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Resumo Os homens de letras, permeáveis às ideias das Luzes, são porta-vozes de uma nova 

sensibilidade perante a vida e a morte, que desponta com o avançar do século XVIII. Após contextualizar 

o estatuto dos académicos e a função desempenhada pela Academia das Ciências de Lisboa na 

sociedade portuguesa, analisamos os lugares comuns observados na celebração do mérito, da memória, 

da vida e da morte dos grandes homens. Os elogios históricos recitados na Academia Real das Ciências 

de Lisboa são uma fonte rica, onde podemos identificar os valores reconhecidos aos grandes homens, as 

suas obras, ações, caráter e preocupações, ao longo da vida bem como próximo da sua morte. 

Configuram, caso a caso, e de forma personalizada, a abertura a novas estratégias de imortalização 

coletiva, mas também exprimem preocupações de celebração póstuma universalistas e transnacionais. 

Com base nos elogios, salientamos os principais traços da representação de um modelo de evocação 

que tem como horizonte de expectativa terrena o futuro da humanidade e o bem comum dos povos e 

avaliamos as profundas alterações registadas na retórica da morte. 

 

 

 

Introdução 

 A 24 de Junho de 1814, recitava Francisco Trigoso perante a Academia: “os seus 

membros [da Academia], não se limitando ás teorias Academicas, sabem felizmente 

aplicar os conhecimentos que adquirirão nos Livros, e no commercio dos doutos, a 

objetos práticos tão importantes, como são os que fundamentão a felicidade do 

Imperio.
1
” 

                                                                 
1
 Francisco Manuel Trigoso d’Aragão Morato, “Elogio histórico de João Guilherme Cristiano Müller”, 

em Memórias da Academia Real das Ciências, Tomo 4, Parte 2 (Academia Real das Ciências de Lisboa, 

1816), LXVI 
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 O presente estudo propõe, com base na leitura de elogios históricos publicados 

pela Academia Real das Ciências de Lisboa
2
, averiguar qual o ideal de homem de letras 

iluminista português, individualizando algumas das caráterísticas que edificavam a sua 

exemplaridade. Selecionaram-se, para este efeito, os primeiros nove elogios publicados 

nas Memórias da Academia, entre 1797 e 1831, escritos com extensões variáveis e por 

diversas mãos.   

 Optou-se pela seguinte estrutura de apresentação: elucidação sobre o 

academicismo das Luzes na sua dimensão europeia e portuguesa; particularização da 

fundação e fundamentos da ARCL
3
; alusão à moda dos elogios nas academias; 

explicitação de alguns traços fundamentais da exemplaridade dos grandes homens, a 

partir dos valores, carácter, personalidade, conhecimentos, ações, contributos, 

preocupações, propósitos, e interesses dos académicos da ARCL, inserindo-os no 

contexto de transformação de mentalidades e costumes do final do Antigo Regime.  

 Os elogios académicos têm sido analisados para fins essencialmente biográficos. 

A sua leitura em série é, porém, vantajosa para quem pretender descobrir o vulto de 

exemplaridade dos homens de letras iluministas. O artigo “Death em Condorcet’s 

Éloges des académiciens de l’Académie royale des sciences” de Timothy Reeves é um 

ótimo exemplo do que se pode conseguir a partir destas fontes. Ana Cristina Araújo 

também tem recorrido a estas para estudar os iluministas e a morte. Na obra Les Lieux 

de Mémoire de Nora, Bonnet dá-nos uma visão diacrónica sobre o elogio póstumo. Em 

Figures publiques: L’invention de la célébrité (1750-1850), Antoine Lilti estudou a 

glorificação dos grandes homens das Luzes, não deixando de recorrer a elogios 

académicos.  

 

A Academia Real das Ciências de Lisboa  

 As academias, ícones do Iluminismo, surgiram em França, na primeira metade 

do séc. XVII, “como uma necessidade social de congregação coletiva de esforços 

quando os investigadores científicos, abertamente voltados para a interrogação da 

Natureza por via experimental, sentiram a necessidade de se ouvirem mutuamente e de 

terem notícia dos trabalhos que se iam efectuando” (Carvalho 1981, 10). No século 
                                                                 
2
 Daqui em diante a Academia Real das Ciências de Lisboa será citada ARCL 
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seguinte, as suas preocupações e anseios foram gradualmente integrando valores 

patrióticos, progressistas e laicos. Os homens de letras reuniam-se, pois, para 

partilharem estudos e reflexões que visavam contribuir para o progresso e bem da 

humanidade. Transcendendo laços académicos e nacionais, estes eruditos 

correspondiam-se, viajavam, liam obras científicas em várias línguas e trocavam 

informações, valores, modelos de comportamento, estatutos, formas de pensar e agir, 

métodos de trabalho. As academias de que fizeram parte, sem dúvida, “reflectiram e 

potencializaram as Luzes, forçaram o reconhecimento oficial das várias ciências, 

modificaram definitivamente o estatuto dos sábios e eruditos [...] criaram uma 

comunidade científica” (Mota 2005, 585). Portugal também tomou lugar nesta rede de 

relações intelectuais sem fronteiras que unificava o espaço das Luzes. 

 Em Portugal, já existiam academias, porquanto privadas, desde a fundação da 

dos Generosos em 1649. A criação de tais instituições no território nacional aponta para 

uma necessidade social de “criar no espaço nacional os mecanismos capazes de 

assegurar uma produção científica autónoma” (Diogo, Carneiro e Simões 2002, 211). A 

primeira academia de fundação régia, a Academia Real da História, foi criada apenas 

em 1720, num momento em que outras congéneres agremiações particulares era 

numerosas em Lisboa. No entanto, os seus propósitos, critérios de aceitação de 

académicos, meios de ação e de memória ainda respeitavam muito a estrutura social do 

Antigo Regime. 

 A fundação da ARCL prova que Portugal procurou acertar o passo com a Europa 

iluminista. António Ferrão declara que, apesar da indiferença de Portugal em relação às 

novas orientações europeias que visavam o progresso, houve três momentos em que se 

entusiasmou e esteve ao nível das grandes nações: a fundação da Academia Real da 

História, a Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra e a fundação da ARCL. 

Com esta última fundação ter-se-á vivido “um cosmorama esplêndido da atividade 

mental portuguesa” (Ferrão 1926, 505). 

 A ARCL foi fundada em 1779 “à imagem das suas congéneres europeias […] 

com um século de atraso” (Ferrão 1926, 512), tornando-se o principal polo de 

concentração dos homens de letras portugueses e pilar de apoio para a sua comunidade 

científica. Os seus fundadores foram D. João Carlos de Bragança, Duque de Lafões, e 

José Correia da Serra. O Duque de Lafões era um grande amante da ciência, à qual 
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atribuía um valor social importante para o progresso das nações. O abade Correia da 

Serra, bem mais novo, desde jovem mostrara grandes capacidades intelectuais e 

científicas, alcançando uma notável atividade internacional como naturalista. Criticou a 

situação degradada da cultura portuguesa e procurou contribuir para a integração do país 

no quadro intelectual europeu. Ambos viveram longos períodos fora de Portugal, 

viajaram, comunicaram ativamente com outros eruditos e esforçaram-se por estimular o 

progresso das ciências, das letras e das artes na sua pátria. De regresso a Lisboa, Correia 

da Serra aceitou a proposta de Lafões para instituir uma academia, de que o país tanto 

necessitava. O Duque contribuiu com o seu entusiasmo, determinação e influência, dada 

a sua alta posição social e Correia da Serra com o seu saber concreto de cientista 

(Carvalho 1981, 12), ambos imprescindíveis.  

Aprovados os estatutos académicos pela rainha, teve lugar, em Janeiro de 1780, 

a primeira reunião com apenas nove sócios. O primeiro presidente da Academia foi o 

Duque de Lafões. Nos estatutos foram enumerados os objetivos fundamentais da 

fundação: imitar todas as nações cultas, em virtude da glória e felicidade pública, 

adiantamento da instrução nacional, perfeição das ciências e das artes e aumento da 

indústria popular. Realce-se a prioridade dada à dinamização da instrução com vista ao 

progresso científico e técnico do país e a vontade de fazer chegar a voz académica aos 

trabalhadores concretos, que iriam tirar proveito das suas investigações para o progresso 

da nação. Assim se avigoraria o bem-estar público. Acima de tudo, a Academia 

procurava acertar o passo com a Europa (Carvalho 1981, 21). Para cumprir os seus 

objetivos, de espírito tão iluminista, a Academia edificou departamentos de apoio bem 

apetrechados (Gabinete de História Natural, Museu de História Natural, Gabinete de 

Física, Laboratório Químico e Observatório Astronómico). Muito material foi 

encomendado ao estrangeiro, o que reforça a valorização das ciências experimentais.  

As primeiras décadas da ARCL foram marcadas pela instabilidade causada pelas 

invasões francesas, ausência da família real em Portugal e lutas liberais. Acresceram as 

constantes mudanças de instalações, o estrago dos materiais e o aperto económico. 

Apesar das dificuldades, ela esforçou-se por cumprir os seus propósitos, nem sempre 

com sucesso. 

Criação de homens de letras motivados para igualar as grandes nações europeias, 

contribuir para o progresso das letras, artes e ciências e proporcionar a felicidade e bem 
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comum, a ARCL sempre acorreu, solícita, benemérita, patriótica e dedicada aos apelos 

da pátria. A sua atividade alimentou técnicas, saberes, vontades e ideias que 

contribuíram para o advento da modernidade cultural. 

  

O elogio académico iluminista 

 O elogio emancipou-se como substituto da oração fúnebre no séc. XVIII, 

resultado da crítica dos filósofos àquele anterior género de discurso de homenagem 

fúnebre, no qual reprovavam a primazia do nascimento em relação ao mérito (Bonnet 

1986, 217). A eloquência sagrada já não respondia às novas necessidades que se 

geravam e o modelo social, simbólico e intelectual correspondente à oração fúnebre foi 

posto em causa. Nesse sentido, um discurso sobre os mortos mais comemorativo que 

escatológico ganhou fulgor (Bonnet 1986, 218). 

Este género encomiástico era já usado antes do século XVIII, contudo 

recorrendo a um vocabulário mais religioso que laico. Apropriado pelas academias 

francesas, o elogio entrou verdadeiramente em voga em 1758, quando a Academia 

Francesa fez um concurso para obras que glorificassem os grandes homens, tratando 

matérias edificantes e morais. O seu discurso passou então a empregar palavras cívicas 

modeladoras de uma exemplaridade que se distanciava da santidade e se aproximava do 

bom cidadão. Exaltava-se o mérito bem como a devoção ao progresso científico e ao 

bem dos homens. Na verdade, os iluministas procuravam glorificar os mais dignos 

servidores da pátria. “Le vocabulaire de la gloire … appartient bien au vocabulaire des 

Lumières” (Lilti 2014, 125).  

Podemos, por fim, entender o elogio como a base memorial e glorificante de um 

grande homem e como uma digna morada na posteridade que representa “le corps 

homogène de la nation” (Bonnet 1986, 226). O elogio iluminista tornou-se numa forma 

de expressão da gratidão dos povos aos contributos dos grandes homens, que, por isso, 

mereciam ser lembrados, enaltecidos, imortalizados. 

Em Portugal, a exemplo das congéneres europeias, as academias adotaram a 

prática dos elogios póstumos. Contudo, interessa-nos aqui o elogio de caráter iluminista. 

Terá sido apenas no seio da ARCL, no final do séc. XVIII, que o elogio académico de 

vertente cívica e propulsor dos ideais enciclopédicos se desenvolveu no país. Esta 
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academia portuguesa teve a preocupação de perpetuar a memória dos seus académicos 

que maior serviço prestaram a ela e à pátria. Por meio do elogio, honrou-os e tornou-os 

exemplares e dignos de perpétua admiração e gratidão. Esta prática confirma o culto da 

Academia à ciência e a sua veneração à pátria.  

 

O modelo dos elogios recitados na Academia Real das Ciências de Lisboa  

Se procurarmos informação sobre a prática inicial da ARCL de recitar e publicar 

elogios, reparamos que ela é quase inexistente. Nada sabemos das regras que 

condicionavam a sua escrita ou quando eram lidas e publicadas. Temos, pois, que 

recorrer aos próprios elogios para discernir acerca disto. Torna-se claro que, ao 

contrário do que acontecia na Academia das Ciências de Paris, não eram só os 

secretários académicos que os escreviam. Além disso, parece que a sua leitura ocorria 

no ano anterior ao da sua publicação. Já o tempo decorrido entre a morte do elogiado e a 

publicação variava muito, na maioria não mais que quatro anos. 

 Aproveitando comentários pontuais dos autores, podemos identificar meios e 

fins dos elogios. Notamos que o verdadeiro elogio de um sábio não consiste numa 

narração das ações da sua vida particular, mas na fiel exposição dos seus trabalhos 

literários
4
; que “pintar um homem sem os defeitos, que teve, não he deixar o seu retrato 

à posteridade
5
”; que o seu fim“ he mostrar … os diversos talentos, de que a natureza o 

dotou, pela mesma ordem, com que ele os foi tambem mostrando ao público nos seus 

escritos
6
”; que “recolher as noticias de Escritor desvelado em todo o género 

d’applicação e estudo, é acrescentar o proveito de seus trabalhos, fazendo com que a sua 

lição seja mais desembaraçada e profícua
7
”; e que para conhecer um sábio e sua obra, há 

que saber como foi atraído aos estudos e neles progrediu, como despertou nele a 

vontade de contribuir para o aumento das letras, que caminho percorreu nas ciências, 

que influência teve nele a política do estado e que disposições lhe eram naturais
8
. 

                                                                 
4
 Francisco de Borja Garção Stockler, “Elogio histórico de João Le Rond D’Alembert”, em Memórias da 

Academia, Tomo 1 (ARCL, 1797), DXXXVI 
5
 Ibid., DLXV 

6
 Ibid., DLI 

7
 Manuel José Maria da Costa Sá, “Elogio histórico de Sebastião Francisco de Mendo Trigoso Homem de 

Magalhães”, em Memórias da Academia, Tomo 9, (ARCL, 1825), LXVIII 
8
 Idem., LXVII-LXVIII 
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Concluímos que, por meio de uma ampla exposição dos merecimentos dos 

eruditos e suas obras, sem esconder defeitos, objetivava-se conhecê-los melhor e 

reforçar as suas lições. Por um lado dever-se-ia expor a sua obra, manifestada de várias 

formas, mas por outro havia que ter atenção à pessoa e ao seu percurso de vida, desde a 

infância, na sua diversidade de frentes de ação.  

Curiosamente, o primeiro elogio publicado (1797), homenageia D’Alembert, o 

matemático e filósofo francês, o que não terá sido por acaso. D’Alembert foi secretário 

das Academia das Ciências de Paris, autor de inúmeros elogios e ainda o primeiro sócio 

estrangeiro da ARCL. Começar a prática dos elogios com o deste homem pode revelar 

tanto o seu reconhecimento como sábio, como o intuito da Academia de escrever os 

elogios dos seus académicos nos mesmos moldes iluministas que D’Alembert escrevera. 

Pode também afirmar a vontade académica de ser fiel aos ideais enciclopédicos tão 

exaltados por este célebre colaborador da Encyclopédie. 

Os académicos a que os elogios analisados se reportam são: D’Alembert; João 

de Sousa; Manuel do Cenáculo; João Guilherme Müller; Alexandre Rodrigues Ferreira; 

José Maria de Melo; o Conde da Barca; Sebastião Trigoso; e Teodoro de Almeida. 

 

Traços de exemplaridade do homem das Luzes 

1) Berço e mérito 

O merecimento dos académicos iluministas não dependia do seu berço, mas do 

talento e mérito que mostravam desde cedo. Considerava-se que  “pouco ou nada vale, 

aos olhos de uma boa razão, huma ascendencia generosa se lhe não corresponde a 

educação e aproveitamento dos que descendem
9
” e que seria “muito de preferir o 

nascimento humilde que se encosta a alguma virtude pessoal10”. De facto, alguns 

elogiados provinham de famílias humildes. D’Alembert fora exposto ao nascer e os pais 

de Manuel do Cenáculo, Bispo de Beja e Arcebispo de Évora, exerciam trabalho 

mecânico. O mais importante era a educação recebida e o seu bom aproveitamento. 

Nascer em famílias abastadas poderia, contudo, facilitar o acesso a essa educação. Na 

                                                                 
9
 Francisco Alexandre Lobo, “Elogio histórico do Bispo e Inquisidor Geral D. José Maria de Mello”, em 

Memórias da Academia, Tomo 6, Parte 1, (ARCL, 1819), LIII 
10

 Ibid., LIII 



8 | Beatriz Rodrigues Cabral, O Homem de letras perante a vida e a morte 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

casa de João Müller, as ciências “embalárão o seu berço11”, dado que a família estava 

muito ligada ao ensino e às ciências. A sua escola começou por ser a sua casa. 

Sebastião Trigoso, autor de dois dos elogios, sustenta que existem os que, desde 

o berço, nascidos numa classe mais privilegiada, são preparados para serem grandes no 

mundo e os que só com muito trabalho e merecimento se conseguem elevar ao mesmo 

nível.
12

 A maioria destes elogiados integra-se na segunda categoria, o que lhes confere 

maior valor. É necessário conhecer, portanto, o seu percurso singular desde a infância. 

Em relação aos doutos de famílias ilustres, “basta a glória do seu merecimento
13

”. Para 

os dois casos há que possuir uma feliz índole para a virtude e inclinação para o estudo. 

2) Investimento nos estudos 

Os homens de letras, cujos elogios analisamos, receberam, desde cedo, estudos 

fora de casa e demonstraram capacidades e talentos reconhecidos pelos seus mestres e 

famílias. Foram, por isso, incentivados a desenvolver as suas capacidades. 

Desenvolveu-se, no seu espírito, um verdadeiro amor ao estudo que os  tornava 

incansáveis perscrutadores do conhecimento e insaciáveis perante o saber, mesmo 

permanecendo pobres.  

D’Alembert foi incentivado pelos mestres a estudar matemática por ter dado 

“contínuas e decisivas provas de vastidão de génio, e de superioridade de talentos
14

”. 

Tal era o seu gosto que se comprazia em “estudar sem esperança de glória
15

”. Na 

pobreza, tentou outros cursos, mas “cançado de luctar com a natureza se resolveo a ser 

pobre, e a ser Geometra
16

”. O amor à matemática foi maior que as expectativas de uma 

vida melhor. João de Sousa, ao aprender as primeiras letras, fê-lo com “tanta facilidade, 

e dando mostras de hum engenho tão penetrante
17

” que os seus mestres o fizeram viajar 

pela Europa. Manuel do Cenáculo, na juventude, havia sido “imperiosamente arrebatado 

pelo amor das Lettras”
18

 e “o estudo foi o único passatempo da sua mocidade
19

”. João 

                                                                 
11

 Morato, “Elogio Müller”, LVII 
12

 Sebastião Francisco de Mendo Trigoso, “Elogio histórico do Conde da Barca”, em Memórias da 

Academia, Tomo 8, Parte 2, (ARCL, 1823), XV 
13

 Sá, “Elogio Sebastião Trigoso”, LXIX 
14

 Stocker, “Elogio D’Alembert, DXXXII 
15

 Ibid., DXXXIV 
16

 Ibid., DXXXVI 
17

 Sebastião Francisco de Mendo Trigoso, “Elogio histórico de João de Sousa”, em Memórias da 

Academia, Tomo 4, Parte 1, (ARCL, 1815), L 
18

 Morato, “Elogio histórico de D. Frei Manuel do Cenáculo”, em Memórias da Academia, Tomo 4, Parte 

1, (ARCL, 1815), LXIII 
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Müller, depois de aprender as primeiras letras, “não só mostrou hum gosto decidido 

para a leitura, mas adquirio o difícil hábito de ler com sobriedade e de estudar o que 

lia
20

”. O pai de Alexandre Rodrigues Ferreira reparando nas disposições naturais e 

progressos do filho, enviou-o do Brasil para Portugal para estudar. Contrariando o pai, 

Alexandre decidiu estudar Ciências Naturais, “por huma especie de necessidade do seu 

espírito
21

”, apesar da falta de emprego e dos baixos salários. O futuro Conde da Barca 

foi para o Porto estudar. Lá, o estudo absorvia todo o seu tempo, pois “vendo diante de 

si o immenso e inexgotavel tesouro dos conhecimentos humanos, ardia em a nobre 

ambição de adquirir todos
22

”. Lia dia e noite, sendo repreendido pelo tio com quem 

vivia. Sebastião Trigoso superou as expectativas da sua nobre família que desejava que 

às disposições herdadas correspondesse a necessária cultura. No Colégio dos Nobres 

“bebeu o amor que todos tinhão ás letras que professavam
23

”. Aluno de muitos 

progressos, enquanto que “por meio do estudo ia descobrindo os dilatados horizontes da 

esfera dos conhecimentos humanos, accendia-se-lhe nele o mais vivo desejo de os 

comprehender e alcançar
24

”.  

Independentemente da nacionalidade e do berço, estes homens cujo percurso 

atentamos, alcançaram tantos méritos e elevaram-se entre os demais, graças às suas 

capacidades e ao bom aproveitamento dos seus estudos. Reafirme-se o verdadeiro amor 

que tiveram ao estudo, o quanto se dedicaram a ele, a sua facilidade em aprender e 

progredir e como foram merecedores da estima e estímulo dos seus mestres e família. 

Acrescente-se que nem todos estudaram na universidade, como João de Sousa e 

Teodoro de Almeida. Mais relevante foi o investimento pessoal que deram ao estudo.  

Note-se que o interesse destes eruditos recaiu essencialmente sobre Ciências 

Exatas (matemática, química, ciências naturais, física e botânica), Humanidades 

(história, filosofia, arqueologia e museologia) e Línguas e Literaturas (poesia, tradução, 

literatura e línguas estrangeiras latinas e orientais). Os eclesiásticos elogiados (Manuel 

                                                                                                                                                                                            
19

 Morato, “Elogio Cenáculo”, LXIII 
20

 Morato, “Elogio Müller", LIX 
21

 Sá, “Elogio histórico do Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira”, em Memórias da Academia, Tomo 5, 

Parte 2, (ARCL, 1818), LVIII 
22

 Trigoso, “Elogio Conde da Barca”, XVII 
23

 Sá, “Elogio Sebastião Trigoso”, LXXI 
24

 Ibid., LXXII 
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do Cenáculo, João Müller
25

, José Maria de Melo e Teodoro de Almeida) interessavam-

se igualmente por Teologia.  

Ainda que se dedicassem mais a uma ou duas disciplinas por motivos 

profissionais ou devido à paixão por áreas concretas do saber, estes sábios possuíam 

uma vastíssima erudição e uma grande capacidade de resposta. Nos elogios insiste-se na 

transversalidade dos seus conhecimentos. Sobre D’Alembert, diz-se que “a sua alma 

abrangia…todo o systema dos conhecimentos humanos
26

” e que o seu “genio 

vastíssimo…não podia contentar-se com hum só género de aplicações”
27

. Müller era 

“ornado de huma instrucção muito variada…e versado em todos os idiomas da Europa 

ilustrada
28

”. O Conde da Barca “desde os seus primeiros anos até aos seus últimos 

cuidou incessantemente em engrandecer a esfera dos seus conhecimentos, quer nas 

bellas letras, quer na historia e na política, quer nas ciências naturaes, n’huma palavra 

em todos aquelles ramos em que o saber podia aproveitar mais aos seus concidadãos
29

”.  

3) Conhecimentos de línguas 

Os grandes eruditos do Iluminismo correspondiam-se, viajavam, liam diversas 

obras e, por vezes, desempenhavam funções diplomáticas. Dominar línguas estrangeiras 

era, pois, crucial para contatar com sábios, livros e países estrangeiros e receber por esse 

meio as Luzes além fronteiras. Este era um sinal de erudição. Os académicos elogiados, 

uns mais que outros, possuíam, de facto, conhecimentos de línguas. Latim, francês, 

inglês e árabe eram as mais dominadas, principalmente as primeiras duas. Alguns ainda 

investiram no italiano, no espanhol e no grego, muito poucos no alemão e no hebraico.   

Em Portugal, no séc. XVIII, o ensino das línguas foi amplamente fomentado por 

homens como João de Sousa e Manuel do Cenáculo, os quais reanimaram os estudos 

árabes, tão descurados. Se o primeiro se dedicou essencialmente a fazer traduções e 

compêndios de gramática árabe, o segundo foi um dos maiores promotores do estudo de 

línguas no país, levando a cabo o seu projeto no Convento de Jesus em Lisboa. 

Cenáculo desejava “que os seus estudiosos … podessem comunicar com fraternal 

                                                                 
25
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commercio, e para que não fossem cegos no meio da grande claridade”
30

. Muitos 

acorreram, efetivamente, ao Convento “para admirar os rápidos progressos que faziam 

os estudos, principalmente o das Línguas
31

”.   

Aprender idiomas por necessidade, mais valia ou gosto foi um indubitável 

investimento destes sábios. Muitos traduziram literatura árabe, hebraica, europeia e 

clássica, mormente textos poéticos. A tradução parece, de facto, ter sido um dos seus 

passatempos preferidos. 

4) Viagens e contatos internacionais 

Desde cedo, os talentos promissores eram incentivados pelos mestres a viajar 

para estimularem o seu espírito. Outros aventuravam-se por curiosidade. Noutros casos, 

era a profissão que exigia as deslocações. Nessas viagens, preferencialmente ao 

estrangeiro, era comum firmarem-se contatos com gente da mesma erudição bem como 

aprofundarem-se conhecimentos. Cada viagem era uma experiência com ricos frutos, 

um mundo de oportunidades a aproveitar. Manter o contato com eruditos dentro e fora 

do país e viajar era aconselhável para estar a par das novidades cultas, empreender 

projetos mais ousados e aperfeiçoar-se. 

O Conde da Barca, quando jovem, ansiou por “viajar pela Europa, e ver o que 

ella apresenta mais digno de admiração
32

”. João de Sousa foi aconselhado pelos seus 

mestres a sair de Damasco e viajar pela Europa para abrir horizontes. Em Portugal, por 

dominar o árabe, foi enviado como interprete a países daquela língua, tornando-se 

indispensável nessas missões. Alexandre Rodrigues Ferreira atravessou o oceano para 

estudar em Coimbra. A sua vida ficou marcada pela expedição científica que fez ao 

sertão brasileiro, na qual quase perdeu a vida. Entre os elogiados, o mais viajado foi, 

sem dúvida, o Conde da Barca, que, enquanto ministro plenipotenciário da corte em 

Haia e S. Petersburgo, esteve em mais de sete países europeus onde se dedicou ao 

estudo de ciências, línguas e literaturas, fez amizades e contatou com inúmeros sábios. 

5) Propósitos para a vida 

O amor ao estudo e as virtudes do caráter dos académicos iluministas foram os 

sustentáculos do seu sucesso no alcance dos seus propósitos. Por outras palavras, sem 
                                                                 
30

 Morato, “Elogio Cenáculo”, XCVIII  
31

 Ibid., LXXVIII 
32

 Trigoso, “Elogio Conde da Barca”, XX 
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estudo desvelado e fecundo, o sucesso não teria sido possível, e esse estudo perdia 

sentido se desprovido de propósitos. Estes grandes homens eram altruístas e os seus fins 

últimos iam muito além do bem próprio. Os frutos do seu talento singular e esforço 

pessoal deveriam servir para o bem dos outros.  

Uma das suas grandes preocupações era cumprir rigorosamente todas as suas 

tarefas e responsabilidades. Muitas vezes, dedicavam-se a várias coisas em simultâneo, 

a diferentes cargos e atividades. Tinham sempre que conciliar a sua vida profissional 

secular ou eclesiástica com trabalhos académicos. A sua capacidade de corresponder 

eficazmente à multiplicidade dessas responsabilidades, reservando ainda tempo para as 

suas atividades prediletas de lazer, era admirável e alvo de recorrentes elogios. Sobre 

Manuel do Cenáculo, que acumulou tantas funções religiosas, diz-se que “nem a 

multiplicidade destes cargos, nem o desempenho de outras…obrigações, o podião 

retrahir ou das applicações literárias a que d’antes exclusivamente se dedicára, ou do 

projecto que havia concebido de acelerar a reforma das Lettras Portuguezas
33

”. Os 

afazeres também absorviam todo o tempo do Conde da Barca e, ao progredir na carreira, 

tanto lhe cresceram as honras como os trabalhos. Quando Secretário dos Negócios da 

Marinha e Domínios Estrangeiros “não se poupou ás fadigas proprias daquele emprego, 

antes trabalhou tão excessivamente…, que adquiriu uma enfermidade”
34

. Estes homens 

conseguiam equilibrar convenientemente todos os seus afazeres e prazeres. 

Um dos seus maiores desejos era inequivocamente incentivar a divulgação das 

letras, ciências e artes bem como o progresso em Portugal. Alguns dos contributos mais 

significativos nesse sentido foram: a publicação de obras escritas; a participação em 

projetos académicos; o empreendimento de reformas de ensino, entre outras; e a criação 

de escolas, bibliotecas, institutos, laboratórios, jardins e museus, abertos a um público 

relativamente seleto. Cenáculo, com efeito, contribuiu de quase todas as maneiras acima 

enunciadas “sobre tudo com o ardor de promover o adiantamento das Lettras35”. 

Fundou bibliotecas, como a do Convento de Jesus, Jesus, doou a sua própria livraria e 

coleção de numismática à biblioteca pública de Lisboa, projetou uma reforma para o 

ensino, dinamizou estudos, enriqueceu museus, criou escolas e escreveu obras 

edificantes. O Conde da Barca, por outro lado, tentou estabelecer um jardim botânico 
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 Morato, “Elogio Cenáculo”, LXXIII 
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 Trigoso, “Elogio Conde da Barca, XLV 
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em Lisboa, o que não se concretizou porque teve que partir com a família real para o 

Brasil. Lá erigiu um laboratório químico e farmacêutico, uma escola de química e outra 

de farmácia e o tão ambicionado jardim botânico do Rio de Janeiro. 

Outro propósito era incitar o gosto das pessoas pelo estudo, conhecimento e 

progresso e ainda promover o ensino. Reflitamos que estimular a instrução dos povos 

seria o melhor meio de impulsionar o tão desejado progresso da nação. Teodoro de 

Almeida e Manuel do Cenáculo são ambos elogiados pelo grande incremento que deram 

ao ensino em Portugal. Ousa-se mesmo dizer que as obras de Cenáculo “mostrárão aos 

Portuguezes novos horizontes… estimulárão para adquirirem o bom gosto de saber
36

”.  

Por último, o progresso por si só não seria ainda motivação suficiente. Se os 

homens de letras procuravam ardentemente promovê-lo era com vista a melhorar a vida 

das pessoas. Dedicavam-se fielmente a servir a pátria, o seu povo e quiçá a humanidade 

com este objetivo. De facto, o seu amor à pátria é bem acentuado nos elogios 

analisados. Utilidade e felicidade públicas eram, enfim, os propósitos últimos do seu 

empenho. Manuel do Cenáculo, quando nomeado presidente da Real Mesa Censória, foi 

descrito como “hum varão dos mais sábios e autorizados deste Reino, cheio de 

prudencia e de zelo do aumento da Religião e do Estado
37

” e “tendo-se dedicado desde a 

sua mocidade a promover a felicidade publica, á proporção dos seus meios e 

faculdades…nunca perdeo de vista tão importante objecto
38

”. Se fez o que podia para o 

progresso das ciências foi “em utilidade da Pátria
39

”. No elogio de José Maria de Melo 

declara-se que a primeira virtude de um homem como membro da sociedade civil é o 

patriotismo, o que não lhe faltava. O Duque de Lafões, ao conhecer o futuro Conde da 

Barca, quis colocá-lo onde “fizesse reverter todo o seu talento em utilidade da Nação
40

”. 

Teodoro de Almeida foi “sempre constante em promover quanto pôde a verdadeira 

prosperidade particular e publica
41

”. Expressões como “tanto desejo de bem fazer” e “de 

manifesta utilidade publica” ilustram bem esta vontade tão celebrada nos elogios. 

Entre alguns eclesiásticos elogiados, identifica-se o propósito de conjugar a fé e 

a razão, tidas por estes como complementares. Parece reconhecer-se que a ciência e a 
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filosofia estavam a abalar os fundamentos da religião e que, por isso, se colocavam em 

aparente oposição. Saliente-se, contudo, que Teodoro de Almeida foi enaltecido por 

conciliar tão bem fé e razão, demonstrando que não eram incompatíveis. 

6) Caráter e modo de vida 

Não é difícil traçar o caráter de um grande homem devido à transversalidade de 

algumas das suas caráterísticas nos elogios. Essa recorrência leva-nos a crer que era esse 

o exemplo que os autores tentavam incutir. As virtudes cristãs, exclusivamente 

valorizadas nos académicos eclesiásticos, não serão referidas. 

De acordo com o elogios, os académicos exemplares eram no seu modo de ser e 

viver: humildes, não se gabando das suas qualidades; desinteressados, não esperando 

recompensas pelo seu trabalho; generosos, partilhando o seu saber; claros, concisos e 

imparciais, conseguindo expor bem, em poucas palavras e credivelmente; honestos, 

honrando os seus compromissos; moderados, não se dando a confusões nem 

precipitações; empenhados, dedicando-se de coração aos seus trabalhos, por mais 

complicados que fossem; estudiosos, procurando sempre aumentar a sua cultura; 

polidos, sabendo comportar-se e conversar adequadamente; acessíveis, recebendo bem 

os que os procuravam; justos, sem poderem calar-se face à injustiça e à desgraça; 

praticantes de caridade; perseverantes; corajosos; altruístas; com espírito de sacrifício; 

bons amigos; não dados a luxos, aparatos nem grandes gastos. Alguns cediam parte dos 

seus rendimentos aos que mais necessitavam ou investindo em prol do ensino e do 

progresso. Uns apreciavam o afastamento da balbúrdia da corte e dos negócios, 

estimando o seu retiro, como José Maria de Melo, enquanto que outros eram ativos e 

urbanos como Manuel do Cenáculo. Acrescente-se que muitos colecionavam livros, 

documentos e objetos, alguns antigos, raros e valiosos. Há pouca referência à família 

destes homens públicos, transparecendo a ideia de que os valores familiares seriam 

reservados, íntimos e sacrificáveis em virtude de ambições maiores, não de glórias, mas 

de préstimo à humanidade. Seria também difícil conjugar a sua rotina com uma vida 

familiar. A rotina que todos partilhariam, enquanto conseguissem, seria a do estudo e 

trabalho quase sem descanso. Sem essa dedicação tão intensa que embalava a sua alma 

altruísta e desinteressada de recompensas, não teriam sido dignos destes elogios.  

Como exemplo do que foi atrás salientado, refira-se que D’Alembert foi 

dignificado por não ceder aos convites de Frederico da Prússia e de Catarina da Rússia 
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para ensinar príncipes e dirigir grandes academias. Não havia riqueza que o demovesse, 

pois era humilde, desinteressado e de costumes simples. Trabalhava por amor ao estudo 

e à humanidade e não por glória nem dinheiro. Era avesso a afastar-se dos amigos, pelos 

quais nunca se afastou de Paris por mais que uns meses.  

7) Reconhecimento público 

Os homens de letras mais notáveis, por meio do seu mérito, trabalho árduo e 

fidelidade foram conquistando a confiança e simpatia de muitos, mesmo no estrangeiro. 

Cada vez mais experientes, influentes, ouvidos e respeitados, receberam honras 

reservadas aos melhores. Alguns exerceram os mais dignificantes cargos na Academia 

(secretário, vice-secretário, diretor de classe) por serem verdadeiramente sábios e 

respeitados no seu seio. Outros, por serem competentes, confiáveis e úteis à pátria, 

ganharam o favor régio e foram nomeados para cargos de relevância pública. João 

Müller foi escolhido para secretário da Academia por possuir uma instrução variada, 

conhecer vários idiomas, ocupar-se exaustivamente com a cultura das letras e 

relacionar-se bem com todos.  

O sucesso nas carreiras académica e pública também tinha consequências 

negativas: a inveja, a calúnia e a perseguição. António de Araújo de Azevedo tornou-se 

ministro plenipotenciário em Haia ainda muito jovem e daí em diante foi sempre muito 

favorecido pelos monarcas. Muitos tentaram denegri-lo, atribuindo a sua rápida 

ascensão a métodos menos lícitos. Mais tarde, foi o próprio rei que em carta lhe 

agradeceu pelos seus zelosos serviços e confirmou que fora digno da sua confiança. 

Justificando que António havia “sacrificado tudo o que ha de mais estimavel
42

” pelo 

serviço à pátria, concedeu-lhe honras, entre as quais o titulo de Conde da Barca. 

Posteriormente, as mais importantes Secretarias de Estado lhe foram confiadas. 

Também D’Alembert sofreu perseguições e calúnias. Quem o elogiou registou que os 

verdadeiros filósofos, os que dizem as grandes verdades, são sempre caluniados e 

perseguidos por ignorantes e fanáticos com inveja e défice de atenção, aos quais devem 

tentar alumiar insistentemente, como é seu dever e vontade.
43
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Vidas ilustradas na proximidade da morte 

 Nem todos os elogios fornecem informação rica acerca do final de vida destes 

homens de letras. Uns descrevem-no com minúcia, outros pouco sugerem. Nos textos 

mais ricos, encontramos o que nos parece mais interessante, as suas preocupações e 

comportamentos últimos.  

 Não será de estranhar a constatação de que estes iluministas se empenhavam a 

trabalhar até morrer, mesmo com o agravar das suas doenças. Se desenvolviam alguma 

limitação, tentavam ultrapassá-la, chegando a construir engenhocas que os ajudassem a 

escrever. Alguns terão piorado a sua condição e aproximado a morte devido ao excesso 

de trabalho, inconveniente na doença. Passavam os seus últimos momentos tranquilos, 

acompanhados pela família e pelos amigos, numa despedida calorosa. Até ao fim 

discutiam assuntos diversos, acrescentavam e melhoravam a sua obra e preocupavam-se 

em partir deixando um contributo sólido para as gerações futuras. Com dores, 

dificuldades, fraquezas, tentavam manter a razão viva e resignavam-se ao que lhes 

esperava. Pressentindo a morte, tentavam, ao máximo, aproveitar a sua vida para 

realizar os seus dignos propósitos. Aguardavam a morte quase estoicamente, com 

indiferença, como se fosse algo trivial, sem aflições de alma ou terror do que estava 

para vir. Os sacramentos finais são escassamente referidos. Abaixo apresento os 

exemplos mais significativos das atitudes destes académicos no findar da sua vida. 

D’Alembert, com as últimas dores, empregava-se ainda “em discutir diversas 

questões de Mathematica, e em aperfeiçoar as suas obras, que deixava inéditas
44

”. Ele 

próprio reconhecia que a morte se aproximava, mas tranquilo e alegre, confiadas as suas 

últimas disposições aos amigos, conversava com eles. “Se percebia, que a conversação 

afroxava pelo desgosto de o verem proximo a separar-se d’elles, procurava animalla 

com ditos galantes, e contos engraçados
45

”. Era ainda a força da sua razão que regulava 

as suas ações. D’Alembert morreu entre amigos “olhando para a morte com aquella 

indiferença, com que para ella olhárão os Socrates, e os Catões
46

”.  

 João Müller era secretário da Academia quando adoeceu. Foi por amor à 

instituição que apareceu nela “com o espírito ainda são, mas quebradas já as forças e o 
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vigor do corpo, para exercitar o seu Cargo por todo o resto do triennio”
47

, como se 

sacrificasse pelo seu bem. Nas últimas sessões foi conduzido para a sala já nos braços 

de outros, mal suportando o seu dever. Os seus males agravaram-se com fenómenos 

raros e atormentadores, passando a precisar de auxilio para tudo. Ainda assim, “nunca 

perturbou a serenidade do seu animo, não só se entretinha na continuada lição, e na 

consoladora companhia dos seus poucos amigos…e dedicação ás Lettras; mas também 

em dictar, ou mesmo em escrever para a Academia; pois que o amor a este género de 

trabalho lhe fizera engenhosamente inventar huma maquina, com que podesse segurar a 

penna entre os dedos
48

”.  

 Alexandre Rodrigues Ferreira, depois de regressar da sua expedição à 

Amazónia, foi-se tornando solitário, melancólico, sisudo e desgostoso. Acabou por cair 

na misantropia absoluta, chegando a desejar o fim da sua existência. Cumpria, com 

integridade, os seus deveres profissionais e académicos, mas cada vez mais fechado em 

casa. Quando as suas faculdades mentais entraram em desordem, passou a trabalhar 

apenas em casa. Mesmo antes de falecer, assinou uma conta de uma das repartições que 

dirigia e “assim deo ao serviço do Estado o último instante em que a vida o animou
49

”.  

Sebastião Trigoso, entre a azáfama dos seus muitos trabalhos, sofria de moléstias 

que punham em risco o seu zelo. No entanto, esforçava-se incansavelmente por 

ultrapassá-las. Como se sentisse a morte próxima, queria prolongar o mais possível a 

sua vida, “empregando utilmente todos os seus momentos no serviço da Patria e 

proveito da humanidade
50

”. Por mais vigoroso que fosse, “a sua morbosa constituição 

foi sacrificada nos esforços do seu genio sublime
51

”. Perante o agravar dos problemas, 

continuou a ocupar-se de trabalhos académicos. Tanta incumbência terá definitivamente 

piorado o seu estado. “No meio das maiores dores, mostrava a serenidade própria da sua 

filosofia
52

” e “deu provas authenticas do seu affecto pelo bem da Patria e 

d’Academia
53

”. Esmorecida a razão, as suas últimas palavras envolveram Portugal, a 

Academia e os estudos. Faleceu com 48 anos, “com a firmeza de um filósofo
54

”. 
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Analisados os momentos finais destes iluministas do fim do Antigo Regime 

português, apercebemo-nos que a sua atitude perante a morte já não é barroca. 

Evidencia uma clara laicização de costumes, representações e comportamentos, 

mudança que os coloca na charneira das transformações culturais e de mentalidades que 

triunfarão, mais tarde, na sociedade portuguesa do século XIX. 

 

Conclusão 

 Os elogios da ARCL ilustram sobremaneira a exemplaridade dos homens de 

letras iluministas. Retratam-nos como indivíduos singulares, cultos, fluentes em línguas 

estrangeiras, ativos no diálogo internacional, aplicados no estudo, trabalhadores árduos, 

académicos dedicados, responsáveis por uma multiplicidade de atividades, estimados 

por muitos. Louva-se a sua humildade, desinteresse, honestidade, perseverança, 

generosidade e caridade. Releva-se a obra que deixaram, motivada pelos mais nobres 

motivos, entre os quais aumentar as ciências, as letras e as artes, impulsionar o 

progresso da nação, promover o bem comum, da pátria e da humanidade, e possibilitar a 

verdadeira felicidade dos povos. Mesmo cientes de que estavam prestes a morrer, não 

deixavam de se dedicar ao que tanto amavam. Arranjavam formas de trabalhar em 

companhia das dores e com limitações. Não se assustavam com a morte, perante a qual 

se apresentavam tranquilos. Até ao fim, provavam ser os mais capazes e zelosos.  

Através de um vocabulário mais secular que religioso, o homem iluminista 

perpetuava a memória, inaugurando uma nova forma de celebração e glorificação da 

vida. Os académicos merecedores do tributo dos seus pares, como grandes homens que 

eram, recebiam naturalmente a honra do elogio póstumo. A exemplaridade que estes 

elogios proclamam é já um prenúncio dos valores de individuação pública que se irão 

disseminar na sociedade do séc. XIX.  

Termino com a seguinte citação um tanto alusiva à política de memória das 

Luzes: “A morte não sepultou a tua memoria; pois as acções, que praticaste; e os 

escritos, que nos deixaste, e que guardão teus pensamentos, são immortaes
55

”. 
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 Sá, “Elogio Sebastião Trigoso”, LXXXVII 
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