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Vitrina 3 

 

Na Universidade de Coimbra fizeram a sua formação cultu-

ral e científica muitos dos quadros de médicos, políticos e 

homens da administração pública que vieram a trabalhar em 

Macau, ou foram enviados à China, em diversas ocasiões. 

Em outros casos foram professores da Universidade figuras 

de renome que, de uma forma, ou de outra, podemos ligar à 

China. 

Primeiramente, apresenta-se a «Pauta dos lentes» da Univer-

sidade, quando estava sediada em Lisboa (1532), podendo 

ler-se o nome de Garcia da Orta (Gracia dorta). Partiu para 

Goa em 1534 e percorreu alguns locais do Oriente, não sen-

do certo que tenha estado na China. No entanto, na sua 

obra Coloquio dos simples e drogas he cousas medicinais da India, 

impresso em Goa, em 1563, apresenta a raiz da China, mos-

trando conhecer bem esta planta. 

De seguida, figura a matrícula de Belchior Carneiro na Uni-

versidade de Coimbra (1540). Figura impar da cultura portu-

guesa em Macau, ali fundou o primeiro Hospital e a Miseri-

córdia e ali faleceu em 1583. O Desembargador Alexandre 

de Sousa e Meneses, enviado em 1725 por D. João V à Chi-

na, para contactar com o Imperador Yongzheng, também 

estudou em Coimbra e dele se apresenta a matrícula em Câ-

nones (1705). Incluem-se ainda certidões de nascimento 

entregues aquando das suas matrículas na Universidade de: 

Guilherme António Dias Pegado (1819) professor da Facul-

dade de Matemática, nascido em Macau; de Isidoro Francis-

co Guimarães (1825), que veio a ser governador de Macau e 

enviado à China em 1862, para preparar o Tratado de Tien-

Tsin; e de Camilo Pessanha (1867) poeta nascido em Coim-

bra que partiu para Macau em 1894 e ali se dedicou ao estu-

dou da língua sínica, traduzindo também poetas chineses. 

Remata esta vitrina o registo da matrícula em Matemática de 

Januário Correia de Almeida (1852) que foi fundador da 

Sociedade de Geografia de Lisboa e governador de Macau, tendo 

promulgado legislação sobre a emigração da China para Ma-

cau, pondo fim a um conflito com aquele país em 1872; e 

expõe-se também um ofício da Secretaria de Estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar enviado ao Reitor da Uni-

versidade, com a nomeação de aspirantes a facultativos do 

ultramar, entre os quais António Fernandes, para o quadro 

de saúde de Macau e Timor (1909). 

 

Vitrina 4 

 

Esta vitrina está dedicada à Companhia de Jesus, ordem religi-

osa a quem ficou a dever-se a evangelização no Oriente, tendo 

muitos dos seus missionários feito a formação no colégio de 

Jesus de Coimbra, ou em outros colégios, dos quais se guarda 

o acervo documental no Arquivo da Universidade. Em pri-

meiro lugar, mostra-se a carta de ordens menores de Belchior 

Nunes Barreto (1533) que foi o 1.º jesuíta a missionar na Chi-

na, em 1555. Segue-se um breve do papa Paulo IV, instituindo 

a Universidade de Évora, no Colégio do Espirito Santo da 

mesma cidade (1559), do qual D. Belchior Carneiro foi o 1.º 

reitor. Apresenta-se ainda a acta de aprovação dos bacharéis 

em Artes (1601) a cujo júri pertenceu André Palmeiro figura 

de grande importância na evangelização da China, falecido em 

Macau em 1635. Destacamos o documento que evoca a cons-

trução da igreja de S. Paulo, do Colé-

gio de Macau (1626). Trata-se do testa-

mento de João Domingues de Abreu, 

redigido na Cidade do Nome de Deus 

da China, que deixa um legado para a 

sua construção. Com a apresentação 

do Tombo da Capela de S. Francisco Xavier 

(1745) do Colégio de Jesus de Coim-

bra pretende-se relembrar a figura im-

par, que, com Inácio de Loyola fundou 

a Companhia de Jesus.  

Segue-se uma carta de D. Policarpo de Sousa, bispo de Pe-

quim, dirigida ao P. João Montanha (1746) relatando as perse-

guições aos cristãos e as dificuldades da evangelização. Por 

fim, está patente um documento relativo ao Colégio de Santo 

Antão de Lisboa (1793), onde o ensino da matemática e da 

astronomia eram internacionalmente reconhecidos e onde terá 

feito os seus estudos o Padre Manuel Dias que viveria em Pe-

quim e ali redigiu, em 1615, o tratado de astronomia Tien Wen 

Lueh. 
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Apresentação 

 

A presente exposição encontra-se organizada em quatro vi-

trinas, onde estão dispostos, por ordem cronológica, 29 do-

cumentos, datados de 1532 a 1909, seleccionados entre os 

diversos fundos documentais do Arquivo da Universidade. 

A selecção foi ditada por quatro temas 

que se entrecruzam ao longo da expo-

sição. Primeiramente, os contactos 

entre a China, sobretudo através de 

Macau, e a Universidade. Destacam-se 

as remessas de objectos, feitas pelos 

governadores de Macau, que vieram 

enriquecer o espólio museológico da 

Universidade. Em segundo lugar, sali-

enta-se a importância da Universidade 

na formação científica e cultural de 

muitos políticos, religiosos, escritores, 

médicos e cientistas que partiram para 

o Oriente. Em terceiro lugar, um apontamento sobre os ves-

tígios da cultura chinesa que foram legados, no campo da 

arte, como as chinoiseries, a porcelana e os objectos em cha-

rão, ou a influência das plantas da medicina chinesa, como a 

raiz da china, que foram aceites pela medicina europeia, ou a 

utilização do chá. Em quarto lugar, destaca-se a importância 

da Companhia de Jesus na evangelização do Oriente, abrin-

do os contactos entre o Ocidente e a China. Alguns dos mis-

sionários jesuítas estudaram em Coimbra, ou em colégios da 

Companhia cuja documentação se encontra no AUC.  

 

1.ª Vitrina – A representação da China nas colecções muse-

ológicas da Universidade e as primeiras referências à cultura 

chinesa feitas por Fernão Lopes de Castanheda, cartorário da 

Universidade 

 

2.ª Vitrina – A Universidade na formação cultural e científi-

ca dos que partiram para o Oriente. 

 

3.ª Vitrina – A China e sua influência na cultura ocidental. 

Testemunhas da aculturação portuguesa. 

 

4.ª Vitrina – A Companhia de Jesus e a evangelização do 

Oriente. Os missionários jesuítas na China. 

  

 

Vitrina 1 

 

A inaugurar esta vitrina exibe-se um documento alusivo 

ao historiador Fernão Lopes de Castanheda. Trata-se de 

uma acta do Conselho da Universidade, de 19 de Julho 

de 1547, na qual se refere que aquele apresentara uma 

carta régia que o nomeava guarda do cartório e da livra-

ria. Depois de regressar do Oriente é acolhido na Univer-

sidade, onde ocupará os referidos ofícios e ainda o de 

bedel, aqui permanecendo até ao seu falecimento em 

1559. A sua obra História do descobrimento e conquista da In-

dia pelos portugueses, publicada em Coimbra entre 1551 e 

1554 inclui uma descrição dos costumes chineses, consi-

derando-se que é a primeira vez que numa obra ocidental 

impressa se descreve a cidade proibida (liv.4, cap.27, ape-

sar de não utilizar esta designação). Esta obra saiu dos 

prelos da Universidade, emprestados por Fernão Lopes 

de Castanheda, que os tinha à sua guarda, aos impresso-

res de Coimbra João da Barreira e João Alvares. Pode-se, 

assim, dizer que foram os prelos da Universidade que 

permitiram à cultura europeia tomar pela primeira vez 

conhecimento da grande civilização oriental. Aliás, esta 

obra veio de imediato a ter edições em diversas cidades 

europeias, como Anvers e Veneza. 

Seguem-se outros documentos que ilustram a recepção 

de objectos da China, com destaque para o magnete chi-

nês (magnes sinicus) que terá vindo do Colégio dos Nobres 

para onde D. João V o remetera, depois de lhe ter sido 

oferecido pelo Imperador da China. A sua descrição figu-

ra no Index instrumentorum, de 1787, do Gabinete de Físi-

ca. Incluem-se ainda 3 documentos (1880, 1882 e 1884) 

relativos à remessa de objectos pelo governador de Ma-

cau. Este conjunto, num total de cerca de 500, é compos-

to por artefactos agrícolas da China, exemplares de ma-

deira, etc, que tinham sido coligidos pelo secretário do 

governo José Alberto Corte-Real, de quem se mostra 

também o registo da formatura na Faculdade de Direito 

(1853).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrina 2 

 

Nesta vitrina estão reunidos documentos ilustrativos das 

influências do Oriente, e em concreto da China, na cultura 

portuguesa. Apresenta-se o acto de aprovação em Medicina 

de Duarte Madeira Arrais (1626), médico renomado que 

propôs o uso de raiz da China na sua obra, publicada em 

1642, Método de conhecer e usar o morbo gálico. Este estudo sobre 

a sífilis veio a ter grande aceitação e foi publicado em diver-

sos países, tendo sido seguido por vários médicos. A raiz da 

China figura também no Inventário do Dispensatório Far-

macêutico (1798). 

Os portugueses foram os grandes divulgadores da laranja 

doce, proveniente da China, em toda a Europa. As laranjas 

da China, produzidas no couto de Tavarede são evocadas em 

documentos do Auditório Eclesiástico de Coimbra, numa 

sentença sobre os dízimos da sua produção, pagos ao Cabi-

do da Sé (1688). 

A arte oriental também influenciou a produção artística em 

Portugal. Na pintura, a chinoiserie e o charão (laca da China) 

alcançaram enorme sucesso nos séculos XVIII e XIX. A 

evocação é feita com o pagamento da pintura do órgão da 

capela da Universidade a Gabriel Ferreira (1737) e com o 

testamento do vice-reitor da Universidade Dr. Francisco 

Montanha Oliveira e Silva, em que dispôs dos seus bens 

pessoais e mobiliário de sua casa, entre os quais se encon-

tram tabuleiros acharoados (1825). 

Por outro lado a porcelana chinesa era muito apreciada e 

figurava entre os bens das famílias mais abastadas. Apresen-

ta-se o inventário dos bens do bispo-conde D. Francisco de 

Lemos, no qual é citado, entre a louça da copa, «um serviço de 

chá chinês» (1822). Um outro inventário, do extinto Mosteiro 

de Santa Teresa, de Coimbra, revela a existência de «jarras 

imitando louça chinesa» (1894).  

Também os hábitos alimentares foram 

influenciados pelo oriente. A camellia 

sinensis (ou vulgarmente chá) foi, em 

grande parte, divulgada pelos portu-

gueses. Apresenta-se o registo de des-

pesas do Mosteiro de Santa Maria de 

Semide, dando a conhecer a despesa 

mensal de aquisição do chá pelas reli-

giosas (1851).  


