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THE JESUITS, BUILDERS OF GLOBALISATION

The arrival of the Society of Jesus in Portugal, in 1540, was one of the most significant events in Portuguese 
culture. In parallel with intercontinental missionary efforts, within just a few decades the Order, founded by 
Ignatius of Loyola, created a network of secondary education institutions, called colleges, and universities 
(it established the second Portuguese university, in Évora, in 1659). The Jesuits created the first education 
network in Portuguese history, based on a new teaching methodology and with links to learning institutions 
governed along the same lines in various parts of the world. The Jesuit colleges in Portugal, numbering thirty 
by the time the Society was expelled by the Marquis of Pombal, were spread across the major Portuguese 
cities, including Madeira and Azores and overseas Portuguese territories. When the Jesuits returned 
following that expulsion, and the others that followed, the Society’s commitment to education, culture, and 
science continued to leave its mark on Portuguese history. An example is the Colégio de São Fiel, which was 
founded in the 19th century and attended by the first Portuguese Nobel prizewinner, Egas Moniz. It was also 
the founding site of the journal Brotéria, which is still being published today. 
The Order of Saint Ignatius had a significant influence on Portuguese culture and society, educating figures 
who would leave behind significant works in various fields and help mould a true Portuguese identity. Five of 
these figures are highlighted below. 
Saint Francis Xavier is particularly worthy of mention. Originally from Navarre, he became the first great 
missionary to the East during the time of the Padroado Português do Oriente (Portuguese Patronage of 
the East), and he is venerated in both Portugal and Asia. Xavier was a leader who attracted a multitude of 
followers. The great “Apostle of the Indies”, as he was known, was fundamental in spreading Christianity 
to Asia and, notably, was a pioneer in the evangelisation of Japan. A founding member of the Order, he was 
central to the construction of an institution whose mission was global right from the outset. 
Saint John de Brito was a 17th century missionary and martyr who lived in the Indian subcontinent. He 
developed a method of evangelisation that was based on acculturation, meaning he sought to adapt the 
Christian message to the local culture. Today there is a notable college in Lisbon that bears his name. 
Father António Vieira also rose to prominence in the 17th century, in the New World. Dividing his time between 
the jungle and the court, he built bridges between the European and Amerindian civilisations. He became the 
great missionary of the Americas, his sublime preaching skills attracting large crowds. He also left a vast 
body of work of great literary value, with ideas ahead of his time. These works have just been published in 30 
volumes by Círculo de Leitores. As well as elevating the Portuguese language to a level of perfection never 
before seen in prose (Fernando Pessoa had no doubts in bestowing him with the status of “Emperor of the 
Portuguese Language”), his prophecies, his political, social, and ecclesial reform projects, and his protests 
against the excesses of the Inquisition and the slave trade, continue to resonate even today. 
A notable figure of more recent times is Father Manuel Antunes, director of Brotéria and professor at School 
of Humanities of the University of Lisbon, whose extraordinary classes were attended by thousands of 
students over the years. Considered one of the foremost Portuguese thinkers of the 20th century, he 
left behind a vast and varied body of work, which was recently collected and published in 14 volumes by 
the Gulbenkian Foundation. In his essays, he debated with great contemporary thinkers, modernising 
the language of culture in a manner that was both clear and profound. After the 1974 revolution, his book 
Repensar Portugal (Rethinking Portugal) made him an educator for the new Portuguese democracy. 
Lastly, the late Father Luís Archer, also director of Brotéria and professor at the School of Science and 
Technology of the New University of Lisbon, who was a leading figure in Portuguese science. He was a 
pioneer in the teaching and research of molecular genetics and genetic engineering. He set up and directed 
the first Gulbenkian laboratory in this field, having educated generations of scientists. He chaired the National 
Ethics Committee for several years and wrote notable works on bioethics. His complete works are being 
published by the Gulbenkian Foundation. 
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Jesuítas, construtores da globalização A entrada da Companhia 
de Jesus em Portugal, em 1540, constituiu um dos eventos mais assinaláveis 
da nossa cultura. Em paralelo com o esforço missionário intercontinental, a 
Ordem fundada por Inácio de Loyola ergueu entre nós, em poucas décadas, uma 
rede de instituições de ensino secundário, chamadas colégios, e universidades 
(criou a segunda universidade portuguesa, em Évora, em 1659). Com base 
numa metodologia de ensino nova, os Jesuítas criaram a primeira rede de 
ensino da nossa história, que se ligava com instituições de ensino regidas 
pelo mesmo método em diversas partes do mundo. Os colégios portugueses 
dos Jesuítas, que chegaram a ser trinta antes da expulsão da Companhia pelo 
Marquês de Pombal, estavam distribuídos pelas mais importantes cidades 
do país, passando pelas ilhas e pelo mundo ultramarino português. Com o 
regresso dos Jesuítas, após a expulsão e outras que se seguiram, a aposta da 
Companhia na educação, na cultura e na ciência continuou a deixar marcas na 
história portuguesa. Refira-se o Colégio de São Fiel, fundado no século xix, 
onde se formou o primeiro Nobel português, Egas Moniz, e se fundou a revista 
Brotéria, que continua a ser publicada. 

A Ordem de Santo Inácio exerceu uma forte influência na cultura e na 
sociedade portuguesas, formando figuras que deixaram obra relevante em 
várias áreas e que contribuíram para a modelação da identidade portuguesa. 
Destacamos cinco dessas figuras.

Merece relevo maior São Francisco Xavier, de origem navarra, que se 
tornou, no Padroado Português, no primeiro grande missionário do Oriente, 
muito venerado em Portugal e no Oriente. Xavier foi um líder que moveu 
atrás de si multidões. O grande «missionário da Índia», nome por que ficou 
conhecido, foi fundamental no desbravamento de caminhos para implantar a 
cristianização na Ásia, sendo de realçar o seu pioneirismo na evangelização do 
Japão. Membro fundador da Ordem, foi o grande construtor de uma instituição 
que se afirmou desde o início como global.

São João de Brito foi, ainda no século xvii, um missionário mártir 
no subcontinente indiano, após ter desenvolvido uma evangelização 
aculturacionista, isto é, uma missionação que procurava um intercâmbio 
entre a mensagem cristã e a cultura local. Existe hoje em Lisboa um colégio 
de referência com o seu nome. 

No Novo Mundo, afirmou-se no século xvii o Padre António Vieira, que, 
vivendo entre a selva e a corte, ergueu uma ponte entre as civilizações europeia 
e ameríndia. Tornou-se o grande missionário da América, um pregador 
exímio que fez transbordar auditórios e que deixou uma vasta obra, de grande 
valor literário e contendo pensamento avançado para a época, que acaba de 
ser publicada no Círculo de Leitores em 30 volumes. Além de ter elevado a 

língua portuguesa a uma perfeição nunca antes alcançada em prosa (Fernando 
Pessoa não teve dúvidas em elevá-lo ao estatuto de «Imperador da Língua 
Portuguesa»), as suas profecias, os seus projetos de reforma política, social e 
eclesial, os seus protestos contra os excessos da Inquisição e dos esclavagistas 
continuam hoje a ser uma lição. 

Nos tempos mais recentes cumpre destacar a figura do Padre Manuel 
Antunes, diretor da Brotéria e professor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, por cujas extraordinárias aulas passaram milhares 
de alunos. Considerado um dos maiores pensadores do século xx português, 
deixou uma obra imensa e variada que foi há poucos anos reunida e publicada 
em 14 volumes pela Fundação Gulbenkian. Dialogou nos seus ensaios com 
os grandes pensadores contemporâneos, atualizando a linguagem da cultura 
de uma forma tão diáfana como profunda. No pós-25 de Abril, o seu livro 
Repensar Portugal tornou-o um pedagogo da nossa democracia. 

Por último, recentemente falecido, Luís Archer, também diretor da Brotéria 
e professor da Universidade Nova de Lisboa, é um nome maior da ciência 
nacional. Foi um dos pioneiros do ensino e da investigação em Genética 
Molecular e em Engenharia Genética. Organizou e dirigiu o primeiro 
laboratório da Gulbenkian nesta área, tendo formado gerações de cientistas. 
Durante muitos anos presidiu ao Conselho Nacional de Ética, tendo escrito 
obras de referência em bioética. A sua obra completa está a ser publicada pela 
Fundação Gulbenkian. 

José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais


