma, Archana, “Chro-
mosome studies on some 
indian members of Compo-
sitae. I. Tribe Inuloideae”, 
Brotéria – Ciências Naturais 
43 (1974), 15-32; Chaurasia, 
B. D. e Sharma, Vijay K.,
“Karyological studies in 
Phaseolus mngo Linn”, Bro-
téria – Ciências Naturais 
43 (1974), 33-34; Charau-
sia, B. D. e Sharma, Vijay 
K., “Karyological studies in 
Asphodelus tenuifolius 
Cav.”, Brotéria – Ciências 
Naturais 43 (1974), 35-37.

27 “Indíces Gerais da Bro-
téria Científica [1902-2002]”, 
Brotéria – Genética (2002); 
As estatísticas da Brotéria 
encontram-se disponíveis no 
website: http://webpages.fc. 
ul.pt/~fmromeiras/Broteria_/

28 “A Brotéria e as revistas 
scientificas extrangeiras”, 
Brotéria II (1903), 4; “A Bro-
téria e as revistas scientifi-
cas”, Brotéria, III (1904), 4.

29 “A Brotéria e as revistas 
scientificas extrangeiras”, 
op. cit.

30 Almeida, José Veríssimo 
de, “Bibliografia – Primeira 
contribuição para o estudo 
dos fungos da região setu-
balense”, Revista Agrono-
mica I (1903), 368-369.

31 idem, Ibid.

32 “Revistas Scientificas que 
trocam com a «Brotéria»”, 
Brotéria III (1904), 352-355. 
Em 1904, 107 revistas per-
mutavam com a Brotéria.
A sua distribuição geográfica 
era a seguinte: Alemanha 
(11), Argentina (1), Áustria 
e Hungria (7), Bélgica (3), 
Brasil (2), Canadá (2), Chile 
(2), Dinamarca (1), Espanha 
(10), Estados Unidos (9), 
França (11), Holanda (2), 
Inglaterra (2), Itália (11), 
México (3), Portugal (24), 
Rússia (2), Suécia (1) Suíça 
(3).

Botânica na Universidade de Coimbra, fundador da sociedade 
Broteriana e director do Museu e Jardim Botânico de Coimbra, 
se quis pronunciar sobre a instituição da revista de ciências 
naturais do Colégio de São Fiel. Na revista Botanisches Cen-
tralblatt, Henriques reconheceu a importância da contribuição 
de Camilo Torrend sobre os fungos da região setubalense para 
a caracterização da flora micológica portuguesa, assegurando 
ainda que o estudo sobre microscopia de Carlos Zimmermann 
deveria ser considerado como um excelente ensaio prático de 
grande utilidade para os estudantes portugueses.

Considerando ainda o contexto português, José Veríssimo 
d’Almeida (1834-1915), que viria a ser o primeiro director do 
Instituto Superior de Agronomia, em 1910, analisou as publi-
cações de Torrend sobre os fungos da região de Setúbal no 
contexto da cultura erudita portuguesa, chamando a atenção 
para as dificuldades de reconhecimento público no que se 
referia aos estudos botânicos:

“São entre nós tão raros os estudiosos n’este ramo da Bota-
nica – Mycologia – que trabalhos valiosos que vêm accrescentar o 
numero de especies conhecidas da nossa Flora, passam no meio 
da indifferença publica, em parte porque são assumptos geralmente 
desconhecidos (...)”.30

Almeida louvava a entrega de Torrend à investigação 
em Botânica, salientando a vontade que este demonstrara em 
“associar-se aos que trabalham pelo progresso da sciencia e 
pela elevação intelectual” do nosso país.31 Em 1904, a redacção 
da Brotéria agradecia ainda a alguns periódicos portugueses 
como o Correio Nacional, o Jornal de Comércio, o Diário de 
Notícias, o Século e o Diário Ilustrado, as notícias que anun-
ciavam o aparecimento da revista. Neste ano, surgiu ainda na 
Brotéria a lista das 107 permutas realizadas, 83 das quais com 
revistas estrangeiras, das quais se destacam: Berliner Entomo-
logische Zeitschrift (Berlim), Bulletin du Muséum de Histoire 
Naturelle (Paris), The Entomologist (Londres), Bolletino della 
Soc. Zoologica Italiana (Roma), Boletim da Sociedade Brote-
riana (Coimbra), Boletim da Sociedade de Geografia (Lisboa), 
Annaes de Sciencias Naturaes (Porto) e o Bulletin of the New 
York Botanical Garden (New York).32 Nos E.U.A., revistas 
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de especialidade como o American Naturalist e o Journal of 
Mycology dedicaram alguns artigos às novas espécies botâ-
nicas descritas na revista Brotéria, incluindo-as nos catálogos 
anuais de novas espécies, uma clara indicação da importância 
da circulação do conhecimento entre os naturalistas jesuítas 
e os botânicos americanos para o desenvolvimento da siste-
mática e da taxonomia no início do século XX.33

Conclusão

A Brotéria foi uma importante revista científica, de circulação 
nacional e internacional, desde o período em que os natura-
listas jesuítas privilegiavam a descoberta, descrição e classifi-
cação sistemática de novas espécies até ao período em que se 
iniciavam as investigações de Biologia Molecular em Portugal. 
A relevância das suas publicações foi reconhecida em Portugal 
e no estrangeiro, e os jesuítas que a dirigiram ou com ela 
colaboraram estiveram inseridos em comunidades científicas 
nacionais, como a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, 
a Sociedade Broteriana e a Academia das Ciências de Lisboa, 
enquanto que a nível internacional pertenciam a sociedades 
especializadas de Botânica, Zoologia, Entomologia, Briologia, 
Microscopia e de Genética, consoante o seu domínio de espe-
cialização.

Geralmente, a Brotéria Científica é apresentada como 
uma revista de divulgação científica, numa análise que se 
apresenta bastante redutora. Na sua história, apenas durante 
um pequeno período circunscrito no tempo (1907-1925) 
publicou a Brotéria uma série de Vulgarização Científica, 
posteriormente substituída pela Brotéria Cultural, onde espo-
radicamente ainda foram escritos alguns artigos de popula-
rização científica. Entre 1907 e 1925 foram publicados cerca 
de 450 artigos de popularização científica, abrangendo áreas 
como a Agricultura, a Medicina, a Biologia e a Física. Porém, 
a grande maioria dos artigos científicos publicados na Brotéria
(cerca de 1300) foram artigos de investigação original em 
áreas como a Botânica, a Zoologia, a Bioquímica e a Biologia 
Molecular.


