
Biografia de Tomás Pereira 

 

Tomás Pereira nasceu em São Martinho do Vale, perto de Famalicão, a 1 de 

novembro de 1645. Após concluir o ensino secundário no colégio Jesuíta de Braga, 

ingressou na Companhia de Jesus, em Coimbra, em 1663. 

Três anos depois, Tomás Pereira partiu para Goa, onde continuou os seus estudos 

até chegar a Macau em 1672. Neste território, concluiu o curso de Humanidades e 

Teologia no prestigiado Colégio de São Paulo. 

Em 1671, o Imperador Kangxi (1654 –1722) convocou Tomás Pereira para a sua 

corte devido aos seus afamados conhecimentos científicos e musicais. Em pouco 

tempo, o jesuíta português passou a integrar os círculos mais restritos de Pequim, 

tendo conquistado a confiança de Kangxi, de quem foi tutor, intérprete e 

conselheiro até morrer em 1708. 

 Esta proximidade terá contribuído para que o Imperador Kangxi decretasse em 

1692 o “Édito da Tolerância”, que permitia a conversão e a prática do cristianismo 

na China e que constitui um marco no diálogo com o Ocidente. 

Durante os 36 anos em que frequentou a Cidade Proibida, Tomás Pereira exerceu 

várias funções de confiança do Imperador, entre as quais se destaca a direção do 

Observatório Astronómico em Pequim, instituição responsável pela elaboração do 

calendário oficial utilizado em todo império e nos seus Estados tributários. Este 

posto, equiparado a categoria do mandarinato, conferia considerável influência 

junto da corte. 

Tomás Pereira contribuiu de modo significativo para a difusão da música Ocidental 

neste país. Traduziu livros de teoria musical, orientou a construção de instrumentos, 

e ensinou o Imperador Kangxi a tocar peças europeias. Enquanto Mestre de Música 

da Corte Imperial, impulsionou a elaboração da obra “Lülü Zhengyi Xubian” – que 

traduz para a língua chinesa o sistema ocidental de notas musicais – e a construção 

do primeiro órgão de tubos da China, localizado na igreja de Natang (atualmente 

conhecida por Catedral Sul ou da Imaculada Conceição). 



Na tarefa de missionação que lhe tinha sido confiada, Tomás Pereira exerceu altos 

cargos, incluindo o de Reitor do Colégio Jesuíta (1688 – 1691), Visitador da 

Província do Norte da China (1687 – 1688; 1691 – 1692), e Bispo Auxiliar de 

Pequim (1692 – 1695). 

No domínio da diplomacia, Tomás Pereira foi um dos dois jesuítas que integraram 

a delegação chinesa que negociou com êxito o Tratado de Nerchinsk, assinado com 

a Rússia czarista a 27 de agosto de 1689. Este foi o primeiro tratado de paz 

celebrado por Pequim e Moscovo e que durante 171 anos delimitou a fronteira entre 

os dois Estados. Importa observar que o referido instrumento foi redigido em latim, 

língua franca dos jesuítas, e traduzido para o idioma russo e o mandarim. 

 


