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1. Carlos Rademaker e a restauração da Companhia 
de Jesus

A história da restauração 
da Companhia de Jesus em 
Portugal está intimamente 
relacionada com a vida 
e obra do P. Carlos João 
Rademaker, SJ (1882-1885) 
(figura 1), não sendo pos-
sível compreendê-la sem 
conhecer, com suficiente 
detalhe, o seu percurso e 
os seus esforços para res-
tabelecer aquela que fora 
uma das ordens religiosas 
mais influentes no império
português nos séculos XVI, 
XVII e XVIII. Nascido em
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A ciência da Companhia de Jesus 
nos séculos XIX e XX em Portugal1

A acusação de que os jesuítas teriam sido os principais responsáveis pelo “geral idiotismo” 
em Portugal alcançou uma longevidade, uma transversalidade e uma influência absoluta-
mente invulgares na nossa história. Apesar de remontar a meados do século XVIII, a tese 
de obscurantismo pombalina influenciou não só a restauração da Companhia de Jesus, mas 
também a definição das suas prioridades educativas e das suas estratégias apostólicas ao 
longo dos séculos XIX e XX. Dada a centralidade do obscurantismo científico na argumen-
tação utilizada por Pombal, os jesuítas procuraram, em primeiro lugar, rebater as críticas 
relacionadas com a educação e com a prática das ciências e, por isso, promoveram o ensino 
experimental das ciências naturais nos seus colégios e fundaram uma revista científica que 
acabaria por se revelar central para o desenvolvimento no nosso país de áreas científicas 
como a botânica, a zoologia, a bioquímica e a genética molecular.

1 Este artigo retoma alguns 
aspectos já tratados em 
RomeiRas, Francisco Malta, 
Das Ciências Naturais à 
Genética: A divulgação 
científica na revista Broté-
ria (1902-2002) e o ensino 
científico da Companhia 
de Jesus nos séculos XIX e 
XX em Portugal, Tese de 
Doutoramento, Universi-
dade de Lisboa, 2014.

Figura 1 - Carlos Rademaker, SJ
(1828-1885), Occidente, 1 de Julho

de 1885, pp. 146-148.
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 Lisboa a 1 de Junho de 1828, Rademaker partiu com os seus 
pais para a corte de Turim a 14 de Julho 1829, por seu pai, 
José Basílio Rademaker (1789-1856), ter sido designado minis-
tro plenipotenciário pelo rei D. Miguel I (1802-1866).2 Foi em 
Chieri, cidade situada nos arredores de Turim onde morava 
a sua família, que Carlos Rademaker iniciou os seus estudos 
com seu pai e com alguns professores particulares. Mais tarde, 
estudou retórica no Real Colégio do Carmo, em Turim, onde 
chegou, inclusivamente, a receber um louvor por escrito do 
reitor pelo seu exame, em 1842. Depois de um ano a estudar 
filosofia num colégio da Companhia de Jesus em Génova, 
regressou a Turim onde frequentou o Colégio dos Nobres, 
também dos jesuítas, tendo estudado filosofia e direito civil e 
canónico. O seu interesse em ingressar na Companhia de Jesus 
manifestava-se desde 1845, mas a entrada oficial no Noviciado 
de Chieri seria apenas a 28 de Outubro de 1846, devido à 
oposição inicial de seu pai.3

A expulsão dos jesuítas de Turim, em Março de 1848, fez 
com que Rademaker abandonasse o Noviciado e que regres-
sasse com a sua família a Portugal, depois de dezanove anos 
vividos em Itália. Por esta altura, manteve contacto com os 
jesuítas italianos e com o seu Provincial, que se encontrava 
refugiado em França, e que, para sua grande insatisfação, 
lhe propunha que adiasse os seus estudos na Companhia. 
Nesta época, a influência do P. José Vigitello SJ (1799-1859), 
confessor de D. António de Almeida Portugal (1794-1874), 
5º Marquês de Lavradio, terá sido crucial para que decidisse 
prosseguir os seus estudos de teologia em Portugal. A 20 de 
Setembro de 1851, Rademaker foi ordenado presbítero por D. 
Manuel Bento Rodrigues da Silva (1800-1869), arcebispo de 
Mitilene, começando a sua vida religiosa no nosso país.4 

Após a morte de seu pai, em Junho de 1856, Rademaker 
decidiu aplicar parte da sua herança no Instituto da Caridade, 
uma instituição para crianças pobres fundada em 1849, que 
co-dirigia desde 1851, transferindo-o do Largo da Páscoa para 
a Rua de Buenos Aires.5  Em 1855, fruto da sua insistência, foi 
finalmente integrado na Província Espanhola da Companhia 

2 As duas biografias mais 
completas de Carlos Rade-
maker são as seguintes: 
pina, Ambrósio de, Carlos 
Rademaker (1828-1885). 
Restaurador dos jesuítas 
em Portugal no Século 
XIX, A.I., Porto, 1967; 
olaio, Nuno “Carlos João 
Rademaker (1828-1885). 
Percurso do Resturador da 
Companhia de Jesus em 
Portugal”, Lusitania Sa-
cra, 12, 2000, pp. 65-119.

3 olaio, Nuno, “Carlos João 
Rademaker”, pp. 68-70.

4 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, pp. 
70-74. D. Manuel Bento 
Rodrigues da Silva viria 
ainda a ser nomeado Bispo 
de Coimbra em 1851 e 
Cardeal-Patriarca de Lisboa 
em 1858.

5 A herança do pai de 
Rademaker fora de
12 000$000 reis, rendendo-
-lhe de juros 600$000 reis 
por ano: GRainHa, Manuel 
Borges, História do Colégio 
de Campolide, 1913, p. 10. 
De acordo com o Quadro 
de actualização dos coefi-
cientes de desvalorização 
da moeda, publicado a 
6 de Dezembro de 2012 
em Diário da República, 
1ª série, N. 236, p. 6890, 
o coeficiente até 1903 é 
4 496,88 e entre 1904 e 
1910 é 4 186,06, pelo que 
em 1858, 12 000$000 reis 
equivaleriam a 269 821,80 
euros e 600$000 reis equi-
valeriam a 13 490,64 euros.
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de Jesus, tendo comunicado ao Provincial, em Setembro de 
1856, qual a estratégia que, na sua opinião, deveria ser seguida 
para restaurar a Companhia em Portugal. Para Rademaker, era 
necessário integrar novos jesuítas no Instituto da Caridade, 
que o assistiriam no ensino dos órfãos e em outras obras 
pias. Por estes anos, a restauração da Companhia em Portugal 
estava perto de se tornar realidade, sobretudo pelo apoio do 
consulado britânico e do governo civil. O Governador civil, 
Luís de Mello Breyner (1807-1876), 2º Conde de Sobral, era 
particularmente afeiçoado à Companhia de Jesus.6  Este facto 
não é de estranhar, tendo em conta que Mello Breyner era 
sobrinho direito de um grande amigo da família Rademaker, 
o 5º Marquês de Lavradio, cujo papel na integração do jovem 
Carlos Rademaker na sociedade portuguesa foi fundamental.7

Em 1857, Rademaker empreendeu com a sua família uma 
viagem a Espanha, tendo professado os seus primeiros votos 
como jesuíta em Loyola e procurado em Madrid o consenti-
mento para o restabelecimento oficial da Companhia de Jesus 
em Portugal. O Instituto da Caridade seria o meio privilegiado 
para este ressurgimento. Apenas um ano depois desta viagem, 
a 21 de Junho de 1858, festa de São Luís Gonzaga, o Instituto 
da Caridade era transferido para Campolide e dava origem ao 
Colégio de Maria Santíssima Imaculada.8 Estavam dados os pri-
meiros passos para a restauração da Companhia de Jesus em 
Portugal, que aconteceria a 27 de Setembro desse mesmo ano.

Em Junho de 1860, com o apoio do 2º Marquês de Valada, 
Rademaker estabeleceu o Colégio de Nossa Senhora dos 
Anjos no Barro (Torres Vedras), com o objectivo de albergar 
os órfãos que frequentavam o Colégio de Campolide e que 
tinham vindo do antigo Instituto da Caridade.9 E, em Agosto, 
era fundado no Colégio do Barro o primeiro noviciado desde 
a restauração da Companhia em 1858. A fundação deste 
colégio representa um dos principais marcos históricos no 
restabelecimento dos jesuítas em Portugal, uma vez que se 
criavam, pela primeira vez no século XIX, as condições neces-
sárias para aumentar o número de jesuítas no nosso país. Por 
outro lado, a criação deste colégio em Torres Vedras destaca, 

6 Luís de Mello Breyner 
(1807-1876) era filho do 
1º Conde de Ficalho e de 
sua mulher, a Duquesa de 
Ficalho, camareira-mor da 
Rainha D. Maria II. Foi 2º 
Conde de Sobral pelo seu 
casamento com Adelaide 
Braamcamp Sobral (1808-
-1886).

7 olaio, Nuno, “Carlos João 
Rademaker”, pp. 78-79. O 
P. José Vigitello SJ (1799-
-1859), confessor do 5º 
Marquês de Lavradio em 
Roma, viera para Portugal 
em 1848, para casa dos 
Marqueses de Lavradio, 
após o início das guerras 
de independência italianas.

8 olaio, Nuno, “Carlos João 
Rademaker”, pp. 80-82.

9 O apoio do 2º Marquês 
de Valada foi fundamental, 
uma vez que a proprie-
dade foi comprada pelo 
Marquês de Valada por 
400$000 reis e logo ofere-
cida à Missão Portuguesa: 
GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, p. 10. A rela-
ção de amizade entre o 
2º Marquês de Valada e 
Rademaker terá surgido, 
muito provavelmente, por 
intermédio dos Marqueses 
de Lavradio, uma vez que 
o Marquês de Valada era 
meio-irmão da 5ª Marquesa 
de Lavradio e sobrinho-
neto do 5º Marquês de 
Lavradio. Note-se ainda 
que 400$000 reis equiva-
leriam, actualmente,  a 8 
993,76 euros.
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novamente, a importância das relações entre Rademaker e a 
alta nobreza para o restabelecimento da Companhia de Jesus 
em Portugal. Este colégio, para além de ter sido apoiado pelo 
Marquês de Valada, foi estabelecido com a autorização explí-
cita do governo do 2º Marquês de Loulé, Nuno José Mendoça 
Rolim de Moura Barreto (1804-1875), que era líder do Partido 
Histórico.10 A estreita proximidade entre a Companhia e im-
portantes figuras da mais alta aristocracia portuguesa seria do 
maior significado nas décadas seguintes.

Desde que os jesuítas não se envolvessem na política do 
país, parecia que a sua situação era relativamente estável em 
Portugal no início dos anos 60, como afirmava Rademaker: 
“O actual ministério é todo progressista puro: mas o marquês 
de Loulé é um cavalheiro de boas qualidades, e eu tenho a 
certeza que, não entrando nós absolutamente em questão 
alguma política, mas ocupando-nos pura e simplesmente no 
exercício do sagrado ministério pacificamente e com muita 
longanimidade e tolerância, não temos nada a temer”.11 A 
sombra das expulsões anteriores permanecia, mesmo quando, 
objectivamente, as coisas corriam de feição. De facto, os dados 
relativos aos primeiros 30 anos após o regresso dos jesuítas 
ao nosso país mostram que houve um aumento extraordiná-
rio do número de sacerdotes, escolásticos e coadjutores na 
Companhia de Jesus, sendo que em 1890 a Província contava 
já com 192 religiosos.12

Apesar do ambiente anticlerical e anticongreganista 
que se vivia por esta altura no nosso país, a popularidade 
de Carlos Rademaker junto da alta nobreza parecia garantir, 
de certa forma, a permanência dos jesuítas em Portugal, ao 
contrário do que sucederia com as Irmãs da Caridade, expul-
sas em 1862 pelo governo de Loulé.13 No final do reinado 
de D. Pedro V (1837-1861), esta popularidade junto da alta 
nobreza levou, inclusivamente, a que o próprio rei convidasse 
Rademaker para realizar o sermão de Sexta-Feira Santa na 
Capela Real, a 21 de Março de 1861.14 Ainda neste ano, D. José 
Trazimundo Mascarenhas Barreto (1802-1881), 7º Marquês de 
Fronteira, solicitava que fosse Rademaker a realizar o elogio 

10 O 2º Marquês de Loulé, e 
1º Duque de Loulé a partir 
de 1862, era por seu casa-
mento com a Infanta D. 
Ana de Jesus Maria (1806-
-1857) tio por afinidade da 
Rainha D. Maria II (1819-
-1853) e tio-avô do Rei D. 
Pedro V (1837-1861).

11 santo, Joaquim Campo, 
“Padre Carlos Rademaker”, 
Novo Mensageiro do Cora-
ção de Jesus, 23, 1903, pp. 
409-410.

12 RomeiRas, Francisco Mal-
ta, Das Ciências Naturais 
à Genética: A divulgação
científica na revista Broté-
ria (1902-2002) e o ensino 
científico da Companhia 
de Jesus nos séculos XIX e
XX em Portugal, Tese de
Doutoramento, Universi-
dade de Lisboa, 2014, p. 40.

13 Sobre a célebre Ques-
tão das Irmãs da Caridade 
veja-se: vilaRes, Artur, As
congregações religiosas em
Portugal, 1901-1926, Fun-
dação Calouste Gulbenkian 
e Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, Lisboa, 2003 
e FRanCo, José Eduardo, O 
Mito dos jesuítas. Em Portu-
gal, Brasil e Oriente. (Séc. 
XVI a XX), Gradiva, Lisboa, 
2006, vol. 2, pp. 90-98.

14 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, p. 90.
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fúnebre de seu irmão, D. Carlos Mascarenhas (1803-1861), na 
Igreja de São Domingos de Benfica.15 O elogio fúnebre de D. 
Carlos Mascarenhas, par do reino, antigo ajudante de campo 
do Duque da Terceira (1792-1860), gentil-homem da Câmara e 
ajudante de campo de D. Pedro V, muito agradou na altura ao 
Marquês de Fronteira.16 Neste discurso, Rademaker associava 
os feitos militares de D. Carlos Mascarenhas à “fé na religião 
de seus antepassados” e a nobreza de carácter ao “espirito 
do catholicismo”. Atribuía, ainda, ao falecido brigadeiro libe-
ral uma expressão de profunda religiosidade: “Não, padre; 
não ha felicidade sem religião e sem fé”.17 O sucesso deste 
elogio fúnebre entre a assistência profundamente liberal terá 
sido a principal razão pela qual Rademaker foi convidado em 
Novembro de 1861 para realizar o elogio fúnebre de D. Pedro 
V no Convento de Mafra.18

Para resolver a questão do Padroado do Oriente, o papel 
da recém-restaurada Companhia de Jesus foi fundamental. 
Depois de décadas de desocupação e desorganização reli-
giosa, a Concordata estabelecida entre a Santa Sé e Portugal, 
a 21 de Fevereiro de 1857, determinava, finalmente, os limites 
e organização das missões portuguesas no Oriente. Como o 
acordo impunha que Portugal enviasse missionários para o 
Oriente, o ministro da Marinha, Carlos Bento da Silva (1812-
-1891), depois de tentar, sem sucesso, recrutar outros sacer-
dotes, recorreu a Carlos Rademaker, pedindo-lhe que fossem 
enviados jesuítas para as missões portuguesas. Por esta razão, 
a partir de 1861 os jesuítas ficaram encarregues de dirigir o 
antigo Seminário de Cernache do Bonjardim, oficialmente 
Colégio das Missões Ultramarinas, a partir do qual foram 
enviados os primeiros missionários para Macau, em 1862, 
onde seriam responsáveis pelo Seminário de S. José e por 
uma escola para alunos externos.19 Como no século XVI, os 
jesuítas ganhavam importância junto da coroa por resolverem 
o problema missionário. A questão do Padroado não foi só 
especialmente relevante na história da restauração dos jesuítas 
em Portugal, como foi também um dos temas levantados pelos 
seus opositores no final do século XIX e início do século XX. 

15 RademakeR SJ, Carlos, 
O Discurso Fúnebre nas 
solenes exéquias do Exmo. 
Sr. D. Carlos Mascarenhas, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 
1861, transcrito em: FRon-
teiRa, Marquês de, Memó-
rias do marquês de Fron-
teira e d’Alorna D. José 
Trazimundo Mascarenhas 
Barreto ditadas por ele 
próprio em 1861, vol. V, 
Imprensa da Universidade, 
Coimbra, 1928-1932, pp. 
348-360. Pelo discurso o
Marquês de Fronteira pa-
gou 40$000 reis. Mais tar-
de, encarregou também 
Rademaker da educação 
de dois filhos de D. Carlos 
Mascarenhas: GRainHa, Ma
nuel Borges, História do 
Colégio de Campolide, p. 
23. Note-se que 40$000 reis 
equivaleriam, actualmente, 
a 899,38 euros.

16 RademakeR SJ, Carlos, 
Carta para o Marquês de 
Fronteira, 6 de Junho de 
1861 transcrita em: FRon-
teiRa, Marquês de, Memó-
rias do marquês de 
Fronteira e d’Alorna, vol. 
V, p. 182. Neste texto, 
Rademaker dá conheci-
mento ao Marquês de 
Fronteira que recebeu a 
sua última carta agrade-
cendo o elogio fúnebre 
que fizera a D. Carlos 
Mascarenhas e afirma que
nãotinha feito mais “senão 
pagar um tributo que 
devia á memoria d’um 
amigo que tanto estimava”. 
Rademaker responde ainda 
que folga que as suas pala-
vras “podessem server de 
lenitivo á justa magua de 
V. Exa.” e informa que as
provas da Imprensa Nacio-
nal deveriam estar prontas 
na segunda-feira da sema-
na seguinte, e que as reme-
teria, de seguida, para o 
Marquês.

17 RademakeR SJ, Carlos, “O 
Discurso Fúnebre nas sole-
nes exéquias do Exmo. Sr. 
D. Carlos Mascarenhas”, 
pp. 357-358.
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Manuel Borges Grainha (1826-1925), um dos principais críti-
cos dos jesuítas neste período, censurava a acção de “Mendes 
Leal, e Saldanha, e Fontes, e todos os que são ou teem sido 
Ministros de Estado, Chefes de Repartição da Marinha e 
Ultramar, Governadores de Colónias e seus Secretários gerais, 
patrióticos exploradores” pelo seu apoio tácito, e muito vezes 
até entusiasmado, à presença dos jesuítas no ultramar. Se se 
poderia culpar, em parte, o Duque de Loulé pela presença dos 
jesuítas no nosso país, o apoio implícito dos governantes que 
se seguiram era, para Borges Grainha, igualmente grave.20  As 
palavras de Borges Grainha mostram como era difícil a oposi-
ção a uma ordem religiosa que apresentava grande habilidade 
diplomática e que, efectivamente, resolvia problemas difíceis 
com que o país se debatia.

Em 1862, Rademaker deixou Portugal com o objectivo de 
terminar a sua formação em teologia. Em Setembro foi enviado 
para o Colégio Máximo de León, em Espanha, e em 1863 
para Roma, para a terceira provação.21 Depois do regresso a 
Portugal, em 1864, e nos anos que se seguiram, Rademaker 
percorreu o país, procurando sobretudo a evangelização 
das populações.22 Seria apenas a 15 de Agosto 1868, vinte e
dois anos depois de ter entrado no Noviciado de Chieri, que 
professava em Loyola os últimos votos na Companhia de 
Jesus. 

No meio de uma forte campanha anticongreganista no 
Porto, em 1872, Rademaker foi duramente criticado por ter 
sido responsável pela criação de congregações marianas em 
várias localidades e acusado, inclusivamente, de “desviar 
para a actividade religiosa as filhas das famílias portuenses”. 

Recuperando os argumentos pombalinos, a imprensa por-
tuense tornou-se, nesta altura, um importante bastião contra 
as congregações religiosas, e contra os jesuítas em particular. 
Após esta campanha, Rademaker foi forçado a exilar-se em 
Espanha, onde permaneceu entre Junho de 1872 e Novembro 
de 1874.23 Durante um longo período, passado sobretudo 
entre Itália e França (1875-1884), além de ter ensinado língua 
e literatura portuguesa no Colégio Pio Latino-Americano 

18 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, p. 91.

19 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, pp. 
91-92.

20 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, pp. XXXVIII-
XXXIX.

21 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, p. XV.

22 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, pp. 
93-94.

23 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, pp. 
98-101.
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(Roma), realizou diversas missões de evangelização. Estas 
missões constituíram o principal objectivo da sua vida reli-
giosa, particularmente na fase que se sucedeu à restauração 
dos jesuítas em Portugal. Tendo regressado definitivamente 
em 1884, por motivos de saúde, viria a morrer no Colégio de 
Campolide a 6 de Junho de 1885.24 

Apesar de todas as controvérsias, o número de jesuítas 
continuou a aumentar mesmo após a morte de Rademaker, 
sendo que à data da implantação da República a Província 
Portuguesa era constituída por 147 sacerdotes, 101 escolásticos 
e 112 coadjutores, o que totalizava 360 religiosos.25

Para a restauração da Companhia de Jesus em Portugal, o 
empenho dos jesuítas em estabelecer novos colégios e novi-
ciados e em participar activamente nas missões no Oriente foi 
fundamental. Para além do apoio tácito do consulado britâ-
nico, as relações de amizade e a popularidade de Rademaker 
entre a alta nobreza, tanto miguelista como liberal, revelaram-
-se cruciais. Contudo, o ressurgimento dos jesuítas no nosso 
país no século XIX não reunia um consenso alargado, sobre-
tudo porque o legado das campanhas pombalinas era ainda 
demasiado pesado. Os principais opositores da Companhia 
recuperavam as teses de Carvalho e Melo e acusavam os 
jesuítas de representarem a maior barreira ao progresso educa-
tivo e científico no nosso país.26 Para os jesuítas era da maior 
importância contrariar de maneira absolutamente clara e evi-
dente esta acusação.

2. Os colégios da Companhia de Jesus (1858-1910)

Entre 1858 e 1910, os jesuítas fundaram e mantiveram

em funcionamento instituições de ensino como o Colégio 

de Campolide (1858, Lisboa) e o Colégio de São Fiel (1863, 

Louriçal do Campo) e casas de formação religiosa como o 

Noviciado do Barro (1860, Torres Vedras) e o Colégio de 

São Francisco (1877, Setúbal) no antigo Convento de São 

Francisco. A partir da restauração da Companhia, em 1858,

24 olaio, Nuno, “Carlos 
João Rademaker”, pp. 
102-105. Em 1880, Carlos 
Rademaker regressou a 
Portugal para visitar o seu 
irmão, que se encontrava 
a morrer.

25 RomeiRas, Francisco Malta, 
Das Ciências Naturais à 
Genética, p. 43.

26 No final do século XIX, 
o argumento conspiratório 
e o argumento económico 
já não faziam sentido, pelo 
que a única acusação que 
permaneceu foi a de obs-
curantismo educativo e 
científico. Sobre as polé-
micas relacionadas com 
o regresso dos jesuítas a 
Portugal veja-se também: 
RomeiRas, Francisco Malta & 
leitão, Henrique, “Jesuítas 
e Ciência em Portugal. V - 
Os Colégios de Campolide 
e de São Fiel e a implan-
tação da República”, 
Brotéria, 174, 2012, pp. 
425-440.
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a rede de colégios e casas de formação religiosa em

Portugal, África e Oriente foi-se expandindo, e a acção dos 

jesuítas foi-se tornando cada vez mais notória. Em 1910, à 

data da expulsão das ordens religiosas, a Província Portu-

guesa da Companhia de Jesus tinha à sua responsabilidade 

807 alunos em Portugal Continental, divididos pelos Colégios 

de Campolide e de São Fiel, e pelas casas de Guimarães, 

Setúbal e Barro, e 3365 alunos disseminados pela Índia, África 

Oriental, Macau e Timor, perfazendo um total de 4172 estu-

dantes.27

Enquanto que os Colégios de Campolide e de São Fiel 
eram instituições que acolhiam estudantes do ensino secun-

dário, o Noviciado do Barro, a Escola Apostólica e o Colégio 

de São Francisco estavam inteiramente vocacionados para a 

formação religiosa de um jesuíta. Depois de dois anos no 

Noviciado do Barro, os jesuítas eram chamados a professar 

os primeiros votos e a continuar os seus estudos de filo-

sofia. Logo que adquirissem uma educação completa em filo-

sofia, que durava geralmente três anos, os jesuítas em forma-

ção tinham dois possíveis destinos: ou eram enviados como 

missionários para África ou para o Oriente, ou eram nomeados 

professores nos Colégios de Campolide e de São Fiel, onde 

permaneceriam durante alguns anos. No fim desta fase, variá-

vel para cada jesuíta, era obrigatório que prosseguissem os 

estudos de teologia, durante três a cinco anos, em colégios 

disseminados por países como Espanha, Alemanha, Irlanda e 

França. Depois de um período que, no total, poderia oscilar 

entre os dez e os vinte anos, consoante o percurso pessoal 

de cada um, os jesuítas eram ordenados presbíteros e o seu 

destino como missionários ou professores era novamente defi-

nido pelo Provincial. Tipicamente, os que mais se tinham des-

tacado no ensino durante a sua formação religiosa regressa-

vam aos colégios, depois de terminar os estudos de teologia.28

Ao contrário do que sucedera em toda a Europa nos 

séculos XVI, XVII e XVIII, em que a Companhia de Jesus

fundava os seus colégios perto das universidades, no século 

27 RodRiGues SJ, Francisco, 
A Formação Intellectual 
do Jesuíta. Leis e factos. 
Livraria Magalhães e 
Moniz, Porto, 1917, p. 596.

28 Catálogos da Companhia 
de Jesus, 1858-1910.
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XIX os jesuítas preferiram evitar as cidades de Coimbra e 
Évora, onde durante mais de dois séculos se tinham esta-
belecido. As memórias negativas da expulsão pombalina
ainda ensombravam os jesuítas portugueses, que temiam 
o reacender das polémicas relativas à Universidade. Numa 
altura em que tudo era ainda algo periclitante, a presen-
ça dos jesuítas em Lisboa, centro do poder e da aristocra-
cia, era muito mais importante para o seu restabelecimento
oficial em Portugal do que a sua presença em Coimbra ou em 
Évora.

2.1. O Colégio de Campolide

Com o objectivo de promover uma educação que aliasse o 
ensino da Religião e da Ciência, Carlos Rademaker fundou o 
Colégio de Maria Santíssima Imaculada, a 21 de Junho de 1858, 
na Quinta da Torre, em Campolide, que tinha sido adquirida 
por 4 000$000 reis ao poeta João de Lemos (1819-1890), filho 
dos segundos Viscondes do Real Agrado.29  Este colégio viria 
a ter um grande impacto na cultura portuguesa, a partir de 
meados do século XIX, particularmente por ter sido a insti-
tuição de ensino pré-universitário responsável pela educação 
dos jovens pertencentes às camadas mais altas da sociedade 
portuguesa. O Colégio de Campolide foi, essencialmente, um 
colégio de elites.30

Este foi um dos argumentos recorrentemente utilizados 
pelos opositores dos jesuítas para a sua expulsão. Era essen-
cial para os críticos da Companhia de Jesus que se encer-
rassem os seus colégios e que fossem expulsas as ordens 
religiosas dos territórios portugueses. Só desta forma é que 
era possível impedir que os jesuítas continuassem a exercer a 
sua influência na educação da nobreza e burguesia lisboetas.31

De acordo com Borges Grainha, “seguindo as afeições da 
casa rial, do alto clero, dos chefes políticos e dos funcionários 
burocráticos de mais elevada categoria, a nobreza e a bur-
guesia que se queria afidalgar honravam-se em mandar seus 

29 4 000$000 reis, em 1858, 
equivaleriam a 89 937,60 
euros actualmente. Hoje 
em dia, as instalações do 
Colégio de Campolide cor-
respondem à Faculdade de 
Economia da Universidade 
Nova de Lisboa. almeida SJ, 
Luís Maria de, “O Nosso 
Collegio”, O Nosso Colle-
gio, I, 1904-1905, pp. 5-44; 
lopes SJ, António, Roteiro 
histórico dos jesuítas em 
Lisboa, Livraria A.I., Edi-
torial A.O., Braga, 1985, 
p. 122; GRainHa, Manuel 
Borges, História do Colégio 
de Campolide, p. 10.

30 RodRiGues SJ, Francisco, 
A Formação Intellectual 
do Jesuíta, p. 596. Entre 
os alunos dos colégios 
dos jesuítas, Francisco 
Rodrigues salienta alguns 
nomes que se tinham des-
tacado na História Cultural 
Portuguesa, referindo-se 
em primeiro lugar “aos 
sete Prelados da Igreja 
Portuguesa” - D. António 
de Medeiros, Bispo de
Macau, D. Augusto 
Eduardo Nunes, Arcebispo 
de Évora, D. Sebastião 
Leite de Vasconcelos, Bispo 
de Beja, D. João Gomes 
Ferreira e D. José Bento 
Martins Ribeiro, Bispos de 
Cochim, D. António Pereira 
Ribeiro, Bispo do Fun-
chal e D. Manuel da Costa 
Damasceno, Bispo de An-
gra. Francisco Rodrigues 
destaca ainda os nomes 
de portugueses que se 
distinguiram nas Ciências, 
Artes ou Letras, indicando 
nomes como Egas Moniz 
(que estudou em São 
Fiel), D. João da Câmara, 
José de Sousa Monteiro 
e D. Francisco de Sousa 
Coutinho (Redondo), mais
conhecido por Chico Re-
dondo. A lista, apesar de 
não ser exaustiva, refere 
ainda diplomatas e distin-
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filhos” para os colégios dos jesuítas, pelo que “com tantos e 
tais protectores e auxiliares não era para admirar que dentro 
da monarquia os jesuítas e mais congreganistas progredissem 
e vivessem seguramente mesmo contra as leis do país”.32 De 
facto, em 1883, frequentavam o Colégio de Campolide os 
filhos, ou parentes próximos, de personalidades tão influentes 
na sociedade portuguesa como Adriano Machado (1829-1891), 
reitor da Universidade de Coimbra (1867-1890) e director-geral 
da Instrução Pública (1865); José Dias Ferreira (1837-1909), 
proeminente deputado que participou em 25 legislaturas e 
ministro da Instrução Pública (1892); Anselmo Braamcamp 
Freire (1849-1921); Francisco Martens Ferrão (1860-1928), e 
ainda estudantes das casas dos Marqueses de Angeja, dos 
Condes de Rio Maior, dos Condes de Margaride, dos Condes 
de Almedina, dos Condes da Praia e Monforte, dos Condes de 
Vila Real, dos Condes de Farrobo, dos Condes de Resende, 
dos Condes da Azambuja, dos Viscondes de Asseca, dos 
Viscondes de Lindoso, dos Viscondes de Algés e dos Barões 
da Regaleira.33 Compreendia-se então que a “burguesia que 
se queria afidalgar”, nas palavras de Borges Grainha, esco-
lhesse Campolide como primeira opção para instituição de 
ensino secundário dos seus filhos. Para muitos, o Colégio de 
Campolide funcionava como uma rota de ascensão social, 
uma vez que esta instituição era frequentada por estudantes 
burgueses e por jovens de famílias nobres, quer liberais, quer 
absolutistas.

 Paradoxalmente, os jesuítas pareciam concretizar em 
Campolide o projecto pombalino do Real Colégio dos Nobres. 
O Colégio de Campolide era, tal como o Colégio dos Nobres 
fora concebido, uma instituição secundária com uma forte 
componente científica e frequentada por estudantes perten-
centes aos mais altos estratos sociais. Esta influência na educa-
ção da nobreza e da burguesia foi um dos principais motivos 
pelos quais os opositores da Companhia de Jesus defendiam 
o encerramento deste colégio, o que só viria a acontecer em 
Outubro de 1910, com a implantação da República e a expul-
são dos jesuítas do nosso país. Deve notar-se que a educação 

tos oficiais do exército 
como o Conde de Martens 
Ferrão, o Visconde de 
Alte, o Conde de Leça, 
Francisco e Luís Quintella 
(Charruada), Luís d’Albu-
querque do Amaral Car-
doso, Manuel Ferrão de 
Castello Branco (Conde 
da Ponte), D Miguel Antó-
nio de Mello e D. José d’Al
meida Correia de Sá (Mar-
quês de Lavradio) - “que se 
assignalou na Campanha 
de Gaza”.

31 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, pp. I-LXXVI.

32 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, pp. XLI-XLII.

33 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, p XLI.
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dos jovens nobres e burgueses representava uma importante 
viragem relativamente às práticas educativas do passado e 
reflectia, acima de tudo, a percepção que os jesuítas tinham 
da fragilidade da sua posição no nosso país.

2.2. O Colégio de São Fiel

Em 1852, o padre franciscano Frei Agostinho da Anunciação 
(1802-1874) fundou em Louriçal do Campo, freguesia de 
Castelo Branco situada no sopé da Serra da Gardunha, um 
colégio para acolher crianças órfãs e pobres da região. Erigido 
sob protecção de São Fiel, o colégio, que era gratuito, esteve 
a cargo das Irmãs da Caridade entre 1852 e 1862. Depois da 
expulsão desta congregação religiosa em 1862, na sequência 
da célebre Questão das Irmãs da Caridade, Frei Agostinho 
da Anunciação deslocou-se então a Roma, acompanhado 
pela Infanta D. Isabel Maria de Bragança (1801-1876), grande 
benfeitora do colégio.34 O objectivo desta ida a Roma era con-
seguir que o colégio fosse entregue à Companhia de Jesus, o 
que veio a acontecer em 1863.

Em 1873, para evitar problemas futuros com a proprie-
dade do Colégio de São Fiel, os jesuítas venderam-no a três 
jesuítas ingleses.35 Esta venda, que garantia ao Colégio de São 
Fiel a protecção diplomática britânica, sucedia-se à venda do 
Colégio de Campolide e da Residência do Quelhas ao mesmo 
grupo de religiosos ingleses. Através de uma doação feita 
por Maria da Assunção de Saldanha e Castro (ca. 1840-1872), 
os jesuítas portugueses tinham comprado às antigas benedi-
tinas inglesas uma casa na Rua do Quelhas, que venderam 
posteriormente, ao grupo de jesuítas ingleses, a 3 de Março 
de 1869.36 No caso do Colégio de Campolide, a venda aos 
congéneres britânicos efectuara-se no dia 21 de Março de 
1873, “para que contra qualquer invasão dos modernos ini-
migos da propriedade a sua posse se conserve incólume para 
o Colégio”.37 A preocupação dos jesuítas com a propriedade 
dos seus colégios e casas em Portugal era de tal ordem que 

34 Gomes, J. Pinharanda, 
“Nas origens da revista Bro-
téria (Louriçal do Campo, 
1902-1910)”, in: RiCo SJ, 
Hermínio Rico & FRanCo, 
José Eduardo (eds.), Fé, 
Ciência, Cultura: Broté-
ria-100 anos, Gradiva, Lis-
boa, 2003, p. 195.

35 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de Cam-
polide, pp. XXI, XXIX. De 
acordo com Borges Grai-
nha, a venda a Georges 
Lambert (1821-1882), Igna-
cius Cory Scoles (1834-
-1896) e Henry Foley 
(1811-1891) por 2 000$00 
reis fora apenas simula-
da, com vista a proteger o 
Colégio de São Fiel. Con-
tudo, não foi possível ave-
riguar se a venda terá sido 
ou não fictícia. De qualquer
das formas, a propriedade 
do Colégio de São Fiel foi 
efectivamente transferida 
para o grupo de jesuítas 
ingleses.

36 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de Cam-
polide, 1913, pp. XXVI-
-XXVII. Maria da Assunção 
de Saldanha e Castro era 
filha do 2º Conde de Pe-
namacor e neta do 9º Con-
de de São Lourenço, pelo
lado materno. Provavelmen-
te, terá feito esta doação 
aos jesuítas portugueses 
na altura em que decidiu 
ingressar na Congreagção 
do Sagrado Coração de 
Jesus. Tendo os seus pais 
falecido ambos em Roma 
no ano de 1864, com uma 
diferença de apenas 18 dias,
presume-se que esta doação
tenha sido realizada entre
1864 e 1869. Para a compra
da casa na rua do Quelhas 
(2 800$000 reis), tal como
acontecera com o Colégio
de Campolide, o Colégio 
de São Fiel e com o Novi-
ciado do Barro, a interac-
ção entre os jesuítas portu-
gueses e a alta nobreza conti-
nuava a ser fundamental.
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nos dias festivos se ostentava a bandeira inglesa na frontaria 
do Colégio de Campolide.38 Depois da morte dos ingleses, os 
jesuítas portugueses continuaram a empenhar-se em manter 
o Colégio de Campolide e o Colégio de São Fiel em nome 
de estrangeiros.39 Com receio de serem novamente expulsos 
de Portugal, os jesuítas redobravam a cautela com os seus 
bens imóveis mais importantes e procuraram salvaguardar 
a propriedade dos seus colégios e residências ao abrigo da 
diplomacia internacional.

Sob direcção da Companhia de Jesus, o Colégio de São 
Fiel continuou sempre a receber alunos gratuitamente, sobre-
tudo órfãos e pobres da região, em regime de internato ou 
de externato. Além destes alunos, que iam sendo sustentados 
através dos fundos de Frei Agostinho da Anunciação e de 
esmolas, os jesuítas passaram a admitir também pensionistas, 
quer internos quer externos.40 Neste grupo existia ainda uma 
distinção: os alunos mais pobres pagavam uma mensalidade 
de 6$500 reis, enquanto que os restantes pagavam uma pensão 
de 8$000 reis.41 Apesar de continuarem a educar órfãos e 
crianças pobres da região, os jesuítas eram duramente critica-
dos pelos seus opositores, que os acusavam de converter insti-
tuições que tinham sido fundadas para a educação de crianças 
desfavorecidas em estabelecimentos exclusivamente direccio-
nados para a instrução da nobreza e da burguesia. Sobre os 
Colégios de Campolide e de São Fiel dizia, a este respeito, 
Borges Grainha: “não fundaram nem sustentaram nenhum 
Colégio para a educação de crianças pobres; pelo contrário, 
dois dessa espécie, cuja direcção assumiram ao entrarem em 
Portugal, convertêram-nos em Colégios para ricos logo que 
os primitivos fundadores desapareceram do senhorio ou da 
direcção dessas casas”. O crítico da Companhia acusava-os 
ainda de terem a secreta intenção de “dominar a sociedade 
tomando conta da educação da aristocracia e da burguesia, 
porque julgam que são estas que por agora ainda possuem 
e governam o mundo” e de reprimir o povo “por meio das 
missões, a que o atraem, enchendo-o de pavor dos horrores 

do outro mundo e incutindo-lhe o temor de Deus para assim 

37 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de Cam-
polide, pp. XXVII, 64.

38 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de Cam-
polide, p. 65. A venda efec-
tuara-se por 5 500$00 reis.

39 RomeiRas, Francisco 
Malta, Das Ciências Natu-
rais à Genética, pp. 77-78.

40 maRtins, Ernesto Can-
deias, “Do Colégio de S. 
Fiel a Reformatório (sécu-
los XIX-XX). Contributos 
à Re(educação) em Portu-
gal”, Anais do VI Congresso 
Luso-Brasileiro da História 
da Educação, 2006, p. 830.

41 ReFóios, Joaquim 
Augusto de Sousa, O 
Collegio de São Fiel no 
Louriçal do Campo e o de 
Nossa Senhora da Con-
ceição na Covilhã: Aponta-
mentos sobre o Jesuitismo 
no Districto de Castello-
-Branco, Imprensa da Uni-
versidade, Coimbra, 1883, 
p. 17. Em 1880, frequenta-
vam o Colégio de São Fiel 
138 alunos, dos quais 14 
eram órfãos e não pagavam 
qualquer mensalidade, 68 
pagavam a mensalidade de 
6$500 reis e 56 pagavam a 
mensalidade de 8$000 reis. 
Estas mensalidades corres-
ponderiam a 146,15 euros 
e 179,88 euros, actual-
mente. Note-se também 
que a mensalidade maior 
correspondia a pouco 
mais de metade da men-
salidade paga no Colégio 
de Campolide, que era 
de 15$000 reis em 1880.
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o terem subordinado a si e aos seus aliados, aristocratas e 
burgueses”.42 Apesar destas acusações, a qualidade do ensino 
literário e científico dos jesuítas levava a que as famílias da 
região, mesmo antijesuítas, continuassem a enviar os seus 
filhos para o Colégio de São Fiel:

Muitas famílias, livres já de preconceitos e até acen-
tuadamente anti jesuiticas, mandam os seus filhos para o 
collegio de S. Fiel, esperando que lhes será fácil apagar 
nelles, á sua sahida do collegio, os vestígios da direcção 
deletéria e dissolvente que alli lhes imprimem, aprovei-
tando-lhes tão somente o ensino litterario e scientifico.43

Do ponto de vista de Luís Cabral de Moncada (1888-1974) 
e de António Egas Moniz (1874-1955), dois dos antigos alunos 
do Colégio de São Fiel que mais se distinguiram na vida 
pública portuguesa, a excelente qualidade da instrução cien-
tífica era, de facto, a principal característica que tornava este 
instituto dos jesuítas portugueses num estabelecimento que se 
destacava no panorama do ensino secundário no nosso país.44

3. O ensino e a prática das ciências nos colégios da 
Companhia de Jesus 

3.1. O ensino experimental e as academias científicas

Em meados do século XIX, permanecia ainda a memória da 
forte campanha ideológica que o Marquês de Pombal lançara 
no século XVIII, segundo a qual os jesuítas teriam sido os 
principais responsáveis pelo atraso científico no nosso país. 
Conscientes da longevidade, influência e transversalidade 
absolutamente invulgares dos argumentos pombalinos, os 
jesuítas compreenderam que tinham de ultrapassar as acusa-
ções de obscurantismo para se estabelecerem com alicerces 
firmes em Portugal. Só assim é que conseguiriam reconquistar 
a influência e o raio de acção que tinham tido nos séculos 
anteriores. Da vontade de recuperar a sua credibilidade cien-

42 GRainHa, Manuel Borges, 
História do Colégio de 
Campolide, p. XIX.

43 FeRRão, Pedro, A educa-
ção Jesuitica. O Collegio de 
S. Fiel, Guimarães & Ca., 
Lisboa, 1910, p. II. Pedro 
Ferrão ampliou as palavras 
que Sousa Refóios escre-
vera em 1883 - “A maior 
parte das familias, que 
mandam seus filhos para o 
collegio de S. Fiel, fazem-o 
esperando que lhes será 
facil apagar n’elles, á sua 
sahida do collegio, os ves-
tigios da direcção jesui-
tica, aproveitando-lhes tão 
somente o ensino littera-
rio e scientifico”: ReFóios, 
Joaquim Augusto de Sousa, 
O Collegio de São Fiel, p. 
XII.

44 Vejam-se os depoimen-
tos de Cabral Moncada e 
Egas Moniz em: monCada, 
Luís Cabral de, Memórias 
ao longo de uma Vida, 
Editorial Verbo, Lisboa, 
1992, 34-35; moniz, António 
Egas, A nossa casa, Paulino 
Ferreira Filhos Lda, Lisboa, 
1950, p. 254.
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tífica, acabaria por nascer um grande investimento no ensino 
e na prática das ciências naturais nos seus colégios. A ciência 
encontrava-se, assim, no centro dos projectos dos jesuítas, não 
tanto por uma motivação interna, mas sobretudo como res-
posta a uma série de contingências sociais e culturais externas.

O compromisso com as actividades científicas não se 
resumiu à mera implementação de disciplinas científicas nas 
suas escolas. Nos Colégios de Campolide e de São Fiel, os 
jesuítas adoptaram medidas e tomaram iniciativas que trans-
cendiam, em grande medida, os programas educativos oficiais. 
Utilizaram métodos pedagógicos de vanguarda, criaram labo-
ratórios equipados com instrumentos modernos, constituíram 
excelentes colecções de história natural, fomentaram a institui-
ção de academias, assinaram revistas nacionais e estrangeiras, 
e promoveram o ensino e a investigação original em áreas 
como a física, a botânica e a zoologia. Este compromisso com 
as actividades científicas concretizou-se também na realização 
de expedições para observação de eclipses, onde os alunos 
também eram convidados a participar, como aconteceu, por 
exemplo, na expedição para observação do eclipse solar de 
30 de Agosto de 1905.45

Mais do que limitar-se a ensinar ciências naturais, os jesuí-
tas procuravam mimetizar e reproduzir a vida e o ambiente de 
verdadeiras instituições científicas. O alcance desta estratégia, 
como é evidente, era muito mais amplo e ambicioso do que 
os próprios alunos, e estendia-se às suas famílias e a todos 
aqueles cujas vidas se cruzavam com os colégios. Este objec-
tivo era realizado, em grande medida, com as sessões solenes 
das academias. Como nos restantes colégios dos jesuítas, os 
Colégios de Campolide e de São Fiel fomentavam a criação 
de “academias” científicas, indo de encontro às disposições 
da Ratio Studiorum. Estas academias, constituídas pelos 
melhores alunos de todas as classes, ofereciam aulas especiais
aos seus membros, onde se discutiam assuntos científicos 
actuais e de particular importância. Uma ou duas vezes 
por ano, as academias organizavam sessões solenes e eram
seleccionados alguns académicos para apresentar ensaios 
científicos e literários para todos os alunos do colégio e 

45 Sobre as observações 
dos eclipses solares 
de 1900 e 1905 veja-se: 
RomeiRas, Francisco Malta & 
leitão, Henrique, “Jesuítas 
e Ciência em Portugal. III 
- As expedições científi-
cas e as observações dos 
eclipses solares de 1900 e 
1905”, Brotéria, 174, 2012, 
pp. 227-237.
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para as suas famílias. Por serem públicas, as sessões solenes 
representaram um espaço da maior importância para a popu-
larização científica dos jesuítas e para a sua credibilização 
no nosso país. Nos colégios de Campolide e de São Fiel, os 
alunos das academias eram os protagonistas destas sessões 
solenes. Além de serem responsáveis pelas exposições teó-
ricas, os alunos eram também responsáveis pela execução 
de experiências científicas de grande actualidade, realizando 
demonstrações com descargas eléctricas, magnetismo, raios 
catódicos, raios X, telegrafia sem fios, cristais sólidos e cristais 
líquidos.46

Uma das sessões solenes com maior impacto público foi a 
sessão de física experimental que a academia científica e lite-
rária do Colégio de Campolide organizou no dia 26 de Março 
de 1905 (Figuras 2a e 2b). Esta sessão foi dedicada e presidida 
pelo Príncipe D. Luís Filipe e pelo Infante D. Manuel, que 
nesse dia aceitaram o diploma de sócios honorários da aca-
demia. Nessa sessão, 
apresentaram-se três
estudos diferentes, in-
tercalados com actua-
ções musicais, e entre 
a utilização de dióxido 
de carbono e azoto lí-
quidos, a geração de 
descargas eléctricas de 
altas frequências e a 
realização de comuni-
cações através da tele-
grafia sem fios, pode
encontrar-se um dena-
minador comum: o
modernismo e a es-
pectacularidade destas
demonstrações expe-
rimentais. O carácter
aparatoso desta sessão
de física era já evi-

46 Sobre as academias 
científicas dos jesuítas 
em Portugal nos sécu-
los XIX e XX veja-se: 
RomeiRas, Francisco Malta, 
Das Ciências Naturais à 
Genética, pp. 106-131.

Figura 2a - Programa da Sessão Solene
do Colégio de Campolide, 16 de Março de 1905, 
Arquivo Português da Companhia de Jesus
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dente no programa da sessão, que apresentava esboços dos 
instrumentos científicos que iriam ser utilizados. Os jesuítas 
portugueses associavam-se à tradição de espectacularidade 
das demonstrações científicas europeias evocando também, 
de certa forma, o sucesso de companheiros como Atanásio 
Kircher (1602-1680), fundador do museu do Colégio Romano 
e um dos mais reputados cientistas da Companhia de Jesus 
no século XVII.

No ano seguinte, no dia 27 de Maio de 1906, a academia 
do Colégio de Campolide organizava novamente uma “sessão 
de physica”, dedicada ao estudo dos cristais sólidos e dos 
cristais líquidos. Tal como a sessão realizada em Março do 
ano anterior, a presidência honorária desta sessão coube a 
outra figura ilustre da sociedade portuguesa: Abel Pereira de 
Andrade (1866-1958), Director Geral da Instrução Pública.47 
O primeiro estudo desta sessão, intitulado “crystaes sólidos”, 
foi realizado pelo académico Anastácio Monteiro Barbosa 
(n. 1890), que teve a seu cargo a explicação dos “systemas 
crystallinos”, de “noções elementares da polização da luz” e 

47 Collegio de Campolide, 
Á sua Celeste Padroeira, 
Typ. Annuário Commercial, 
Lisboa, 27 de Maio de 1906, 
Arquivo Francisco Malta
Romeiras; “Sessão Solemne
de Physica”, O Nosso Colle-
gio, III, 1906-1907, pp.17-20.

Figura 2b - Programa da Sessão Solene do Colégio de Campolide,
16 de Março de 1905, Arquivo Português da Companhia de Jesus
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do fenómeno de birrefrangência. Esta primeira abordagem ao 
estudo dos cristais sólidos servia de “introducção ao que se 
ha de expor na segunda [parte] sobre os Crystaes líquidos”.48 
Na segunda parte, João Maria Berquó d’Aguiar (1889-1954) 
realizava um “estudo exclusivamente practico” que reconsti-
tuía as experiências “recentíssimas” sobre a birrefrangência 
de alguns líquidos que o físico Otto Lehmann (1855-1922) 
executara entre 1904 e 1906. Para a realização destas expe-
riências, os jesuítas tinham encomendado à Zeiss um aparelho 
que tinha sido “expressamente construido para o Collegio de 
Campolide”. Com a realização de experiências tão actuais, a 
secção de ciências da academia mostrava aos alunos e às suas 
famílias que o Colégio de Campolide se posicionava na van-
guarda do ensino e da prática da física. Contudo, as preocupa-
ções pedagógicas dos jesuítas superavam a simples realização 
de experiências “recentissimas”. Nesse mesmo ano, assistindo 
ao desejo constante de se actualizarem, além do aparelho e 
dos acessórios para o estudo dos cristais líquidos, os jesuítas 
estreavam ainda nesta sessão solene um novo projector da 
marca Zeiss.49 Ao convidarem Abel Pereira de Andrade para 
presidir a esta sessão solene, onde se realizavam experiências 
“recentíssimas” e se estreava um novo projector, os jesuítas 
procuravam impressionar o poder político da mesma forma 
que tinham conquistado a afeição da família real em Março 
de 1905. Associando ciência e espectáculo nas sessões sole-
nes das academias, os jesuítas reconquistavam o seu prestígio 
científico não só junto das mais importantes famílias nobres 
portuguesas, tanto absolutistas como liberais, como também 
da família real e da Direcção Geral da Instrução Pública. 

3.2. Entre o ensino e a prática das ciências: O Instituto de 
Sciencias Naturaes do Collegio de Campolide

Os jesuítas portugueses encontravam-se, habitualmente, entre 
o ensino, a divulgação e a prática científica. Um dos exem-
plos mais emblemáticos é o de António de Oliveira Pinto, 

48 “Sessão Solemne de 
Physica”, O Nosso Collegio, 
III, 1906-1907, pp. 17-18.

49 “Sessão Solemne de Phy-
sica”, p. 19.
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figura incontornável para a história da física em Portugal no 
início do século XX por ter sido um dos primeiros cientistas 
portugueses a fazer experiências com telegrafia sem fios, no 
Colégio de Campolide, em 1902, e por ter sido também o pri-
meiro português a fazer experiências com radioactividade no 
nosso país, depois de ter aprendido a trabalhar com radioac-
tividade no laboratório de Marie Curie (Figura 3).50 Além de 50 Sobre António de 

Oliveira Pinto veja-se: 
RomeiRas, Francisco Malta & 
leitão, Henrique, “Jesuítas 
e Ciência em Portugal. I - 
António Oliveira Pinto S.J. 
e as primeiras experiências 
com Radioactividade em 
Portugal”, Brotéria, 174, 
2012, pp. 9-20.

51 No Colégio de São 
Francisco, António de 
Oliveira Pinto ensinou 
Matemática no ano lectivo 
de 1892-1893 e ensinou 
Física, Química e His-
tória Natural nos anos de 
1891-1892 e de 1900-1901; 
no Colégio de São Fiel, 
foi professor de Física, 
Química e História Natural 
no ano lectivo de 1894-
-1895; e no Colégio de 
Campolide ensinou Mate-
mática em 1890-1891, en-
tre 1901 e 1903 e, nova-
mente, entre 1905 e 1909, 
e ensinou Física, Química e 
História Natural entre 1901 
e 1909. Para mais detalhes,
consultem-se as tabelas
que listam os professores
das disciplinas científicas 
nos colégios dos jesuítas
até 1910: RomeiRas, Francisco
Malta, Das Ciências Natu-
rais à Genética, pp. 75, 
94, 97.

52 pinto SJ, António 
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do 
Collegio de Campolide”, 
O Nosso Collegio, V, 1908-
-1909, pp. 99-113.

Figura 3 - António Oliveira Pinto SJ no Gabinete de Física do Colégio
de São Francisco em Setúbal, 1892-1893, Arquivo da Brotéria

ser um experimentalista de cariz internacional, Oliveira Pinto 
foi também um promotor activo dos estudos experimentais, 
sobretudo enquanto professor da disciplina de Física, Química 
e História Natural, que leccionou no Colégio de São Francisco, 
no Colégio de São Fiel e no Colégio de Campolide.51

Em 1908, e com a intenção clara de dar um novo passo 
na institucionalização do ensino e da prática das ciências no 
Colégio de Campolide, Oliveira Pinto incorporou o Museu 
de História Natural e o Gabinete de Física (criado em 1871-
-1872) no recém-fundado Instituto de Sciencias Naturaes do 

Collegio de Campolide (Figura 4), que dirigiu até 1910.52  No 
ano da sua fundação, o acervo do museu era constituído por 
colecções etnológicas, onde se encontrava a famosa múmia 
que pertencera à colecção do Marquês de Angeja, colecções 
de numinástica e heráldica, colecções mineralógicas e geoló-
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gicas, colecções zoológicas e colecções botânicas, sendo que 
as colecções de criptogâmicas, sobretudo de musgos e fungos, 
e de mixomicetes eram consideradas de grande qualidade.53 
Nas palavras de Oliveira Pinto, a colecção de mixomicetes do 
Colégio de Campolide era “seguramente, depois da do British 
Museum, a mais completa da Europa”.54 Esta colecção que 
na qual se encontravam espécies “muito raras e novas para a 
sciencia”, e na qual Oliveira Pinto tinha bastante orgulho, fora 
constituída por Camilo Torrend SJ (1875-1961), e constava de 
283 exemplares, nos quais estavam representadas 199 espécies 
diferentes.55

O Instituto de Sciencias Naturaes dava corpo de maneira 
particularmente expressiva e eficaz ao desejo de oferecer 
uma educação científica do mais alto nível. Este instituto, 
que se encontrava dividido em seis secções disciplinares: 
Física, Química, Mineraologia, Geologia, Botânica e Zoologia, 
tinha sido fundado por António Oliveira Pinto com o fim de 
proporcionar aos professores e alunos de Campolide “meios 
abundantes para se aperfeiçoarem mais, acompanharem os 
progressos das sciencias e contribuirem para ellas, com traba-
lhos pessoaes”.56 Para cumprir estes objectivos, Oliveira Pinto 

53 No ano lectivo de 1890-
-1891, o Museu de História 
Natural tinha sido bastante 
ampliado com a compra de 
outro museu completo, por 
450$000 reis. Este Museu 
de História Natural, orga-
nizado pelo célebre natu-
ralista Domingos Vandelli 
(1735-1816) tinha perten-
cido a D. Pedro José de 
Noronha (1716-1788), 3º 
Marquês de Angeja, um 
dos maiores coleccionado-
res portugueses do século 
XVIII, e encontrava-se 
num edifício anexo ao seu 
palácio no Lumiar, inti-
tulado “Casa de História 
Natural”. Através do relato 
de Francisco Pérez Bayer 
(1711-1794), bibliotecário-
mor da Real Biblioteca de 
Madrid, onde se descrevem 
as colecções de D. Pedro 
José de Noronha, em 1782, 
é possível compreender a 
importância desta compra 
do Colégio de Campolide. 
Além de ser constituído 
por duas excelentes sec-
ções de mineralogia e zoo-
logia, este museu dispu-
nha ainda de uma múmia 
egípcia, a única existente 
em Portugal. Depois da 
implantação da República, 
esta múmia, que se 
encontrava no Colégio de 
Campolide, foi transferida 
para o Museu Nacional 
de Arqueologia. Para mais 
detalhes sobre a compra 
desta Museu de História 
Natural veja-se: GRainHa, 
Manuel Borges, História 
do Colégio de Campolide, 
p. 105; meneses, Maria de 
Fátima, Museus e ensino: 
Uma análise histórica sobre
os museus pedagógicos e
escolares em Portugal 
(1836-1933), Tese de Mes-
trado, Universidade Nova
de Lisboa, 2003, pp. 194-
-197; vasConCelos, J. Leite 
de, “Viagem de Pérez Bayer 
em Portugal, em 1782”, O 
Archeologo Portugues, 24, 
1920, pp. 108-176.

Figura  4 - Gabinete de Física e Museu Zoológico do Colégio de Campolide, 
ca. 1908, Álbum de Ouro do Colégio de Campolide
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considerava imprescindível que se trabalhasse continuamente 
no melhoramento da Biblioteca, do Museu de História Natural, 
e dos Laboratórios. Na Biblioteca deveriam existir as principais 
revistas e os principais livros relativos aos diferentes ramos do 
Instituto de Sciencias Naturaes, sendo que em 1908 existiam 
já 48 revistas científicas diferentes.57 Para completar o Museu 
de História Natural, Oliveira Pinto pretendia não só que se 
classificassem e ordenassem as colecções já existentes, como 
também que se continuassem a comprar e a constituir novas 
colecções. Na sua opinião, no Instituto de Sciencias Naturaes 

deveriam existir laboratórios especifícios para cada ramo 
científico. Por esta razão, contíguos ao Museu de História 
Natural ficariam não só a biblioteca científica como também 
os Laboratórios de Zoologia, Botânica e Mineralogia, equipa-
dos com todos os instrumentos necessários para o estudo e 
investigação nestas disciplinas. Os laboratórios de Química e 
de Física, por sua vez, deveriam comunicar com os anfitea-
tros respectivos. No entanto, por ser necessária a realização 
de obras demoradas, António Oliveira Pinto decidiu que o 
laboratório de Física, o laboratório de Ciências Naturais e a 
biblioteca científica ficariam na mesma sala, enquanto que 
“de laboratorio de chimica servirá provisoriamente a aula de 
chimica”.58

Além dos naturalistas da Companhia, que se dedicavam 
especificamente aos ramos científicos que mais lhes interes-
savam, o Instituto de Sciencias Naturaes contava ainda com 
“ajudantes”, isto é, alunos que auxiliavam os directores de 
cada secção na limpeza das colecções do Museu de História 
Natural, nos trabalhos de classificação taxonómica, e na 
Biblioteca. O Instituto de Sciencias Naturaes, no ano da sua 
fundação, lançava ainda um repto a todos os antigos e actuais 
alunos que pudessem obter para as suas colecções “exempla-
res zoologicos, botanicos, mineralogicos, etc., principalmente 
das colonias”.59 A ideia da fundação do Instituto de Sciencias 
Naturaes, uma iniciativa sem paralelo no ensino liceal em 
Portugal, não era divulgar apenas uma versão simplificada da 
ciência, mas reproduzir, tanto quanto possível, a actividade 

54 pinto SJ, António 
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do 
Collegio de Campolide”, 
p. 99.

55 toRRend SJ, Camilo, “Les 
Myxomycètes. - Étude des 
Espèces connues jusqu’ici”,
Brotéria-Botânica, VI, 1907,
pp. 5-64; toRRend SJ, Camilo,
“Les Myxomycètes. - Étude
des Espèces connues jus-
qu’ici”, Brotéria-Botânica, 
VII, 1908, pp. 5-177. Veja-se 
também: pinto SJ, António
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do Colle-
gio de Campolide”, pp.104-
-113.

56 pinto SJ, António 
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do 
Collegio de Campolide”, 
pp. 100-101.

57 Entre estas revistas desta-
cavam-se as seguintes: Ana-
les de la Sociedade Espa-
ñola de Fisica y Quimica, 
Archivos do Real Instituto 
Câmara Pestana, Boletim 
da Sociedade Broteriana, 
Brotéria, Bulletin de la So
cieté Portugaise des Scien
ces Naturelles, Journal de 
Chimie Physique, Journal 
of Mycology, La Nature, Le 
Radium, Revista Agrono
mica, Revista de Chimica 
Pura e Applicada. Veja-se:
pinto SJ, António Oliveira,
“O Instituto de Sciencias 
Naturaes do Collegio de
Campolide”, pp. 101,103-
-104.

58 pinto SJ, António 
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do Colle-
gio de Campolide”, pp. 
101-102.

59 pinto SJ, António 
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do Colle-
gio de Campolide”, p. 102.
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científica, algo que a botânica, a zoologia, a mineralogia, a 
química e a física permitiam.

No ano lectivo de 1909-1910, entre os novos exemplares 
do Museu de História Natural, destacava-se um leão com 2,12 
metros de comprimento e 0,95 metros de cauda, que tinha 
sido trazido da Zambésia por um missionário jesuíta (Figura 
5). Este leão, que tinha sido preparado por António Mendes, 
taxidermista do Museu Bocage, era o maior exemplar que se 
encontrava nos museus portugueses.60  Contudo, para António 
Oliveira Pinto, “foi no campo da botanica que se trabalhou 
mais intensamente”, tendo-se adquirido mais de 1500 novas 
espécies de fungos para o museu e classificado mais de 
100 espécies para o herbário de Coimbra, a pedido de Júlio 
Henriques (1838-1928), fundador e director do Boletim da 
Sociedade Broteriana.61 Para o estudo e colheita de materiais, 
além de excursões repetidas ao Lumiar, Queluz e Belas, reali-
zaram-se também expedições ao Alfeite, Vale do Rosal e Sintra 
e organizou-se uma grande jornada a Monchique, na qual par-
ticiparam os alunos do 7º ano, um facto da maior relevância 
para a história da pedagogia científica em Portugal.62 Neste 
ano, realizaram-se ainda excursões exclusivas de professores a 
Vigo, a Tendais e à Serra da Estrela para a recolha de material 
botânico e zoológico.63

60 pinto SJ, António Oli-
veira, “O Instituto de Scien-
cias Naturaes do Collegio 
de Campolide”, p. 144. No 
Museu Bocage existiam 
outros dois leões, com 1,76 
e 1,98 metros de compri-
mento, enquanto que no 
Jardim Zoológico, existia 
apenas um leão com 1,97 
metros de comprimento.

61 pinto SJ, António Oli-
veira, “O Instituto de Scien-
cias Naturaes do Collegio 
de Campolide”, p. 145.

62 pinto SJ, António Oli-
veira, “O Instituto de Scien-
cias Naturaes do Collegio 
de Campolide”, pp. 145-
-146. Nas excursões mais 
pequenas participaram 
também, por vezes, alunos 
do 5º, 6º e 7º anos.

63 pinto SJ, António Oli-
veira, “O Instituto de Scien-
cias Naturaes do Collegio 
de Campolide”, p. 146.

Figura 5 - Leão da Zambésia do Museu de História Natural
do Colégio de Campolide, O Nosso Collegio, 1909-1910, p. 145
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À data da implantação da República, o Instituto de 

Sciencias Naturaes do Collegio de Campolide era uma organi-
zação excepcional de ensino e de prática das ciências natu-
rais no nosso país. Pela excelente qualidade do seu acervo 
museológico, o Museu de História Natural de Campolide era 
considerado bastante superior a “um simples museu escolar”.64 
Por outro lado, o Gabinete de Física, que se encontrava sub-
dividido em três diferentes secções - electricidade, óptica e 
hidrostática e mecânica -, estava equipado com instrumentos 
científicos de vanguarda, entre os quais se destacavam equipa-
mentos de raios catódicos e raios X, telégrafo sem fios e aces-
sórios para o estudo dos cristais líquidos.65 A existência e uti-
lização destes instrumentos para demonstração experimental 
dos tratados de Física colocam o Colégio de Campolide numa 
corrente didáctica da Física que vinha a ser posta em prática 
nos principais países europeus, desde o início do século XIX.66 
Concebido como uma instituição de fronteira entre o ensino e 
a prática das ciências, o Instituto de Sciencias Naturaes reflec-
tia a preocupação dos jesuítas em preparar cientificamente 
uma nova geração e em divulgar e promover a investigação 
científica em Portugal em áreas como a botânica, a zoologia, 
a física e a química.

3.3. A revista Brotéria (1902-2002)

Em 1902, seguindo a necessidade de publicarem os resulta-
dos das suas investigações em botânica e zoologia, Joaquim 
da Silva Tavares SJ (1866-1931), Cândido Azevedo Mendes SJ 
(1874-1943) e Carlos Zimmermann SJ (1871-1950) fundavam, 
no Colégio de São Fiel, a primeira e única revista científica 
dos jesuítas no nosso país: a Brotéria (1902-2002) (Figura 6). 
Por ter, inicialmente, como principal objectivo a identificação 
e descrição de novas espécies de animais e plantas, a Brotéria 
- Revista de Sciencias Naturaes do Collegio de S. Fiel tomava 
o nome de Félix de Avelar Brotero (1744-1828), um dos mais 
conceituados naturalistas portugueses, a quem a revista era 

64 meneses, Maria de Fátima, 
Museus e ensino, p. 199.

65 pinto SJ, António 
Oliveira, “O Instituto de 
Sciencias Naturaes do 
Collegio de Campolide”, 
pp. 99-113. No total, os 
jesuítas terão gasto pelo 
menos 3 220$000 reis para 
a construção e manutenção 
do Gabinete de Física e 
Museu de História Natural 
o que corresponde actual-
mente a 72 399,77 euros. 
Para a manutenção destes 
espaços, os alunos de ciên-
cias pagavam ainda 1$000 
reis por mês, o que corres-
ponde a cerca de 21 euros 
mensais.

66 BRenni, Paolo, “The 
Evolution of Teaching Ins-
truments and Their Use 
Between 1800 and 1930”, 
Science and Education, 21, 
2012, pp. 191-226.
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dedicada. Além de ter atin-
gido uma longevidade sin-
gular para uma revista cien-
tífica em Portugal, a Brotéria 
Científica (1902-2002) distin-
guiu-se também das outras 
publicações da Companhia 
de Jesus na Europa, por ser 
um periódico com artigos de 
investigação original, em vez 
de uma gazeta apologética de 
divulgação literária e cientí-
fica. Ao longo da sua história, 
a Brotéria publicou cerca de 
1300 artigos de investigação 
em botânica, zoologia, bio-
química e genética e cerca de 
400 artigos de popularização 
científica em áreas como geografia, física, medicina e higiene.67

A Brotéria foi uma revista que se revelou incontornável 
para a história da ciência em Portugal, não só pelo grande 
número e qualidade dos artigos publicados, como também 
pela enorme dimensão da sua obra de classificação taxo-
nómica. Note-se que, ao longo de mais de 70 anos, foram 
identificadas e descritas, na revista dos jesuítas portugueses, 
mais de 2000 novas espécies de animais e plantas, um número
bastante invulgar no panorama das publicações científicas 
portuguesas.

A Brotéria revelou ser uma importante revista científica, 
de circulação nacional e internacional, desde o período em 
que os naturalistas jesuítas privilegiavam a descoberta, des-
crição e classificação sistemática de novas espécies até ao 
período em que se iniciavam as investigações em biologia 
molecular em Portugal. A relevância das suas publicações foi 
reconhecida em Portugal e no estrangeiro e, logo nos primei-
ros anos da sua existência, houve revistas científicas especia-
lizadas como o American Naturalist, o Journal of Mycology e 

67 Sobre a história científica 
da Brotéria (1902-2002) 
veja-se: Romeiras, FRan-
CisCo Malta, Das Ciências 
Naturais à Genética, pp. 
173-309; RomeiRas, Fran-
cisco Malta, “The Journal 
Brotéria (1902-2002): Jesuit 
Science in the 20th Cen-
tury”, HoST, 6, 2012, pp. 
100-109; RomeiRas, Fran-
cisco Malta & leitão, Henri-
que, “Jesuítas e Ciência em 
Portugal. IV - A revista Bro-
téria - Sciencias Naturaes 
e a sua recepção nacional 
e internacional”, Broté-
ria, 174, 2012, pp. 323-
-333; RomeiRas, Francisco 
Malta, “The emergence 
of molecular genetics in 
Portugal: the entreprise 
of Luís Archer S.J. (1926-
-2011)”, Archivum Histori-
cum Societatis Iesu, LXXXII 
(164), 2013, pp. 501-512.

Figura 6 – Capa do primeiro volume 
da Brotéria, Outubro de 1902
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o Bulletin of the Torrey Botanical Club, o primeiro jornal de 
botânica editado nos EUA, a dedicar artigos às novas espécies 
identificadas e descritas pelos naturalistas da Companhia de 
Jesus, inserindo-as nos seus catálogos anuais.68 A inclusão das 
espécies descritas na Brotéria nestes catálogos demonstra a 
importância da circulação do conhecimento entre os jesuítas 
e os botânicos americanos, não só para o desenvolvimento 
da sistemática e da taxonomia no início do século XX, mas 
também para a credibilização internacional dos naturalistas da 
Companhia de Jesus.

Durante o Estado Novo, sob a direcção de Afonso Luisier 
SJ (1872-1957), e sem comprometer a sua identidade, a 
Brotéria associou-se a alguns dos mais importantes laborató-
rios estatais como a Estação Agronómica Nacional, o Instituto 
de Botânica Dr. Gonçalo Sampaio e o Instituto Botânico de 
Lisboa, e abriu-se a novas áreas científicas em franco desen-
volvimento em Portugal como a genética e melhoramento de 
plantas e a bioquímica, tornando-se a revista portuguesa de 
referência nestas áreas.

Com a nomeação de Luís Archer SJ (1926-2011) para 
director da Brotéria, em 1962, a história científica da 
Companhia em Portugal assumia contornos diferentes. Pela 
primeira vez, desde a sua restauração, a Companhia contava 
com um cientista profissional. A enorme especificidade da 
investigação em biologia a partir dos anos 60 impossibilitava, 
em grande medida, a prática científica amadora. Enquanto 
director da Brotéria, Archer acabaria por fundar e desenvolver 
o ensino e a investigação em genética molecular no nosso país 
e por estabelecer uma importante escola de investigação, ao 
contrário dos seus antecessores. Enquanto que em meados do 
século XIX o empenho na ciência e no seu ensino eram moti-
vados, sobretudo, por condições externas, como a vontade de 
contrariar as acusações pombalinas, nos anos 60 a Companhia 
de Jesus reconhecia já que a ciência era, nas palavras do 
padre Geral, o seu “primeiro e mais importante ministério”. 
Um ministério central e que podia dar aos jesuítas uma maior 
autoridade nas suas actividades apostólicas.69
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4. Conclusão

Apesar da sua importância para o restabelecimento e aceita-
ção da Companhia, a ciência e o ensino científico estiveram 
dependentes de um conjunto muito reduzido de personalida-
des. Apesar de se corresponderem e de trabalharem em rede 
com importantes cientistas portugueses e estrangeiros, dentro 
e fora dos limites da Companhia de Jesus, cada jesuíta desen-
volvia a sua investigação em torno de um âmbito específico. 
O conjunto de áreas científicas que a Companhia podia desen-
volver em Portugal esteve, assim, totalmente dependente dos 
interesses de cada jesuíta. Pela pequena dimensão do grupo, 
qualquer flutuação humana acabava por afectar de uma forma 
profunda e global as actividades científicas da Companhia e 
causava, inclusivamente, o abandono de determinadas áreas, 
como aconteceu, por exemplo, com os trabalhos experimen-
tais de física, após a morte de António Oliveira Pinto.

Ao longo da sua história, a Companhia recorreu sempre 
às capacidades e gostos pessoais dos seus membros, incenti-
vando-os a aprofundarem os seus estudos científicos, literários, 
filosóficos e teológicos. Como um dos principais projectos da 
Companhia, no nosso país, era o da recuperação da sua credi-
bilidade científica, é provável que tenham surgido orientações 
hierárquicas precisas, ou do Geral ou do Provincial, para a 
promoção do ensino e da prática das ciências. Contudo, foi 
nos colégios, num contexto mais local, que se definiram as 
principais áreas científicas que os jesuítas desenvolveram no 
início do século XX. Por não terem formação científica avan-
çada, os jesuítas escolheram disciplinas que incentivavam a 
prática de amadores como a botânica, a astronomia e a física. 
De facto, a recolha e identificação de novas espécies de ani-
mais e plantas, a observação de eclipses e a realização de 
algumas experiências de física, podiam ser executadas com 
algum desembaraço pelos inacianos. Porém, o que importa 
registar é que os jesuítas passaram, rapidamente, de cientistas 
amadores a especialistas, tornando-se a referência em áreas 
como a radioactividade, a telegrafia sem fios e a taxonomia 
animal e vegetal.
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Até meados do século XX, os mais importantes cientistas 
da Companhia em Portugal não tinham tido formação cientí-
fica de nível universitário. Eram, acima de tudo, amadores que 
estavam interessados em participar activamente na construção 
da ciência. Deste ponto de vista, partilhavam algumas caracte-
rísticas com os gentlemen scientists dos séculos XVII e XVIII. 
Contudo, não deixa de ser surpreendente que esta fragilidade 
na sua educação científica não os tenha impedido de colabo-
rarem com os mais conceituados cientistas profissionais, lusos 
e estrangeiros, nem de integrarem algumas das mais impor-
tantes academias científicas nacionais e internacionais. As acti-
vidades científicas dos autodidactas da Companhia acabariam 
por ser especialmente relevantes para a história da ciência 
em Portugal, como foi reconhecido ao longo das diversas 
cerimónias solenes onde os jesuítas foram homenageados no 
nosso país e que passaram pela concessão de doutoramentos 
honoris causa e pela atribuição das mais altas condecorações 
oficiais.


