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Introdução

Revisitar Correia da Serra

É amplamente reconhecida e não carece de justificação a importância
deste personagem histórico que tão regularmente revisitamos. Com efeito,
a vida e a obra do Abade José Correia da Serra (1751-1823) oferecem múl-
tiplos ingredientes e felizes pretextos para recordarmos o seu trajecto e as-
sinalarmos marcas do seu legado. Homem de ciência e de cultura, viajante
e peregrino pelo mundo, perseguido político e representante diplomático,
frequentador de salões académicos e políticos, mas menos assíduo de sa-
lões paroquiais, o Abade Correia da Serra dá-nos testemunho de uma vida
e de um tempo bem recheado de momentos significativos para a com-
preensão da evolução da sociedade portuguesa e, sobretudo, da constru-
ção da ciência em Portugal nos finais do século XVIII e primeiras décadas
do século XIX.

O livro que agora se edita em tradução portuguesa, cuja primeira edi-
ção em inglês data de 1955, demonstra bem as facetas humanista, erudita
e política de Correia da Serra durante o período em que permaneceu nos
Estados Unidos da América, entre os anos de 1812 e 1820. Inicialmente
apenas como viajante peripatético e como voluntário participante na in-
tensa vida intelectual da jovem nação americana, juntou depois a esse
projecto cívico a missão oficial de representação diplomática, na quali-
dade de  embaixador do Reino Unido de Portugal e Brasil em Washing-
ton, cargo que exerceu desde meados de 1816 até Novembro de 1820.

A correspondência activa e passiva de Correia da Serra durante a sua
estada americana constituem o objecto central deste livro. Trata-se de um
conjunto de cerca de uma centena de cartas que revelam a sua proximi-
dade e familiaridade com relevantes figuras da vida política e científica
americana das primeiras décadas do século XIX – alguns dos «pais da pá-
tria» (founding fathers) –, entre as quais cumpre naturalmente destacar o
nome do terceiro Presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Tudo
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o que se conhece sobre a amizade e o respeito que reciprocamente nu-
triam, sobre as honras especiais que Jefferson dedicava a Correia da Serra
e os elogios rasgados à sua sabeoria e inteligência, tem aqui plena com-
provação documental. A organização e transcrição meticulosa desta cor-
respondência esteve a cargo de Richard Beale Davis, que na 1.ª edição
de 1955 ofereceu aos leitores de língua inglesa, pouco ou nada familiari-
zados com a biografia de Correia da Serra, uma esclarecedora introdução
que contextualiza e explica o significado da estada do cientista e diplo-
mata português em terras americanas.

Inicialmente publicado como número especial das Transactions of the
American Philosophical Society (vol. 45: 2, 1955) de Filadélfia, o ensaio de
Beale Davis e as cartas de e para Correia da Serra viriam a conhecer nova
edição em 1993, numa iniciativa da casa editorial Gávea-Brown que con-
tou com o empenho directo de Onésimo Teotónio Almeida. Para além
de reproduzir na íntegra os materiais integrantes da 1.ª edição de 1955,
essa nova edição surgiu acrescentada de um prefácio de Gordon Wood
e de um longo posfácio de Léon Bourdon. Este erudito historiador fran-
cês tinha entretanto publicado dois importantes estudos sobre Correia
da Serra, um dos quais acompanhado de uma nova série inédita de cor-
respondência americana,1 pelo que a edição Gávea-Brown teve o privi-
légio de juntar as contribuições analíticas de maior profundidade e de
carácter mais inovador sobre o percurso e as actividades de Correia da
Serra nos Estados Unidos.

A tradução portuguesa que agora se publica é uma iniciativa a que de
novo surge associado Onésimo Teotónio Almeida, que desta vez mobili-
zou a atenção e o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvol-
vimento, uma instituição que em diversos momentos tem sabido recordar
e homenagear Correia da Serra como símbolo do relacionamento e ami-
zade entre Portugal e os Estados Unidos.2 Para além de proporcionar aos
leitores de língua portuguesa a integralidade dos materiais anteriormente
publicados, a presente edição inclui ainda um novo prefácio e uma nova

1 Léon Bourdon, «Lettres inédites du duc de Lafões à José Corrêa da Serra (1795-
-1804)». Bulletin des Études Portugaises, vol. 32 (1971), 71-97; Léon Bourdon, José Corrêa da
Serra, Ambassadeur du Royaume Uni de Portugal et Brésil à Washington, 1816-1820. Paris: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1975.

2 Saliente-se, muito em particular, a aquisição e posterior doação aos Arquivos Na-
cionais, Torre do Tombo, de uma colecção de manuscritos de Correia da Serra da maior
relevância para o estudo do seu percurso e actividade entre 1751 e 1795, assim como a
publicação do respectivo catálogo organizado por Michael Teague. Cf. Abade José Correia
da Serra. Documentos do seu Arquivo (1755-1795). Lisboa: FLAD, 1997. 
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introdução, tecendo acrescentos que transmitem a vontade e o prazer in-
telectual de se revisitar a figura do Abade Correia da Serra.3 Mas convirá
não esquecer que a sua correspondência activa e passiva constitui o cen-
tro deste projecto editorial com margens amplas onde se registam breves
anotações e chamadas de atenção sobre os méritos dos contributos que
nos deixou.

Num panorama editorial pouco propício à aclamação do género bio-
gráfico – reconhecida que é a relativa escassez de retratos e perfis de fi-
guras marcantes da nossa vida política, cultural e científica – importa su-
blinhar que o Abade Correia da Serra representa notável excepção. 
O primeiro perfil biográfico foi traçado um ano após a sua morte pelo
2.º conde do Lavradio,4 inscrito numa modalidade de elogio académico
que continuaria a dar alguns frutos ao longo do século XIX.5 Os registos
biográficos com incursões de análise sobre as contribuições de Correia
da Serra no plano científico, sobretudo no domínio da botânica, inicia-
ram-se com Júlio Henriques.6 Porém, deve-se ao historiador americano
Joseph E. Agan a inauguração de uma abordagem às diversas fases da
vida e obra de Correia da Serra com recurso a fontes inéditas sujeitas a
rigoroso escrutínio.7 Também no plano da divulgação de fontes manus-
critas até então desconhecidas, assinale-se a publicação, por Augusto da
Silva Carvalho, de um ensaio biográfico acompanhado de importante
núcleo de correspondência de Correia da Serra, especialmente as cartas
que enviou do seu refúgio londrino para D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
seu protector à distância.8

O trabalho de Richard Beale Davis que agora se traduz, datado de
1955, e os já mencionados estudos e edições de correspondência efec-

15

3 A opção que presidiu a esta edição foi a de manter na íntegra a organização original
das edições americanas de 1955 e 1993. Apenas foi adaptado o longo título dado por Ri-
chard Beale Davis (The Abbé Corrêa in America, 1812-1820. The Contributions of the Diplomat
and Natural Philosopher to the Foundations of Our National Life), procurando-se transmitir
ao leitor uma mensagem mais curta sobre o seu conteúdo. 

4 D. Francisco Almeida de Portugal (conde de Lavradio), «Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Correia da Serra». In Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle, vol. 11 (1824),
215-229.

5 Manuel José da Costa e Sá, «Elogio Académico de Correia da Serra». História e Me-
mórias da Academia Real das Ciências de Lisboa, 2.ª série, II (1848), ix-xxv.

6 Júlio Henriques, «José Francico Correia da Serra». Boletim da Sociedade Broteriana,
vol. II (1923), 84-125.

7 Joseph Eugene Agan, «Corrêa da Serra». Boletim da Sociedade Broteriana, vol. IV

(1926), 9-43.
8 Augusto da Silva Carvalho, «O Abade Correia da Serra». Memórias da Academia das

Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, t. VI (1948), 7-223.
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tuados por Léon Bourdon, marcaram uma nova maturidade da historiogra-
fia de Correia de Serra, destacando-se o reconhecimento internacional que
o naturalista e diplomata português granjeou em vida e legou aos seus vin-
douros.9 A vertente americana do trajecto de Correia da Serra, com destaque
para as suas relações pessoais com Thomas Jefferson, viria ainda a suscitar
interessantes contribuições adicionais de historiadores norte-americanos.10

A terminar este brevíssimo roteiro sobre aos principais ensaios e regis-
tos biográficos dedicados a Correia da Serra, todo o destaque deve ser
dado ao trabalho desenvolvido por Ana Simões, Ana Carneiro e Maria
Paula Diogo, quer como coordenadoras editoriais da publicação dos arti-
gos científicos e outros materiais inéditos de Correia da Serra,11 quer como
autoras de uma biografia científica deste «Cidadão do Mundo».12 Da abor-
dagem das autoras ressalta uma orientação metodológica que estabelece
uma ruptura com a tradição historiográfica até então predominante e que
se inscreve claramente no âmbito dos modernos estudos de história inte-
lectual da ciência. Trata-se de analisar a herança científica do Abade Cor-
reia da Serra tendo em atenção não apenas o conteúdo interno da ciência
que praticou, seus conceitos, instrumentos e modelos operatórios, mas
também os ambientes, os contextos, as linguagens, as instituições, as pes-
soas, em suma, o mundo envolvente que torna historicamente perceptível
e inteligível o trabalho científico que empreendeu. Para tal é essencial ter
presentes as limitações e os estímulos à criação e difusão do conhecimento
científico no nosso país, designadamente o contexto periférico e subal-
terno de produção, transmissão e apropriação da ciência. Com esta mol-
dura de enquadramento metodológico, os capítulos prosseguem à cadên-
cia cronológica dos lugares por onde Correia da Serra viveu e passou, as
influências que recebeu, os contactos que efectuou, os trabalhos que pro-

9 Cf. ainda Abílio Fernandes, «José Francisco Correia da Serra como naturalista». Me-
mórias da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, t. XVIII (1976), 77-101. Novas
incursões biográficas também presentes em Ilídio do Amaral, Nótulas históricas sobre os
primeiros tempos da Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Edições Colibri, 2012.

10 Cf. especialmente Michael Teague, «Kindred Spirits: Thomas Jefferson and José
Correia da Serra». The Journal of the American Portuguese Society, 35th Anniversary (1994),
16-22; e Kenneth Maxwell, «The odd couple: Jefferson and the Abbé». In Naked Tropics.
Essays and other Rogues. Londres e Nova Iorque: Routledge, 171-185.

11 Ana Carneiro, Maria Paula Diogo e Ana Simões, eds., José Francisco Correia da Serra: Inves-
tigações Botânicas. Porto: Porto Editora, 2003; Ana Simões, Ana Carneiro e Maria Paula Diogo,
eds., José Francisco Correia da Serra: Itinerários Histórico-Naturais. Porto: Porto Editora, 2003.

12 Ana Simões, Maria Paula Diogo e Ana Carneiro, Cidadão do Mundo. Uma Biografia
Científica do Abade Correia da Serra. Porto: Porto Editora, 2006. Esta obra teve entetanto
tradução inglesa: Citizen of the World. A Scientific Biography of the Abbé Correia da Serra.
Berkeley, CA: Institute of Governmental Studies Press, University of California, 2012.
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duziu, as instituições que frequentou, o modo como observou e experi-
mentou, leu e mediu, viajou e descobriu, participou, partilhou e apro-
priou, em palavras breves: o modo como produziu e difundiu conheci-
mento científico em Portugal e nos países que o acolheram.

A vida de Correia da Serra foi suficientemente agitada e colorida para
merecer a atenção que os seus biógrafos, com diferentes propósitos, lhe
dedicaram. Aos 6 anos de idade o pequeno José Francisco viajou para
Itália com os seus progenitores, certamente por motivos relacionados
com perseguição da Inquisição.13 Vão ser importantes os 20 anos de for-
mação (entre 1757 e 1777) passados entre Nápoles e Roma onde recebe
as influências da educação de outro ilustrado português também resi-
dente em Itália, Luís António Verney. Igualmente marcantes foram o
contacto directo com a obra de Genovesi, particularmente relevante para
a compreensão económica do mundo natural, e o contacto epistolar com
Lineu, bem revelador das inclinações científicas que o jovem Correia da
Serra viria mais tarde a demonstrar.

O seu regresso e permanência em Lisboa, entre 1777-1795, ficou mar-
cado pela contribuição para a fundação e o início de actividade da Acade-
mia das Ciências de Lisboa, revelando imensa energia e capacidade orga-
nizativa e estabelecendo uma rede de contactos científicos nacionais e
internacionais essenciais para a sua carreira futura. Datam também deste
período os seus primeiros trabalhos científicos nos domínios da geologia
e da botânica, para além das reflexões metodológicas sobre a utilidade da
ciência. Os contactos próximos e pessoais que então manteve com o duque
de Lafões, com Domingos Vandelli e com D. Rodrigo de Sousa Coutinho
viriam a revelar-se cruciais para a carreira que trilhou fora de Portugal.

Os textos introdutórios que escreveu para as séries de publicações da
Academia das Ciências de Lisboa são bem reveladores dos seus propósi-
tos de fazer do conhecimento histórico e científico um instrumento pri-
vilegiado de transformação da sociedade. Na abertura das Memórias Eco-
nómicas pode ler-se:

O primeiro passo de uma nação para aproveitar suas vantagens, é conhe-
cer perfeitamente as terras em que habita, o que em si encerram, o que em
si produzem, o de que são capazes. As artes todas não são mais do que uma

17

13 A data de nascimento de José Francisco Correia da Serra foi definitivamente escla-
recida na biografia de Ana Simões, Maria Paula Diogo e Ana Carneiro, com base na do-
cumentação referida na nota 2 supra. Assim, e contrariamente à informação veiculada,
entre outros, por Gordon Wood e Richard Beale Davis nos ensaios que se incluem na
presente edição, Correia da Serra nasceu em Serpa a 5 de Junho de 1751, tendo aí sido
baptizado no dia 17 do mesmo mês. Cf. Simões, Diogo e Carneiro, op. cit., 14.
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aplicação do conhecimento da natureza às nossas precisões, e utilidades; o
seu adiantamento depende todo das ciências naturais e das exactas, e quanto
mais estas têm sido cultivadas em cada povo, tanto mais as artes têm chegado
ao seu auge.14

Noutro registo, no discurso preliminar aos Livros Inéditos da História
Portuguesa, escreve Correia da Serra:

Quando saírem do pó estas testemunhas, e um grande número de factos
incógnitos vir a luz do dia, quando o trabalho, a paciência, o espírito de crí-
tica, e de discurso tiverem combinado estes materiais, e deduzido a exacta
notícia dos pontos que nos importa conhecer [...], então é que poderemos
sem jactância persuadir-nos de saber o que Portugal tem sido, e só então uma
pena guiada pela razão, e pelo bom gosto, poderá expor à nossa vista, a com-
plicada série das acções passadas, e explicar-nos com certeza, as causas que
as motivaram, e os efeitos que delas se seguiram, de modo que a nós sejam
de proveito, e à posteridade de ensino.15

Estes dois excertos resumem bem o sentido das preocupações acadé-
micas de Correia da Serra, demonstrando a utilidade do conhecimento
das ciências naturais e exactas para a melhoria dos processos de afectação
de recursos produtivos (económicos), e dando testemunho da importân-
cia da história para se compreender o presente e perspectivar o futuro. 

Por razões do foro privado e público ainda não totalmente esclareci-
das ou comprovadas – actos de sodomia registados pelo Tribunal do
Santo Ofício e protecção e acolhimento a gente jacobina – Correia da
Serra viu-se forçado a interromper o meritório trabalho como secretário
da Academia das Ciências de Lisboa. Refugiou-se em  Londres entre 1795
e 1801, o que acabou por se tornar altamente benéfico para a sua carreira
como cientista. Em Londres registou-se o momento de verdadeira explo-
são de um saber acumulado que se revela na participação em actividades
e publicações da Royal Society e da Linnean Society, e no contacto pró-
ximo com Joseph Banks. A actualização e a modernidade científicas do
pensamento de Correia da Serra são testemunhadas pelas suas novas in-
cursões nos domínios da geologia e, sobretudo, nos seus mais célebres

14 José Correia da Serra. «Discurso Preliminar». In Memórias Económicas da Academia
Real das Ciências de Lisboa. Lisboa: Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789, t. I (nova
edição: Lisboa: Banco de Portugal, 1991, introdução e direcção de edição de José Luís
Cardoso). 

15 José Correia da Serra. «Discurso Preliminar». Livros Inéditos de História de Portugal.
Lisboa: Academia Real das Ciências de Lisboa, 1790, t. I.
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trabalhos de botânica sobre o sexo das algas e a reprodução das cripto-
gâmicas, nos quais se distancia da tradição dos sistemas de classificação
de Lineu e desenvolve uma nova abordagem sistemática baseada no con-
ceito de afinidade. Os seus interesses académicos foram então seguidos
e estimulados por D. Rodrigo de Sousa Coutinho que aproveitava as in-
formações e contactos de Correia da Serra para lançar a sua rede informal
de apoios científicos para o conhecimento e modernização do império,
especialmente em território brasileiro.

As publicações científicas no domínio da botânica e o estabelecimento
de uma rede de amizades e sociabilidades académicas prosseguiram na
paragem seguinte do seu itinerário, agora em Paris, entre 1801 e 1812. Aí
conheceu e dialogou com alguns dos cientistas franceses mais notáveis da
época – tais como Candolle, Du Pont de Nemours, Jussieu, Cuvier e de
La Mettrie, entre outros – sabendo também usar os seus dotes cosmopo-
litas e de grande conversador para aproximar botânicos de diversas nacio-
nalidades estacionados na capital francesa. Foi em Paris que nos Annales
du Museum d’Histoire Naturelle, entre 1805 e 1807, publicou os seus mais
conhecidos trabalhos botânicos no domínio da carpologia.16

O séjour parisiense terminou quando Correia de Serra tinha 61 anos,
idade madura com que partiu para os Estados Unidos da América, sendo
acolhido em Filadélfia em 1812. Na sua bagagem intelectual trazia um
conhecimento acumulado e uma experiência de vida passada entre cien-
tistas e académicos de nomeada, o que os seus confrades americanos não
se cansaram de enaltecer. Todos os detalhes sobre as duas fases da sua
permanência americana, antes e depois da sua nomeação diplomática
em 1816, são tratados no estudo de Richard Beale Davis que acompanha
a edição das cartas. Dispensam-se, por isso, comentários adicionais sobre
o seu conteúdo específico. Todavia, valerá a pena deixar brevíssimas im-
pressões de leitura que reforçam a nossa convicção sobre o modo atento
e cuidadoso com que Correia da Serra registava as suas deambulações.

Para além de referências ao seu estado de saúde ou a vicissitudes de
carácter pessoal, sobra um largo espaço em que dá conta da preparação
das suas viagens a Monticello, onde se encontrava com Jefferson, ou a
outros locais de périplo americano. Observador atento da realidade eco-

19

16 Os trabalhos científicos mais relevantes que Correia da Serra produziu durante a
sua estada em Londres e Paris foram novamente publicados em edição crítica de Ana
Carneiro, Maria Paula Diogo e Ana Simões, eds., José Francisco Correia da Serra: Investigações
Botânicas. Porto: Porto Editora, 2003. Para uma listagem completa dos escritos de Correia
da Serra, cf. a minuciosa bibliografia compilada por estas mesmas autoras na biografia
Cidadão do Mundo, 171-173.
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nómica e social, percebe o curso das transformações mais visíveis que
atingiam a jovem nação que tanto apreciava, designadamente no que se
refere à aproximação às comunidades índias. Os livros que recebia, as
novidades científicas que lhe chegavam da Europa, a recolha ou o envio
de amostras minerais, vegetais ou animais, a apresentação de projectos
experimentais, são matérias recorrentes a que se refere na sua correspon-
dência. A observação e a experimentação científicas, a preocupação com
a utilização prática da ciência, nunca deixam de ocupar a sua mente. No
plano político-diplomático, a abordagem ao delicado problema das in-
dependências americanas – cuja inevitabilidade lhe merecia reparo – o
desconforto pelas revoltas e inconfidências brasileiras, ou pela falta de
vigilância dos Estados Unidos perante actos de pirataria que vitimavam
navios comerciais portugueses, são alguns dos tópicos da sua preferência.
Também relevante é o relato do seu envolvimento directo com institui-
ções académicas e universitárias americanas, designadamente com a Ame-
rican Philosophical Society e com as recém-criadas Universidades da Vir-
gínia e da Pensilvânia, para cujo funcionamento deu uma contribuição
decisiva na organização dos planos curriculares nos domínios da história
e filosofia natural.

A correspondência que trocou com Jefferson nos dias imediatos à sua
nomeação como representante oficial do Reino de Portugal e Brasil em
Washington é bem demonstrativa da essência das suas qualidades. Em
resposta às felicitações e ao regozijo que Jefferson lhe demonstrara em
carta de 5 de Junho de 1816, Correia da Serra respondeu a 16 de Junho
e testemunhou o seu agradecimento com uma metáfora botânica, di-
zendo que a nomeação naquela idade «era um pouco como o dióspiro,
chega tarde e amadurecido por fortes geadas». Com efeito, o que de mais
importante Correia da Serra tinha para contar a Jefferson, dias depois da
sua investidura em cargo diplomático, era o curso de Botânica que tinha
em preparação e as palestras que iria proferir na American Philosophical
Society. Sem esquecer de referir que entre as novidades recebidas de Paris
se encontrava a fórmula de um cimento impermeável, matéria a que se
dedicara profusamente noutras cartas, preocupado que estava com o pro-
blema da construção de cisternas de cimento para armazenagem de
vinho. O diplomata Correia da Serra não desmerecia os seus atributos
teóricos e práticos na esfera científica em que nunca deixou de girar.  

Correia da Serra regressou ao seu país natal em Agosto de 1821, após
curtas passagens por Paris e Londres num regresso ao continente europeu
que iniciara em Novembro de 1820. Entretanto, viu frustrada a intenção
de se deslocar para o Brasil e acompanhou os primeiros passos da cons-
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trução de um novo regime político de monarquia constitucional, que
emergiu da revolução liberal de Agosto de 1820. Tinham passado 43 anos
desde a sua primeira saída para Londres. A pouco e pouco Correia da
Serra retomou os contactos com a vida académica e política, ao ritmo
permitido pela saúde precária e idade avançada. Morreu em 1823, sem
que os seus concidadãos pudessem efectivamente compreender a dimen-
são universal do seu legado científico. Mas os diversos estudos que à sua
obra têm sido dedicados resgataram há muito do esquecimento os mé-
ritos e louvores justamente dedicados ao grande naturalista e homem de
ciência que foi o Abade José Correia da Serra.
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