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INÍCIOS, PERDAS E RECOMEÇOS:  
ÁLBUM DE UMA HISTÓRIA ABERTA

Tem entre mãos um álbum fotográfico de inícios, perdas e recomeços. Comovente 
e inspirador, ao mesmo tempo. Aqui se faz memória ilustrada e comentada de tantos 
rostos, lugares concretos e momentos particulares que foram tecendo a história mais 
recente da Companhia de Jesus em Portugal. Sem dúvida, uma história aberta, feita 
de itinerância. Ilustrar o seu legado educativo e científico é o propósito do autor, 
Francisco Malta Romeiras, investigador da ciência em Portugal, nomeadamente nas 
instituições e práticas educativas dos Jesuítas portugueses. Ciência, Prestígio e Devoção. Os 
Jesuítas e a Ciência em Portugal (Séculos XIX e XX) é um dos frutos maduros da sua dedi-
cação a este campo de estudo. 

Recordando à Companhia a sua própria história, gesto de simpatia a que ficamos 
sinceramente gratos, e partilhando este álbum de família com um público alargado, 
o autor quis associar-se à comemoração dos 160 anos da restauração da Companhia 
de Jesus em Portugal, depois de ter sido expulsa do País em 1759 e suprimida como 
ordem religiosa em 1773, desde a fundação do Colégio de Campolide, em 1858, 
até aos nossos dias. Apesar de a restauração da Companhia ter sido oficialmente 
proclamada pelo Papa Pio VII em 1814, a ordem só foi efetivamente restaurada em 
Portugal mais de 40 anos depois, em 1858. Num período em que as motivações 
para a expulsão dos Jesuítas e os feitos do Marquês de Pombal eram recuperados 
na imprensa e nos debates parlamentares, mostra-se como a Companhia de Jesus 
procurou, em primeiro lugar, rebater as acusações de obscurantismo, promovendo a 
educação e a prática das ciências, concretamente através dos colégios de Campolide 
(1858-1910) e de São Fiel (1863-1910). A vontade de recomeçar é evidenciada com 
a fundação de novos colégios no exílio, depois de 1910, período durante o qual se 
manteve a publicação da revista Brotéria (1902). Depois do regresso a Portugal em 
1932, fundaram-se novos colégios em Santo Tirso (1932), Lisboa (1948) e Cernache 
(1955), e pôs-se grande empenho na criação de uma Faculdade de Filosofia, que 
viria a acontecer em Braga, em 1957. 
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De começo em começo, adaptando-se às particularidades dos tempos e dos 
lugares, com um misto de desprendimento para deixar e de coragem para reco-
meçar, virtudes que, hoje, nos tocam e desinstalam, os jesuítas portugueses foram 
escrevendo novos capítulos de uma história mais antiga, começada em meados no 
século XVI, de dedicação ao ensino religioso, humanístico, filosófico, artístico e cien-
tífico. Contrariando a perda da memória e distorções que tendem a tornar-se lugares 
comuns, estas são páginas ilustradas de uma história que podemos folhear e da qual 
é possível continuar a tirar proveito.

Faz-nos bem voltar aqui. Digo-o enquanto jesuíta e responsável atual pela 
Companhia de Jesus em Portugal. As feridas que se expõem não geram ressentimento 
ou queixume. Há tempo para receber e há tempo para deixar, com a mesma liberdade. 
Geram, sim, admiração comovida e maior desejo de avançar. Quanto desprendimento 
para deixar encontramos nestes companheiros que nos precederam! Quanta resiliência 
e coragem para recomeçar, quase sempre a partir do zero, do ponto de vista material, 
mas, sobretudo, a partir da liberdade e da criatividade que nascem do Evangelho e 
do vasto património imaterial adquirido com a experiência, muito concretamente no 
campo da educação e do ensino! No momento das expulsões, este tesouro espiritual 
não carregou a pouca bagagem que os Jesuítas puderam levar consigo, mas foi levado 
na mente e no coração, apto para iniciar e sustentar outros processos, noutros lugares. 
Nestas páginas, vemos, pois, derrocadas que foram estaleiro para novas primeiras 
pedras. Por isso, faz-nos bem exercitar a memória. Por ela, o nosso presente dá lugar 
àquela promessa que não cessa de nos chegar do passado e nos compromete com o 
futuro. Na verdade, é capaz de esperança quem seja capaz de memória, já que a espe-
rança é a renovação de uma promessa que não cessa de prometer. É a memória curada 
e grata que gera esperança e desejo de futuro.

Como no passado, o tempo que vivemos traz enormes desafios à nossa missão 
educativa, desde o fim dos contactos de associação com escolas privadas, deci-
dido abrupta e unilateralmente pelo Estado, deixando-as profundamente feridas, 
até ao impacto das mudanças antropológicas e da inteligência artificial no ensino, 
passando pela crise do modelo tradicional de escola. São desafios que tocam direta-
mente o propósito da educação jesuítica tanto de promover a competência cientí-
fica (litterae), como de favorecer a transformação humana e espiritual dos educandos 
(virtus). Exigem atenção, discernimento, coragem, decisão. Para isso, inspirados e 
encorajados por aqueles que nos precederam, cabe-nos aceitar deixar o que seja 
preciso deixar, como condição para alcançar o que precisamos de alcançar. Sempre 
para a maior glória de Deus e o bem de todos.

José Frazão Correia, sj
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Em junho de 1540, poucos meses antes da aprovação oficial da Companhia de Jesus 
pelo Papa Paulo III (r. 1534-49), Francisco Xavier (1506-1552) e Simão Rodrigues 
(1510-1579) chegaram a Lisboa para servir a coroa e a Igreja portuguesas. A sua 
vinda inaugurou o primeiro período da história dos Jesuítas em Portugal. Entre 1540 
e 1759, os jesuítas portugueses tiveram a seu cargo a administração da Assistentia 
Lusitianiae, isto é a Assistência de Portugal da Companhia de Jesus. Constituída 
por sete províncias e vice-províncias, de Portugal ao Brasil e ao Maranhão, de Goa 
a Malabar e do Japão à China, a Assistência de Portugal foi, sem dúvida, o maior e 
mais disperso dos territórios que os Jesuítas governaram até à supressão universal da 
Companhia de Jesus em 1773. Nesse período, os jesuítas da Assistência de Portugal 
dedicaram-se à propagação da fé e das doutrinas católicas através de obras espiri-
tuais — entre as quais se incluíam a pregação de sermões, a orientação de Exercícios 
Espirituais, e a administração dos sacramentos — e de obras temporais, com um 
destaque particular para a educação secundária e universitária. Durante mais de 
200 anos, os Jesuítas estabeleceram e administraram residências, igrejas, missões, 
noviciados, colégios e universidades um pouco por todo o vasto império portu-
guês. Antes da expulsão pombalina, em 1759, os jesuítas portugueses dirigiam uma 
universidade, em Évora, e 37 colégios em Portugal, nos Açores e na Madeira, no 
Brasil, em Angola e Moçambique, e em Macau, sendo responsáveis pela educação de 
dezenas de milhares de estudantes. A grande maioria dessas instituições encontra-
va-se em áreas urbanas, e os colégios serviam vários propósitos que em muito extra-
vasavam os aspetos meramente educativos1.

1 Sobre a história da Companhia de Jesus em Portugal neste período, veja-se sobretudo: Dauril Alden, 
The Making of an Enterprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire and Beyond, 1540–1750, Standford, 
Standford University Press, 1996 e Francisco Rodrigues, História da Companhia de Jesus na Assistência 
de Portugal, 7 vols., Porto, Livraria Apostolado da Imprensa, 1931–1950.
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A tradição de fundar colégios e universidades, primeiro em Portugal e depois 
nas colónias, remonta aos primeiros anos da permanência dos Jesuítas em Portugal. 
Em outubro de 1553, apenas cinco anos após a fundação do seu primeiro colégio 
em Messina, os Jesuítas começaram a ensinar Latim, Grego e Retórica no Colégio 
de Santo Antão, em Lisboa. O crescimento do número de alunos ao longo do século 
XVI foi exponencial. Em 1553, no ano da fundação, Santo Antão tinha 300 alunos. 
No ano seguinte, já contava com 600. E, pouco antes do final do século, em 1591, 
o colégio alojava 2500 estudantes. Como salientou o historiador Henrique Leitão, 
os Jesuítas alteraram completamente o panorama educativo e cultural em Portugal2. 
Criaram o primeiro sistema organizado de ensino secundário no nosso país, ensi-
nando durante mais de 200 anos, de forma regular e gratuita, Humanidades, Filosofia, 
Matemática e Teologia. No que diz respeito ao ensino científico, destacaram-se sobre-
tudo a Universidade de Évora, os colégios de Coimbra, Lisboa e Braga, em Portugal, 
os colégios de São Salvador da Baía e do Rio de Janeiro, no Brasil, os colégios de 
Goa e Cochim, na Índia, e o colégio de Macau, na China. No Colégio das Artes, em 
Coimbra, e na Universidade de Évora, a filosofia natural correspondia a uma disci-
plina universitária, uma vez que o seu estudo era necessário para os estudantes pros-
seguirem para as faculdades de Teologia, Direito Civil, Direito Canónico e Medicina.

O Colégio das Artes ficou conhecido internacionalmente pela edição de uma série 
de comentários às obras de Aristóteles, os famosos Comentarii Colegii Conimbricensis (1592-
1606). Escritos pelos jesuítas Manuel de Góis (1543-1597) e Sebastião Couto (1567-
1639), os Conimbricenses tiveram uma influência ímpar no ensino da Filosofia na Europa 
até ao final do século XVII3. Enquanto que o Colégio das Artes se notabilizou pelo ensino 
da Filosofia, o Colégio de Santo Antão destacou-se pelo ensino da Matemática. Desde a 
sua fundação, em 1553, que os Jesuítas se dedicaram ao ensino de disciplinas matemáticas. 
A partir de 1590, em resposta a um pedido da Coroa, os jesuítas portugueses criaram a 
famosa «Aula da Esfera», uma aula pública de matemática aplicada destinada à formação 
científica de engenheiros e pilotos. Ao longo da sua história centenária, a «Aula da Esfera» 
contou com alguns dos mais distintos professores de Matemática da Companhia de Jesus 
e foi responsável pela introdução de novos objetos, métodos, observações e teorias 
em Portugal4. No império, as observações astronómicas dos Jesuítas no Tribunal das 
Matemáticas, em Pequim e o vasto trabalho cartográfico realizado no Oriente e no Brasil 
granjearam à Companhia de Jesus uma reputação científica internacional.

2 Henrique Leitão, «A Periphery Between Two Centers? Portugal in the Scientific Route from Europe 
to China (16th and 17th centuries)», in Travels of Learning. A Geography of Science in Europe, ed. Ana 
Simões, Ana Carneiro e Maria Paula Diogo, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2003, 19-46.

3 Cristiano Casalini, Aristóteles em Coimbra. Cursus Conimbricensis e a educação no Collegium Artium, 
Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015.

4 Sobre a «Aula da Esfera», veja-se sobretudo: Henrique Leitão (ed.), Sphaera Mundi: A Ciência na 
«Aula da Esfera». Manuscritos Científicos do Colégio de Santo Antão nas Coleções da BNP, Lisboa, Biblioteca 
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A partir da década de 1750, contudo, a história das atividades educativas e cien-
tíficas dos Jesuítas alterou-se profundamente. No rescaldo do terremoto de 1 de 
novembro de 1755, os Jesuítas caíram numa desgraça quase absoluta. Acusados de 
lucrarem ilegalmente com o comércio no Brasil, de desrespeitarem as fronteiras 
entre os impérios português e espanhol na América do Sul, de apoiarem revoltas 
populares no Norte do país, e de conspirarem para matar o rei, foram consecu-
tivamente banidos da corte, impedidos de pregar e de ouvir confissões e, final-
mente, expulsos de todos os territórios portugueses em 1759. Depois da expulsão, 
os Jesuítas foram habilmente caracterizados pelo Marquês de Pombal (1699-1782) 
como os principais responsáveis pelo atraso educativo e científico português. Esta 
acusação, ao contrário das restantes, contudo, acabaria por ter uma influência 
invulgar na história dos Jesuítas no período que se seguiu à restauração oficial da 
companhia. Seguindo o exemplo português, outras nações europeias também expul-
saram os Jesuítas dos seus territórios. Em 1773, depois de terem sido consecutiva-
mente expulsos de Portugal (1759), França (1762-5), Nápoles, Parma e Espanha 
(1767), o Papa Clemente XIV (r. 1769-1774) decretou a supressão universal da 
Companhia de Jesus.

Apesar de a supressão ter sido quase universalmente aceite pelos monarcas 
europeus, algumas nações permitiram que os Jesuítas mantivessem as suas obras nos 
seus domínios. Ainda que, canonicamente, a ordem já não existisse, alguns dos seus 
membros continuaram a viver e a trabalhar no Quebeque, na Prússia e na Rússia. 
Em 1814, mais de uma década depois de ter concedido algumas regalias aos jesuítas 
russos, o Papa Pio VII (r.1800-23) decretou a restauração da Companhia de Jesus em 
todo o mundo. Porém, quando a notícia da restauração chegou à corte portuguesa, 
então no Rio de Janeiro, a Coroa rejeitou a missiva papal. Após a subida ao trono 
em 1828, D. Miguel (r. 1828-1834) encarregou o duque de Cadaval de restaurar os 
Jesuítas em Portugal. Durante o curto reinado de D. Miguel, alguns jesuítas fran-
ceses e belgas vieram para o nosso país. Contudo, com a derrota das forças absolu-
tistas, os Jesuítas foram presos e posteriormente deportados para França, Inglaterra 
e Itália. A primeira tentativa de restaurar a Companhia de Jesus em Portugal falhara.

Em 1858, 24 anos depois de os jesuítas franceses terem sido deportados, começou 
um novo período na história dos jesuítas portugueses. A 21 de junho de 1858, o padre 
Carlos Rademaker, S.J. (1828-1885) inaugurou o Colégio da Santíssima Imaculada de 
Campolide, o futuro berço da restauração da Companhia de Jesus em Portugal. Filho 
de José Basílio Rademaker (1789-1856), ministro plenipotenciário de D. Miguel, e 
de Charlotte Lecusson Verdier, Carlos Rademaker passou a sua infância em Chieri, 

Nacional de Portugal, 2008, e Henrique Leitão, A Ciência na «Aula da Esfera» no Colégio de Santo Antão, 
1590-1759, Lisboa, Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário do Nascimento de S. 
Francisco Xavier, 2007.
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na Itália. Contra a vontade de seu pai, ingressou no noviciado de Turim em 1846. 
Contudo, as circunstâncias políticas impediram-no de continuar a sua formação 
religiosa em Itália. Em 1848, no seguimento da expulsão dos jesuítas de Turim, 
Rademaker saiu do noviciado e regressou a Portugal com a sua família. Com o apoio 
de um jesuíta italiano exilado em Lisboa, o padre José Vigitello (1799-1859), e do 
marquês de Lavradio (1794-1874), prosseguiu a sua formação religiosa no nosso país, 
acabando por ser ordenado em 1851. Membro da província de Turim desde 1851, e 
da província espanhola desde 1855, o jesuíta acabaria por investir a herança do seu pai 
no Instituto de Caridade e, posteriormente, no Colégio de Campolide. A partir de 
1856, Rademaker começou a corresponder-se com o provincial espanhol Domingo 
Olascoaga (1808-1860), com o objetivo de proceder à restauração da Companhia de 
Jesus. No ano seguinte, foi a Loyola professar os seus primeiros votos como jesuíta e a 
Madrid para requerer a permissão oficial para restaurar os Jesuítas em Portugal. Com 
o consentimento do superior geral Peter Beckx (r. 1853-1887), o jesuíta português 
começou a procurar um local mais indicado para transferir o Instituto da Caridade, 
que então se encontrava na Lapa, em Lisboa. O local escolhido foi a quinta da Torre. 
Situada em Campolide, a quinta tinha uma dimensão considerável e, por isso, parecia 
ser o local mais apropriado para começar um novo colégio. Assim, com um terço da 
herança do pai, o jesuíta comprou a Quinta da Torre ao poeta João de Lemos. No dia 
21 de junho de 1858, festa de São Luís Gonzaga (1568-1591), santo jesuíta patrono 
da juventude, foi oficialmente fundado o primeiro colégio dos Jesuítas neste novo 
período da sua história.

Depois da fundação do Colégio de Campolide, os Jesuítas foram oficialmente 
restaurados em Portugal, primeiro como uma missão da província espanhola (1858-
1879) e depois como uma província independente (1880-1910). Durante os primeiros 
anos, o estabelecimento de novas instituições, apostolados e missões dependeu, em 
grande medida, do apoio da aristocracia, do governo e da família real. Em 1860, com 
o apoio do marquês de Valada (1826-?) e com o consentimento formal do marquês 
de Loulé (1804-1875), primeiro ministro do reino, os Jesuítas compraram uma 
propriedade no Barro, em Torres Vedras, onde instalaram um colégio para órfãos — 
o Colégio de Nossa Senhora dos Anjos, sucedâneo do Instituto da Caridade — e um 
noviciado. E, a partir de 1863, na sequência da expulsão das Irmãs da Caridade, os 
Jesuítas ficaram encarregados de dirigir outra instituição educativa: o Colégio de São 
Fiel. Fundado pelo frade franciscano Agostinho da Anunciação (1802-1874) para a 
educação de órfãos da região de Louriçal do Campo, no distrito de Castelo Branco, 
São Fiel foi dirigido pelas Irmãs da Caridade até à sua expulsão em 1862. Em Roma, 
a infanta D. Isabel Maria de Bragança (1801-1876), benfeitora do colégio e regente 
do reino entre 1826 e 1828, obteve permissão para que São Fiel fosse entregue 
aos Jesuítas. Até à sua expulsão em 1910, os colégios dos Jesuítas distinguiram-se 
no panorama educativo nacional, não só pela excelência do ensino humanístico e 
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científico, mas também pelo papel desempenhado na educação das elites, sobre-
tudo em Lisboa. O Colégio de Campolide era frequentado por jovens aristocratas, 
tanto liberais como absolutistas, por burgueses que se queriam afidalgar, e ainda 
por republicanos e livres-pensadores. No Colégio de São Fiel, além de acolherem e 
ensinarem Humanidades e Ciências a órfãos e crianças pobres, os Jesuítas recebiam 
ainda outros alunos, habitualmente da região de Castelo Branco.

Além de terem recuperado, pelo menos parcialmente, alguma da popula-
ridade de que tinham gozado nos séculos anteriores, a restauração dos Jesuítas 
parecia representar uma oportunidade para resolver os problemas relacionados com 
o Padroado do Oriente. Em 1857, depois de décadas de desocupação e funciona-
mento caótico, a Santa Sé estabeleceu as fronteiras e determinou a organização do 
padroado. À Coroa portuguesa era pedido que recrutasse e enviasse novos missioná-
rios para as missões do Oriente. Dado que não tinha conseguido ainda levar a bom 
cabo esta tarefa, o ministro da Marinha Carlos Bento da Silva (1821-1891) dirigiu-se 
a Rademaker pedindo-lhe que enviasse jesuítas para as missões. Assim, a partir de 
1861, os Jesuítas ficaram encarregados da direção do Real Colégio das Missões 
Ultramarinas, em Cernache do Bonjardim. No ano seguinte, o colégio enviou o 
primeiro grupo de missionários para Macau para dirigir o Seminário de São José 
e uma escola para alunos externos. Vinte anos depois, mais concretamente a partir 
de 1881, os Jesuítas viraram-se para África, e estabeleceram novas missões apostó-
licas em Moçambique. Em 1885, quando Rademaker morreu, a Companhia de Jesus 
tinha crescido consideravelmente. Nesse ano, a Província Portuguesa era constituída 
por 161 jesuítas, incluindo 47 padres, 69 escolásticos e 45 irmãos coadjutores.

Quando a Companhia de Jesus foi restaurada em Portugal, os Jesuítas estavam 
perfeitamente conscientes da longevidade e da popularidade das acusações 
pombalinas, que os responsabilizavam pelo atraso científico e educativo nacional. 
Com o objetivo de fomentar uma educação alicerçada na aliança entre ciência e reli-
gião, os colégios de Campolide e de São Fiel contribuíram de forma indelével para 
a educação científica de uma nova elite, incluindo entre os seus alunos não só cien-
tistas notáveis, como Egas Moniz (1874-1955), único prémio Nobel da Medicina 
português, mas também futuros militares, padres, bispos, políticos e artistas como, 
por exemplo, José de Almada Negreiros (1893-1970). Ao colocarem o ensino e a 
prática das ciências no topo das suas prioridades educativas, os Jesuítas foram recu-
perando, gradualmente, a sua credibilidade educativa e científica junto da família 
real, da aristocracia e da burguesia, e, o que é mais importante, da comunidade cien-
tífica. Entre as iniciativas que mais contribuíram para a recuperação da credibilidade 
dos Jesuítas estiveram a criação de importantes laboratórios de química, gabinetes 
de física, museus de história natural, observatórios e academias científicas nos seus 
colégios, onde procuraram promover o ensino experimental das ciências naturais e 
o desenvolvimento de investigação original em áreas como a botânica e a zoologia, 
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como foi espelhado pela revista Brotéria. Fundada em 1902 no Colégio de São Fiel, 
e com uma longevidade absolutamente invulgar para um periódico científico em 
Portugal, a Brotéria desempenhou um papel fulcral no desenvolvimento da botâ-
nica, da zoologia, da genética e do melhoramento de plantas, bioquímica, genética 
molecular e bioética no nosso país. A recuperação da credibilidade educativa e cien-
tífica dos Jesuítas foi fundamental para a aprovação de novas missões apostólicas e 
para a fundação de colégios na China, na Índia, em Moçambique e em Timor. Além 
de terem contribuído para a recuperação da credibilidade dos Jesuítas, os colégios 
de Campolide e de São Fiel permitiram o renascimento e a difusão da espirituali-
dade inaciana no nosso país, sobretudo através do estabelecimento de novas congre-
gações marianas e da organização de Exercícios Espirituais e de outros retiros para 
os alunos e para o clero português.

Nas vésperas da República, a situação dos Jesuítas em Portugal parecia relativa-
mente estável. Em 1910, a Província Portuguesa contava com 360 jesuítas, incluindo 
147 padres, 101 escolásticos e 112 coadjutores, os colégios de Campolide e de São 
Fiel tinham a seu cargo mais de 800 alunos, e os colégios ultramarinos mais de 3000 
estudantes5. Com a República, porém, a situação dos jesuítas portugueses alterou-se 
profundamente. Na madrugada de 5 de Outubro de 1910, o Colégio de Campolide 
foi bombardeado e invadido por militares e milícias populares. Apesar da procura de 
armas de fogo, bombas e túneis secretos ter sido malograda, o rasto de destruição foi 
considerável. Três dias depois, Afonso Costa (1871-1937) restabeleceu as leis monár-
quicas de 1759 e de 1834 e decretou a expulsão dos Jesuítas e das demais ordens reli-
giosas. Nos dias seguintes, 134 jesuítas foram presos e enviados para as prisões de 
Caxias e do Limoeiro. Aí foram alvo de acusações mirabolantes e sujeitos a medições 
frenológicas, com o objetivo de justificar a sua monomania religiosa. Acusados de 
raptarem crianças, de convencê-las a entrar no noviciado, de promover  a destruição 
da família e de esconder explosivos nos seus colégios, os jesuítas embarcaram para o 
exílio em novembro de 1910. No exílio, estabeleceram novas missões e novos colé-
gios, nomeadamente o Colégio Antônio Vieira, em São Salvador da Baía, e o Instituto 
Nun’Alvres. Sucessor dos colégios de Campolide e de São Fiel, o Instituto Nun’Alvres 
foi originalmente estabelecido em 1912 em Dieleghem, na região de Jette-Saint-
Pierre, em Bruxelas. Dois anos depois, contudo, foi transferido para Espanha, funcio-
nando primeiro em Los Placeres (1914-1916) e depois em La Guardia (1916-1932). 
Com a expulsão dos Jesuítas de Espanha, em 1932, o colégio instalou-se em Santo 
Tirso, nas antigas termas das Caldas da Saúde, onde ainda hoje se encontra.

5 Francisco Rodrigues, A formação intellectual do jesuíta. Leis e factos, Porto, Livraria Magalhães e Moniz, 
1917, 596. Além dos colégios de Campolide e de São Fiel, os Jesuítas dirigiam ainda colégios na China, 
na Índia, em Timor e em Moçambique. Tinham a seu cargo 807 estudantes em Portugal Continental e 
3365 estudantes nas colónias ultramarinas.
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Apesar de alguns jesuítas terem começado a regressar a Portugal a partir de 
1926, foi apenas em 1932 que a sua presença se oficializou. A partir desse ano, 
o noviciado voltou a funcionar no nosso país. Tal como o Instituto Nun’Alvres, o 
noviciado dos Jesuítas mudou várias vezes de instalações. Antes da expulsão repu-
blicana, funcionou no Barro (1860-1861; 1864-1910) e em Cernache do Bom 
Jardim (1861-1864). Após 1910, esteve sediado no Castelo de Exatem, na Holanda 
(1910-1911), no Pensionat Sainte Marie de Alsemberg, na Bélgica (1911-1914), 
no Convento de São Jerónimo, em Múrcia, Espanha (1914-1921) e no Mosteiro 
de Santa Maria de Oya, em Pontevedra, Espanha (1922-1932). Após o regresso dos 
Jesuítas em 1932, a itinerância não foi menor. Inicialmente instalado no Mosteiro de 
São João Batista, em Alpendurada (1932-1937), foi transferido para o Seminário da 
Costa, em Guimarães (1937-1951), onde funcionou até ter deflagrado um grande 
incêndio no dia 7 de julho de 1951. De Guimarães, o noviciado passou para a Casa 
da Torre, em Soutelo (1951-1979), que tinha sido legada aos Jesuítas no ano ante-
rior pela viscondessa da Torre. De Soutelo, o noviciado foi ainda transferido para a 
Couraça de Lisboa, em Coimbra (1979-2000), para a Casa do Loreto (2000-2007), 
em Coimbra, e finalmente, para Cernache (Coimbra), onde ainda hoje se encontra.

Durante o Estado Novo, a educação foi um dos principais ministérios da 
Companhia de Jesus em Portugal. Nesse período, além de terem transferido 
o Instituto Nun’Alvres para as Caldas da Saúde, os Jesuítas criaram ainda dois 
novos colégios: o Colégio São João de Brito, em Lisboa, e o Colégio da Imaculada 
Conceição, em Cernache. Situado na antiga quinta da Alameda, da família Stromp, 
o São João de Brito foi oficialmente constituído a 28 de outubro de 1947. Tal como 
os colégios de São Fiel e de Campolide, o São João de Brito desempenhou, ao longo 
da sua história, um papel fundamental na educação humanística, filosófica, artís-
tica e científica de gerações de personalidades eminentes da cultura portuguesa. Em 
Cernache, os Jesuítas instalaram, a partir de 1955, uma Escola Apostólica, isto é uma 
escola especialmente destinada àqueles que pretendiam ingressar na Companhia de 
Jesus. Situada na antiga quinta dos condes da Esperança, comprada pelos Jesuítas em 
junho de 1943, a Escola Apostólica funcionou em Cernache até 1975, transforman-
do-se, nesse ano, numa instituição aberta à população local.

No exílio, os estudos de Filosofia iniciaram-se em 1920 no colégio de La 
Guardia, passando depois para Oya, no ano seguinte. A partir da década de 1930, 
passou a ser novamente possível aos Jesuítas fazerem o noviciado e os estudos de 
Humanidades e Filosofia no nosso país. Em 1932, o curso de Filosofia foi trans-
ferido de Oya para o Seminário da Costa, em Guimarães, e dois anos depois para 
Braga. Nessa cidade, o colégio passou a chamar-se Colégio Máximo Beato Miguel 
de Carvalho e, a partir de 1938, Instituto Filosófico Beato Miguel de Carvalho. 
Quatro anos depois, em 1942, o curso de Filosofia foi reconhecido pelo Ministério 
da Educação Nacional como curso superior. A partir de 1944, os Jesuítas editaram, 
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a partir do Instituto de Filosofia, um dos mais prestigiantes periódicos nacionais, 
a Revista Portuguesa de Filosofia. Catorze anos depois da sua fundação, em 1947, 
o Instituto de Filosofia recebeu a importante elevação a Faculdade Pontifícia de 
Filosofia, podendo conferir, em nome do Sumo Pontífice, os graus de bacharelato, 
licenciatura e doutoramento. Vinte anos depois, a 13 de outubro de 1967 — no 
cinquentenário da última aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima 
— foi instituída como primeira Faculdade da Universidade Católica Portuguesa. 
A par com a Faculdade de Filosofia, os Jesuítas dirigiram ainda neste período outra 
instituição de ensino superior: o Instituto Superior Económico e Social, em Évora. 
Fundado em 1964 com o apoio do conde de Vilalva (1913-1975) e governado pelos 
Jesuítas até 1975, o Instituto Superior Económico e Social foi a primeira instituição 
portuguesa a lecionar cursos de Economia e Sociologia.

A partir da década de 1970, e inspirados sobretudo pela trigésima segunda 
congregação geral da Companhia de Jesus (1974-1975), os jesuítas portugueses 
dedicaram-se de forma particular a promover a fé e a justiça nos seus apostolados. 
Sob a alçada dos Jesuítas, ou com o seu apoio indireto, criaram-se importantes insti-
tuições de solidariedade social, como os Leigos para o Desenvolvimento (1986), o 
Banco Alimentar contra a Fome (1991), a Fundação Gonçalo da Silveira (2004) e o 
Centro Padre Amadeu Pinto (2010). Com o objetivo de aprofundar a espiritualidade 
e a vivência cristãs dos mais jovens, os Jesuítas fundaram ainda centros universitá-
rios em Coimbra (1976), Braga (1979), Lisboa (1984) e Porto (1989), e apoiaram 
a criação de campos de férias. Além de refletirem uma estratégia pastoral focada, 
sobretudo, na promoção da fé e da justiça, o conjunto destas iniciativas marcou de 
forma original e indelével a história recente da Igreja Católica no nosso país.

Partindo de um acervo fotográfico relativamente desconhecido, esta obra 
pretende divulgar a um público alargado a história dos Jesuítas em Portugal depois 
de Pombal. Com o objetivo de proporcionar um retrato impressionístico do ensino 
religioso, artístico, humanístico, filosófico e científico dos Jesuítas ao longo de 
160 anos, foram incluídas nesta obra cerca de 260 fotografias inéditas ou pouco 
conhecidas dos espaços, professores e alunos das principais instituições educativas 
fundadas depois de 1858, incluindo os colégios de Campolide e São Fiel, o Instituto 
Nun’Alvres, o Colégio São João de Brito e o Colégio da Imaculada Conceição, bem 
como a Faculdade de Filosofia e o Instituto Superior Económico e Social.

Para a conclusão deste livro, foi fundamental o apoio da minha família direta. 
Obrigado, Laura, Carminho, Rosarinho e Francisco por me terem apoiado, cada qual 
à sua maneira, na preparação desta obra. Queria agradecer de forma muito especial 
ao padre José Frazão Correia, provincial da Companhia de Jesus em Portugal, por 
ter aceitado escrever o prefácio, pelas palavras de encorajamento e pelo apoio insti-
tucional para a publicação desta obra. Queria agradecer também ao padre Francisco 
Correia pelo acesso aos riquíssimos arquivos fotográficos da Província Portuguesa e 
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pelos vários conselhos e sugestões que me foi dando ao longo da preparação do livro. 
Ao Conselho de Redação da revista Brotéria, e em especial ao seu diretor, o padre 
António Júlio Trigueiros, agradeço a oportunidade de discutir o progresso desta 
obra nas nossas reuniões periódicas. Queria agradecer ainda ao Henrique Mota, da 
Princípia, por ter aceitado patrocinar esta iniciativa no final do ano passado. E, por 
fim, queria agradecer ao Henrique Leitão, por me ter desafiado, repetidas vezes ao 
longo dos últimos quatro anos, a publicar este livro.


