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Personalidades da Universidade de Évora ligadas à actividade missionária, 1559-1759 

(área das humanidades) 

 

 

Afonso Mendes (1579-1656) 

Alentejano, natural de Borba, recebeu a borla doutoral em Teologia na Universidade de Évora e 

aí regeu Escritura. Dele faz ilustre memória o P
e.
 Baltasar Teles na obra História geral da 

Ethiopia, que transcreve diversas cartas de Dom Afonso Mendes sobre as suas actividades 

apostólicas na missão da Etiópia, para onde fora ordenado como Patriarca. Muitas destas cartas 

manuscritas de D. Afonso Mendes, com relatos da pregação do evangelho na Etiópia, 

testemunhos das missões na Índia, notícias sobre a vida monástica no Oriente, instituidores e 

pregadores, podem ler-se na “Colecção das cartas anuais das Missões da Etiópia, pertencente ao 

Arquivo Distrital de Braga. 

  

Álvaro Semedo (1585-1658) 

Natural de Nisa, estudou Filosofia na Universidade de Évora e no Colégio de Goa. 

A sua Relação da propagação da fé no reyno da China e outros adjacentes é o título original da 

obra que, traduzida em várias línguas, saiu em português com o nome Relação da grande 

monarquia da China. Sobre a obra lexicográfica deste Autor escreveu Francisco Rodrigues: 

“Dois vocabularios copiosissimos um chinês-português e outro português-chinês compô-los o 

grande missionario Álvaro Semedo; mas nenhum delles, pela morte do auctor, logrou a boa 

sorte de vir á luz” (1917: 363). 

 

António de Magalhães (1591- …) 

Mestre de Filosofia e de Teologia na Universidade de Évora, onde também se doutorou, os 

registos biográficos apresentam-no como professor de Teologia no Colégio de São Paulo de 

Goa. 

 

António Francisco Cardim (1596-1659) 

Nasceu em Viana do Alentejo, professou na Companhia de Jesus em Évora, e veio a falecer em 

Macau, depois de intenso apostolado no Oriente. Além da actividade de missionação, a sua 

extensa obra sobre o apostolado jesuítico no Oriente tem o valor de fonte histórica. Entre a 

abundante literatura de missionação escrita em português desde finais do século XVI e 

intensamente durante o XVII, figura o nome deste sacerdote jesuíta, que, a par de autores como 

Luís Fróis, João de Lucena ou Francisco de Sousa, registou em cartas, relações e relatos de 

viagem a gesta da Companhia de Jesus na China e Japão.  

 

Baltazar Teles (1595-1675) 

Mestre de retórica na Universidade de Évora (e noutros colégios da Companhia), de quem fez 

agradecida memória o discípulo D. Francisco Manuel de Melo, é autor de textos de importância 

maior: História geral da Ethiopia a Alta ou Abassia do Preste Ioam e do que nela obraram os 

padres da Companhia de Jesus (Coimbra, 1660), elaborada a partir de textos anteriores e de 

testemunhos de quem participou na missão etíope; Chronica da Companhia de Iesv na 

provincia de Portugal (Lisboa, 1645-1647).   

 

Bento Pereira (1605-1681) 

Natural de Borba, estudou e regeu várias matérias na Universidade de Évora, cidade onde viria a 

falecer. 

Foi notável cultor das línguas latina e portuguesa, com intensa actividade linguística no campo 

da lexicografia (veja-se a Prosodia in vocabvlarivm trilingve latinvm, lvsitanicvm, et 

hispanicum digesta, [Évora, 1634] e as suas várias edições eborenses), no da ortografia (Regras 

gerays breves, & comprehensivas da melhor ortografia [Lisboa, 1666]) e no da gramática (Ars 

grammatica pro lingva lvsitana addiscenda [Leão, 1672]). Estas variadas facetas, cada uma 

valorizada de per si, conferem também unidade à actividade pedagógica do mestre do Colégio 

do Espírito Santo de Évora. 
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