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Educação e formação académica  

• Nascido em 1763 numa família abastada de Santos 

• Três filhos varões do comerciante Bonifácio José beneficiam 
de esmerada educação (José Bonifácio, Martim Francisco e 
António Carlos)    

• Alfabetizado em casa, José Bonifácio muda-se aos 14 anos 
para S. Paulo  

• Em 1783, ingressa na Universidade de Coimbra.  

• Bacharel em Filosofia (16.7.1787) no ano seguinte formatura 
em Leis (5.7.1788) 

• Do seu diploma de curso jurídico constam as seguintes 
qualificações: “em procedimento e costumes aprovado por 
todos; em merecimento literário, 5 votos de bom e 2 de muito 
bom”.  





 

A Academia Real das Ciências  
• José Bonifácio brilhou enquanto estudante e soube 

encontrar o seu espaço de afirmação, como homem de 
letras e de ciência. 

• Ingressou, como sócio livre, na Academia das Ciências 
de Lisboa a 4 de Março de 1789, com apenas 26 anos 
idade. 

•  Nesse mesmo ano, submeteu-se à leitura de bacharéis 
no Desembargo do Paço. 

• Em 1790 apresentou a sua primeira memória à 
Academia das Ciências de Lisboa, sobre “A pesca das 
baleias e extracção do seu azeite, com algumas 
reflexões a respeito de nossas pescarias” 



 

A autodefinição do filósofo  
 

• Eu não sou partidarista da mitosofia ou da teosofia. Sou filósofo, isto é, 
constante indagador da verdadeira e útil sabedoria [ ....] procuro somente 
conhecer os homens, e as coisas pelo lado do seu uso prático para deles 
adquirir o conhecimento útil.                                        (IHGB L. 192 Pasta 59)  

 

• José Bonifácio representa o modelo do homem de ciência de finais de 
Antigo Regime, organicamente ligado ao Estado, dependente do alto 
patrocínio de figuras poderosas, ardente defensor do progresso e cultor 
dos novos valores das Luzes. 

 

• Graças à sua carreira internacional, coordenou uma extensa rede de 
contactos no estrangeiro e foi  consultor e conselheiro do governo 
português em vários domínios, beneficiando com isso de honras e 
privilégios assinaláveis.  
 



A Viagem Filosófica Europeia  
1790-1800  

• Ao longo de um período de dez anos (1790-1800), percorreu na 
companhia de Manuel Ferreira da Câmara e Joaquim Pedro Fragoso, os 
mais importantes centros científicos europeus 

  

• Foi admitido  como sócio em várias associações científicas:  Sociedade de 
História Natural, Sociedade Filomática de Paris, Academias de Estocolmo, 
Copenhaga, Turim, Sociedade dos Investigadores da Natureza de Berlim,  
Sociedade Geológica de Londres, Werneriana de Edimburgo, Mineralógica 
e Lineana de Jena, Filosófica de Filadélfia  

 

• Em 1800, quando voltou para Portugal, depois de uma década de viagens, 
tinha então 37 anos, falava e escrevia em 6 idiomas diferentes e era 
reconhecido como académico de exceção.  

 



O Conselheiro Ilustrado 

Carta de José Bonifácio de Andrada ao conde de Linhares contendo um plano 
de exploração de minas e um programa de fomento industrial para o reino. [ 
Hamburgo, 23-06-1799]- ANTT, Arquivo dos Condes de Linhares, Maço 63/116 

 

Nela sobressaem duas indicações importantes 

• A de que, à data, ambos não se conheciam pessoalmente: “Ainda que não 
tenho a honra de ser conhecido pessoalmente de V. Excª….” 

• E a de que o mesmo programa fora, na mesma altura, também enviado 
por José Bonifácio de Andrada e  Silva ao embaixador D. Luís Pinto de 
Sousa Coutinho: “julgo dever aproveitar a occasião da partida para Lisboa 
do Snr. D. José Maria de Sousa, meo honrado e estimadíssimo amigo, para 
vir communicar a V. Exª., como Ministro do Ultramar, o mesmo que acabo 
de representar ao Ex.mo. Sr. Luís Pinto de Sousa…”  



 
O Professor da Universidade de 

Coimbra  
 • Em 1801 volta a Coimbra para ministrar a recém criada cadeira de Metalurgia.  

 
• Acumula as funções de lente da Universidade com as atribuições de 

Intendente Geral das Minas e Metais do Reino 
 

•  Diretor do Real Laboratório da Casa da Moeda, com o especial encargo de aí 
realizar experiências de Química e Docimasia 

 
• Superintendente do Rio Mondego e Obras Públicas da Cidade de Coimbra, 

Administrador das minas de carvão de Pedra de Buarcos e de S. Pedro da Cova 
 
•  Administrador das Ferrarias da Foz do Alge 
  
• Em 1805  é nomeado Desembargador da Relação e Casa do Porto.  



O Processo da Reforma Universitária 
1801  

 “Atendendo a que a cadeira de Metalurgia, que fui servido 
crear, tendo por objeto materias muito uteis e interessantes 
ao bem público e comum dos meus reinos e senhorios, não 
pode ser dignamente desempenhada e estabelecida, se não 
for por um filozofo, que tenha viajado pelos paízes, em que 
esta sciencia principalmente se cultiva, observando a 
natureza em grande, e estudando todas as praticas, que lhe 
são relativas; achando-se plenamente informado de que as 
referidas circunstancias concorrem na pessoa de Jozé 
Bonifacio de Andrada, que para este fim viajou, como 
pensionario meu por espaso de dez anos com conhecido 
aproveitamnento: Ei por por bem fazer-lhe mercê da referida 
cadeira, nomeando-o quinto lente da Faculdade de Filozofia” 

(Carta régia de 23.1.1801) 



 
  

Processo da Reforma Universitária  
1801  

 
 

Carta régia de 14.7.1801 

• Providências para melhorar os estudos na Faculdade de 
Filosofia  

• Ordena que a cadeira de Filosofia Racional e Moral  
fosse incorporada nos estudos preparatórios à 
Universidade 

• Ordena que na cadeira de Química não se tratasse com 
especialidade da Metalurgia e que esta fosse uma 
cadeira à parte (ensinada no  4º ano) 

• Ordena a criação da cadeira de Agricultura a par da de 
Botânica já existente (ensinada no  4º ano) 

 

 

 

 

 



 

Retoma-se, na Congregação da Faculdade de Filosofia  de 24 de maio de 1806  
uma recomendação do Príncipe Regente datada de1.4.1801 
 
 
“ Que o reitor-reformador com a Congregação da Faculdade Philosophica 
organizem os planos de viagens filosóficas “em  diferentes províncias e 
destrictos dos meus reynos, e senhorios” 
 
Que “eleja os membros da Faculdade mais capazes “ para essas missões 
  
Que as mesmas viagens “sejam pagas pela Arca da Universidade” 
 
 A Congregação da Faculdade de Filosofia designa o Doutor Luís Antonio da 
Costa Barradas para dirigir uma viagem filosófica à capitania de Pernambuco.  
 
  
 
  

 
Processo da Reforma Universitária  

1806  
 



Processo da Reforma Universitária  
1807 

• O Reitor convoca a Congregação da Faculdade de 
Filosofia para uma visita guiada aos equipamentos 
laboratoriais da Universidade de Coimbra 

• Em 14 de janeiro visita os gabinetes de História Natural 
e de Física 

• A 16 de janeiro visita o Laboratório Químico e a secção 
de metalurgia 

• A 17 de janeiro visita o Jardim Botânico 

• Destas visitas resultam várias recomendações práticas: 
inventário, conservação, ampliação e acomodação 
destes equipamentos ao ensino. 

 

 

 



Proposta de Reforma do Curso Filosófico  
de Bonifácio de Andrada – 1807 

Na sequência destas visitas, Bonifácio de Andrada propõe a 
união das duas Faculdades (Matemática e Filosofia) 
BGUC. Manuscrito 2536.12 



 
 Proposta de Reforma do Curso Filosófico  de 

Bonifácio de Andrada – 1814  
 

• Após a jubilação ( cartas régias 29.7.1813 e 13.2.1814), Bonifácio de 
Andrada  retoma algumas ideias expostas em 1807 e expõe as suas 
ideias sobre a reforma da Faculdade de Filosofia num importante 
documento de 14 páginas manuscritas  

 
 
• Queixa-se então, abertamente, de uma certa subalternização de 

filosofia:  “mas sei igualmente que a Faculdade de Philosophia, a que 
fui incorporado, sendo hoje em dia na Europa a primeira em estimação 
pelo seu objeto, e pelos grandes proveitos que tras ás Nações, onde 
seriamente he cultivada esta Sciencia; em Portugal por huã fatalidade 
inexplicável, parece ser hum mero estabelecimento subsidiário da 
Medicina 
 
 

(Ministério do Reino. Instrução. Consultas do Concelho de Decanos da Universidade de Coimbra, 1779-1831, Mç 517. Cx. 643, 
Classe 5ª Divisão 14ª, 1793-1811) 



Proposta de Reforma do Curso  Filosófico  de 
Bonifácio de Andrada – 1814 

O curso Filosófico devia conter cadeiras fundamentais (1º e 2º anos), cadeiras 
aplicativas e cadeiras de execução, do 3º ao 5º ano: 
 
• 1.º Ano | Botânica e Zoologia + Chimica e Docimasia 
• 2º. Ano | Phisica + Minderalogia 
• 3º. Ano | Cadeiras Aplicativas  + Agricultura 
• 4º. Ano | Cadeiras Aplicativas + Tecnologia 
• 5º. Ano | Cadeiras Aplicativas + Metalurgia 
 
• Realça também a importância da economia e dos seus ensinamentos, mas não 

confere autonomia ás matérias económicas:  “Os Lentes destas tres ultimas 
cadeiras deveraõ explicar a Economia tanto particular, como politica dos ramos 
das suas respectivas doutrinas; e deste modo se poderá despensar hua Cadeira 
própria de Economia; cujos conhecimentos são indispensaveis a todos os que se 
empregaõ em qualquer ramo de administração tanto publlica como particular”  

• O plano é extremamente minucioso, chega mesmo a orçamentar as mudanças 
propostas . 

• Neste plano discute também o problema das saídas profissionais dos Filósofos. 
 
(Ministério do Reino. Instrução. Consultas do Concelho de Decanos da Universidade de Coimbra, 1779-1831, Mç 517. Cx. 643, 
Classe 5ª Divisão 14ª, 1793-1811) 

 



Em defesa da Universidade    

• Durante as invasões francesas (1807-1811) participou 
ativamente no movimento libertador, integrando o corpo 
voluntário de batalhões académicos (estudantes). Pegou em 
armas, preparou munições e coordenou operações militares.  
 

• Em 1817, dada a impossibilidade de realizar a fundição de 
ouro e prata na Casa da Moeda, recorre aos fornos do 
laboratório Químico da Universidade 

  
 
 
 
 
 
 

(Ms do Arquivo da Casa da Moeda)  

 
 


