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APRESENTAÇÃO 
 
 
O monaquismo feminino vem conquistando o interesse de um cada vez 

maior número de investigadores, de diversos domínios e cronologias, e que 
encontram na vida religiosa feminina um fértil campo de reflexão e de 
produção de conhecimento. A proposta do presente Congresso visa agregar 
especialistas e investigadores de diferentes domínios – História, História 
Religiosa, Literatura, Música, História de Arte, Património, Quotidianos e 
Cultura Material – em torno da vida religiosa feminina e das expressões de 
religiosidade e de criatividade em contexto monástico no tempo longo. 

O Congresso, centrando-se no território português, mas aberto às 
realidades ibérica, latino-americana, europeia e ásio-atlântica que o 
enquadram, contextualizam e singularizam, aposta no diálogo seminal entre 
as distintas disciplinas visando a partilha de novos dados sobre o universo 
monástico-conventual feminino. 
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PROGRAMA 
 

Segunda-feira, 22 de abril de 2019 
 
9:30 | Sessão de abertura institucional | Auditório  
 
10:00 – 10:45 |Sessão Plenária 1 | Auditório  
Moderador: José Eduardo Franco 
 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
ISABEL MORUJÃO | A História a quem a vive: escrita feminina entre consciência e 
constrangimento 
 
10:45 – 11:00 Café 

 
11:00 – 12:45 | Sala 124  
Sessão 1 | Claustro, criatividade e expressões artísticas no feminino: a Música e as 
Artes Plásticas 
Moderadora: Sandra Leandro  
 
CRISTINA SUSIGAN | Silêncio e clausura: a produção de Hildegarda de Bingen  
ELISA LESSA | As Confrarias do Convento dos Remédios em Braga (séculos XVII a XIX): a festa, 
a música e os mimos para as cantoras 
MARÍA VICTORIA CURTO | Música y autoridad femenina: la oración cantada de María de Santo 
Domingo 
SILVIA DE LA FUENTE PABLOS | Las monjas calderonas y la música en el convento de Porta Coeli 
de Valladolid 
 
11:00 – 12:45 | Sala 2  
Sessão 2 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras  
Moderadora: Maria Luísa Jacquinet 
 
ÁNGELA MUÑOZ FERNANDEZ | El Conorte de Juana de la Cruz como exponente de escritura 
femenina en época cisneriana. (En torno al estatuto cultural del texto) 
MARGARIDA SÁ NOGUEIRA LALANDA | Das vidas e obras de duas Clarissas micaelenses, Teresa 
da Anunciada e Francisca do Livramento 
ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | Entre lírios y azucenas”: A obra esquecida da carmelita 
Soror Teresa de Jesus Maria (séc. XVII) 
ROSA Mª ALABRÚS IGLESIAS | La memoria histórica sobre la escritora dominica Juliana Morell 
(ss. XVII-XIX) 
GEISE TEIXEIRA | A figura da Virgem Maria no Memorial da Paixão de Cristo de Soror Maria de 
Mesquita Pimentel 

 
11:00 – 12:45 | Anfiteatro 131  
Sessão 3 | Ler, escrever, contar e cantar: educação e formação femininas em 
ambiente monástico  
Moderadora: Madalena Costa Dias 
 
MARIA DO ROSÁRIO MORUJÃO | Em busca das freiras encarregadas dos cartórios monásticos 



 

 

ANA TERESA HILÁRIO | “Ficando absorta, se achou banhada de uma soberana luz, com a qual 
sentiu se lhe infundira huma perfeita inteligência”. Educação, aprendizagem e resistência no 
Convento de Santa Mónica de Goa 
MARÍA HERRANZ PINACHO | Reflexiones en torno a la autoría de libros de administración en los 
monasterios cistercienses femeninos: el caso de los códices diplomáticos 
TEREZINHA OLIVEIRA e IVONE APARECIDA DIAS | Hoswita e Hildegard: Monjas 
educadoras/escritoras no medievo ocidental 
SANDRA MARINA WITKOWSKI | Monaquismo Feminino e Empreendedorismo 
 
11:00 – 12:45 | Sala 1  
Sessão 4 | A transgressão em ambiente monástico 
Moderadora: Anne-Marie Quint 
 
BEATRIZ RODRIGUES CABRAL | Contrariando normas e exigências no Mosteiro de S. Bento de 
Viana (1761-1824) durante el siglo XVIII (provisional) 
LIZ MARIA TELES DE SÁ ALMEIDA | Ordem, militância e missão: a escrita transgressora de 
Maria Valéria Rezende 
PAULINA ARAÚJO | A transgressão em ambiente monástico: As religiosas dos conventos de 
Évora 
FILIPA ARAÚJO | Os “Desejos piedosos” de Sóror Madalena da Glória: artifícios emblemáticos 
dos Pia Desideria no Reyno de Babylonia (1749) 

 
12:45 – 14:30 Almoço livre 
 
14:30 – 15:15 | Sessão Plenária 2 | Auditório  
Moderadora: Margarida Sá Nogueira Lalanda  
 
CONFERÊNCIA 
ANTÓNIA FIALHO CONDE | Monaquismo feminino em Évora no período moderno 
 
15:15 – 16:30 | Sala 124  
Sessão 5 | Percursos femininos na construção da religiosidade medieval 
Moderadora: Maria do Rosário Morujão 
 
LUÍS MIGUEL RÊPAS | Uma questão de género? As fundadoras dos mosteiros de monjas 
cistercienses no Portugal medieval 
MARIA FILOMENA ANDRADE | Fundações mendicantes e protagonismo feminino (séculos XIII-
XIV) 
JOÃO LUÍS FONTES | Beatérios e mosteiros: o protagonismo feminino entre a autonomia e a 
conventualização 

 
15:15 – 16:30 | Sala 2  
Sessão 6 | Fátima e o universo religioso feminino  
Moderador: Marco Daniel Duarte 
 
SÓNIA VAZÃO | Da inspiração à identidade: as congregações femininas e os institutos femininos 
de vida consagrada sobre Fátima 
ANDRÉ MELÍCIAS | Congregações femininas em Fátima 
ANTÓNIO FERNANDES | A importância da mensagem de Fátima nas congregações missionários 
femininas  



 

 

LUÍS MIGUEL RIBEIRO FERRAZ | A visita da Imagem Peregrina da Virgem de Fátima às 
comunidades de vida contemplativa 
 
15:15 – 16:30 | Anfiteatro 131  
Sessão 7 | Os espaços monásticos e a Casa Real: as princesas monjas e representações 
de religiosas em obras literárias 
Moderadora: Paula Carreira 
 
MARIA DÁVILA | Nossa Senhora da Conceição de Beja: a última morada da infanta madre d’el 
rei 
TERESA DE CAMPOS COELHO | “Receberão ás carmelitas com canticos de louvor aquella 
engraçada joya, que apenas contava seis annos da sua idade” – O mecenato da Infanta D. Maria 
(1644–1693) e os conventos carmelitas de Santa Teresa e de S. João da Cruz de Carnide 
PAULO MOTA OLIVEIRA | Os conventos de Camilo Castelo Branco: um espaço múltiplo  
 
15:15 – 16:30 | Sala 1 
Sessão 8 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras 
Moderadora: Margaret Tejerizo  
 
VALERIE HEGSTROM | Escarmentos de flores: An elegy for Sóror Inês Maria composed by Maria 
do Céu 
VERÓNICA GROSSI | Los Enigmas de Sor Juana Inés de la Cruz: una colaboración intelectual y 
creativa desde el espacio conventual portugués 
VERÒNICA ZARAGOZA GÓMEZ | La presencia autorial de Ana de la Madre de Dios (Ana de 
Casanate, 1570-1638) en un cancionero poético del Carmelo Descalzo de Vic? Propuestas para 
una atribución  
 
16:30 – 16:45 Café 
 
16:45 – 18:15 | Sala 124 
Sessão 9 | Cultura litúrgica em instituições monástico-conventuais femininas tardo-
medievais portuguesas 
Moderador: João Luís Inglês Fontes 
 
GILBERTO CORALEJO MOITEIRO | A leitura e o canto na vida das comunidades dominicanas 
femininas observantes 
PAULA CARDOSO | De Cister aos Pregadores: Espaço, liturgia e autonomia nos rituais de 
recepção e profissão das monjas  
CATARINA FERNANDES BARREIRA | O Ritual da Consagração das Virgens em contexto 
cisterciense 
 
16:45 – 18:15 | Sala 2  
Sessão 10 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras 
Moderador: Carlos Filipe 
 
MARIA PINHO | Escrever rememorando: Joana de Jesus e o Livro de Memórias 
ROZELY MENEZES VIGAS OLIVEIRA | “Buscando remedio a nossa desconsolação”: as missivas 
produzidas pelas mônicas de Goa na crise conventual do século XVIII 
MARGARET TEJERIZO | ‘“Fly me to the Sun” – “The Tenth Muse” and “The Inexperienced Muse” 
and the “Fall of Phaethon” … 
 



 

 

 
16:45 – 18:15| Anfiteatro 131  
Sessão 11 | Claustro, criatividade e expressões artísticas no feminino: a Música e as 
Artes Plásticas 
Moderadora: Elisa Lessa 
 
CLÁUDIA COSTA BROCHADO | Monastérios femininos medievais: transformações simbólicas e 
cultura feminina  
MARÍA DEL CASTILLO GARCIA ROMERO | Arquitectura y religiosidade feminina en la raya 
hispanolusa durante la edad moderna 
SOFIA FERREIRA RODRIGUES | Convento do Bom Sucesso: matrizes espirituais e arquitectónicas 
SIBYLLA GOEGEBUER | The material culture of St. John’s Hospital in Bruges in the seventeenth 
century, unveiled by the manuals of the Augustine prioresses 

 
16:45 – 18:15 | Sala 1  
Sessão 12 | A santidade nos cenóbios femininos 
Moderadora: Valerie Hegstrom 
 
FILIPE ALVES MOREIRA e PAULA ALMEIDA MENDES | Nos umbrais da santidade: imagens de 
D. Constança Sanches 
ISRAEL SANMARTÍN | La construcción histórica de Santa Modwenna 
MARIA LUCÍLIA TEIXEIRA | Vida e santidade da religiosa Leonor Rodrigues  
CÉSAR AUGUSTO MENDES CRUZ | Sobre santas e embusteiras: Magdalena de la Cruz e o 
processo de confessionalização espanhol (1530-1560)  
 
18:15 – 19:00 | Auditório  
Sessão Plenária 3  
Moderador: José Eduardo Franco 
 
CONFERÊNCIA 
MARCO DANIEL DUARTE | A pena de Lúcia de Jesus (1907-2005): os escritos de uma das mais 
prolíferas autoras do século XX português  
 
 
 
  



 

 

 
Terça-feira, 23 de abril de 2019 

 
10:00 – 10:45 | Auditório  
Sessão Plenária 4  
Moderadora: Maria Cristina Pais Simon  
 
CONFERÊNCIA:  
ANNE-MARIE QUINT | L’écriture comme planche de salut 
 
10:45 – 11:00 Café 
 
11:00 – 12:45 | Sala 124  
Sessão 13 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras 
Moderadora: Elisa Nunes Esteves 
 
ALBERTO PÉREZ CAMARMA | Una monja escritora: sor María de Ágreda y los personajes 
bíblicos femeninos 
ALISA J. TIGCHELAAR | María de San José Salazar’s Mount Carmel: Vocational Identity through 
the Natural World in Libro de recreaciones  
ANA BARRENA GÓMEZ | ‘Con los ojos y el corazón al cielo’: vida y obra de la franciscana 
descalza Sor Mariana de Jesús (1555-1635) 
FABIO MARIO DA SILVA | Uma saga épica religiosa. Uma leitura da trilogia de Soror Maria de 
Mesquita Pimentel 
ANABELA GALHARDO COUTO | Produção escrita no mundo claustral: relações literárias e 
genealogias femininas 
 
11:00 – 12:45 | Sala 2  
Sessão 14 | Misticismo e espiritualidade nos espaços conventuais femininos 
Moderador: Alberto Brito, sj 
 
GEORGINA SILVA DOS SANTOS | O Mocambo a Pernambuco – misticismo e heresia nos claustros 
da Lisboa setecentista 
HÉLIO SANTOS SOARES | As primeiras zeladoras do Senhor Santo Cristo dos Milagres como 
promotoras da devoção e do engrandecimento artístico 
ISABEL CRISTINA LARA | Poder espiritual en Nueva Granada: los casos de Francisca Josefa de 
Castillo (1671-1742), Jerónima Nava y Saavedra (669-1727) y Gertrudis de Santa Ines (1668-
1730) 
KARINE ROCHA | Autohagiografia de freiras místicas na América Colonial: um subgênero 
autobiográfico 
 
11:00 – 12:45 | Anfiteatro 131  
Sessão 15 | A transgressão em ambiente monástico  
Moderadora: Ángela Atienza Lopez 
 
CRISTINA TRINDADE | O diabo no convento 
MARINA TÉLLEZ GONZÁLEZ | Los argumentos de la desobediencia. Agustina de Santa Clara 
entre el deseo, el poder y la fama de santidad en la Nueva España del siglo XVI 
MARIA TERESA GOMES CORDEIRO | Professas cristãs-novas nos mosteiros seiscentistas: 
transgressão e assimilação. O caso do mosteiro de Santa Ana de Coimbra e a repressão do Santo 
Ofício 



 

 

MADALENA COSTA LIMA | A dinâmica de contestação e reforma das ordens religiosas no longo 
século XVIII: alguns dados sobre o monaquismo feminino 
JOÃO DE FIGUEIROA-REGO | "Fumos" de santidade?! O tabaco no quotidiano monástico 
feminino 
 
11:00 – 12:45 | Sala 1  
Sessão 16 | Claustro, criatividade e expressões artísticas no feminino: a Música e as 
Artes Plásticas 
Moderadora: Sónia Vazão 
 
GIOVANNA CARUGNO | A portrait of Claudia Sessa, ‘cantatrice singolare’ in the early 17th century 
Milan’s monastic environment 
ISABEL ALBERGARIA SOUSA | A música para maior louvor a Deus: os órgãos dos conventos 
femininos dos Açores e a exibição do poder temporal 
VANDA DE SÁ | Joaquim José Espanca, a ópera e o convento: em São Bento de Cástris, uma 
relação singular 
SANDRA LEANDRO | Reinar com monjas e freiras: o desenho humorístico anticlerical entre o final 
do século XIX e inícios do XX 
 
12:45– 14:30 Almoço livre 
 
14:30 – 15:15 | Auditório 
Sessão Plenária 5 
Moderador: Jonatas Meneses 
 
CONFERÊNCIA 
VÍTOR SERRÃO | Artes no Feminino na Évora do século XVII: Josefa Maria dos Anjos, «mulher 
com inclinação e genio para pintar» 

 
15:15 – 16:30 | Sala 124  
Sessão 17 |Encomenda artística no universo monástico-conventual feminino 
Moderadora: Rita Balsa de Pinho 
 
NICOLE MARTINS | Evangelistas e Baptistas: Rivalidade e Encomenda Artística no Convento da 
Conceição de Beja  
NUNO PRATES | Histórias à volta de um retrato: a ação da Prioresa Teresa Staunton no 
convento do Bom Sucesso, Belém, Lisboa 
GIULIA ROSSI VAIRO | O valor dos exempla: o túmulo da infanta Isabel no Mosteiro de Santa 
Clara e Santa Isabel de Coimbra 

 
15:15 – 16:30 | Sala 2  
Sessão 18 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras 
Moderadora: Aldinida de Medeiros Souza 
 
MARIA JOSÉ CALDEIRA DO AMARAL | Desejo e Violência: Uma fenomenologia do tormento da 
consciência na experiência humana e religiosa a partir do conceito de paradoxo nos tipos e 
nomes do Amor em Hadewijch d’Anvers 
NANCI ROMERO | Josefa Thereza dos Serafins e a autoria de “A Preciosa: Allegoria Moral” 
STACEY SCHLAU | Cancionero Poetry As Religious Practice: The Valladolid Discalced Carmelite 
Convent’s Libro de romances y coplas 

 



 

 

 
15:15 – 16:30 | Anfiteatro 131  
Sessão 19 | Ler, escrever, contar e cantar: educação e formação femininas em 
ambiente monástico 
Moderadora: Cristiana Lucas 
 
SERGI SANCHO FIBLA | Escritura, lectura y prácticas culturales en los monasterios femeninos 
cartujos durante la Edad Media y la primera Modernidad  
LUCIANA DA COSTA DIAS | Educação feminina no interior dos mosteiros e o Teatro: o caso 
singular de Rosvita de Gandersheim 
ANA REIS | Alimentação, saúde e doença numa comunidade de religiosas clarissas 

 
16:45 – 17:30 | Visita ao Arquivo Distrital de Évora 
 
17:45 – 18:30 | Momento musical na Igreja do Salvador, com a colaboração do Ensemble de 
Metais – Departamento de Música da Escola de Artes da Universidade de Évora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Quarta-feira, 24 de abril de 2019 

 
10:00 – 10:45 | Auditório  
Sessão Plenária 6  
Moderadora: Antónia Fialho Conde 
 
CONFERÊNCIA  
ÁNGELA ATIENZA LOPEZ | Política, santidad femenina y devoción en una red de mujeres. Isabel 
Clara Eugenia y las religiosas de Flandes 
 
10:45 – 11:00 Café 
 
11:00 – 12:45 | Sala 124  
Sessão 20 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras 
Moderadora: Isabel Morujão 
 
ILSE GUADALUPE DÍAZ MÁRQUEZ | “¿E quién pudyiera oýr con las orejas del ánima este tan 
saludable consejo?” Senequismo y cuidado de sí en Arboleda de los enfermos de Teresa de 
Cartagena 
JACOBO SANZ HERMIDA | Escritos de monjas em paratextos (séculos XVI-XVII) 
LARISSA DE MACEDO RAYMUNDO | O Libro de Conzetos Spiritvales: literatura conventual das 
carmelitas descalças de Medina del Campo 
LUCIANA ELEONORA DE F. CALADO DEPLAGNE | Maria Madalena em três obras de escritoras 
do século XV 
 
11:00 – 12:45 | Sala 2  
Sessão 21 | Representações de religiosas em obras literárias 
Moderador: António Fernandes 
 
ALDINIDA DE MEDEIROS SOUZA e ANDRÉIA RAFAEL DE ARAÚJO | A residualidade das monjas 
medievais na não-mística de Maria da Visitação em dois romances 
CLAUDIA LORA MÁRQUEZ | El mito de la pecadora arrepentida en el Romanticismo español: el 
caso de Doña Leonor de Vargas en Don Álvaro o la fuerza del sino 
LUÍSA ANTUNES PAOLINELLI | Maria Clementina, a “Beautiful nun of Madeira” – 
Representações na Literatura de Viagens Inglesa 

 
11:00 – 12:45 | Anfiteatro 131  
Sessão 22 | Livrarias monástico-conventuais femininas 
Moderador: Philippe Simon  
 
FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS | Livros das Religiosas de S. Bernardo do Real Mosteiro 
de Nossa Senhora da Piedade da cidade de Tavira: leituras Setecentistas 
ARACELI ROSILLO-LUQUE | Gobernar y contemplar: libros y lecturas en el monasterio de Santa 
Clara de Manresa (s.XIII-XVI) 
MERCÈ GRAS CASANOVAS | Los libros y sus lectoras: la biblioteca conventual en el Carmelo 
descalzo feminino 
PABLO ALBERTO MESTRE NAVAS | La biblioteca del Hospital del Pozo de Santo: devoción y 
asistencia en la Sevilla Moderna 



 

 

PEPA MESTRE DOMÈNECH | Estudio del convento de San José de Valencia de las Carmelitas 
Descalzas 
 
11:00 – 12:45 | Sala 1  
Sessão 23 | Beatas e beatérios, devoção e vocação 
Moderadora: Teresa Santos 
 
TERESA MARGARIDA RODRIGUES BALTAZAR NEVES SEQUEIRA RODRIGUES | Beatas e 
beatérios – a espiritualidade das leigas na Idade Média 
MARÍA DEL PRADO RODRÍGUEZ ROMERO | La expansión de beaterios femeninos en la 
Extremadura pretridentina 
ALBERTO CORADA ALONSO | La búsqueda de una vida honrada a través de una religiosidad 
regulada. El ejemplo de un beaterio castellano en la centuria ilustrada 
MARIA LUÍSA JACQUINET | Sobreviver no exílio: as comunidades monásticas femininas 
refugiadas em Lisboa entre os séculos XVI e XVII 
 
12:45 – 14:15 Almoço livre 
 
14:15 – 15:00 | Auditório  
Sessão Plenária 7  
Moderador: Fabio Mario da Silva 
 
CONFERÊNCIA 
JONATAS MENESES | As beatas da Romaria de Nossa Senhora Divina Pastora, em Sergipe, 
Brasil: os ex-votos e os seus maravilhosos escritos 
 
15:00 – 16:30 | Sala 124  
Sessão 24 |Claustro, criatividade e expressões artísticas no feminino: a Música e as 
Artes Plásticas 
Moderadora: Vanda de Sá 
 
PHILIPPE SIMON | Monjas/monache/moniales e mais… nos dicionários 
MAGNA FERREIRA | Compor para Maria Peregrina: obras de Frei Francisco de S. Boaventura 
ROSANA MARRECO BRESCIA | Sereias do Douro: as monjas cantoras no Porto em finais do 
século XVIII 
 
15:00 – 16:30 | Anfiteatro 131  
Sessão 25 | O controlo masculino nos claustros femininos: Confessores, Guias 
Espirituais, Visitadores, Definidores e Pregadores. A santidade nos cenóbios 
femininos 
Moderador: Susana Alves-Jesus  
 
PEDRO GARCÍA SUÁREZ | Juana de la Cruz: cuerpo, texto y espiritualidade 
THEREZA B. BAUMANN | “Padecer sempre, morrer não”. O glorioso martírio de Maria Madalena 
de Pazzi, santa mística de Florença 
ANNA-LISA HALLING | Authority and Autonomy in Iberian Convent Conduct Manuals 
JOSÉ EDUARDO FRANCO E ISABEL MORÁN CABANAS | Grandezas e Misérias da Vida 
Consagrada Feminina segundo o Padre António Vieira 
LUCILEA FERREIRA GANDRA e MARÍA DOLORES AYBAR-RAMÍREZ | Devoção e coerção nos 
conventos e recolhimentos do Brasil colonial, nas crônicas de Joaquim Manoel de Macedo 
 



 

 

16:30 – 16:45 Café 
 
16:45 – 18:30 | Sala 124  
Sessão 26 | Produção escrita no mundo claustral: as monjas escritoras 
Moderadora: Antónia Fialho Conde 
 
ROGÉRIA ALVES FREIRE | Clausura feminina: paixão e submissão em Cartas Portuguesas de 
Sóror Mariana Alcoforado 
MARIA CRISTINA PAIS SIMON | Cartas Portuguesas, uma teorização da epístola amorosa 
TERESA SANTOS | A transitividade da linguagem amorosa nas cartas de Mariana Alcoforado e 
Heloísa 
CECI M. C. BAPTISTA MARIANI | Mística e poesia trovadoresca na obra O espelho das almas 
simples de Marguerite Porete 
 
16:45 – 18:30 | Sala 2  
Sessão 27 | Ler, escrever, contar e cantar: educação e formação femininas em 
ambiente monástico 
Moderadora: Madalena Costa Dias 
 
HELENA QUEIRÓS | O programa para a educação feminina das Ursulinas em Portugal no século 
XVIII: contexto, atores, adaptações 
JENNIFER HARAGUCHI | ‘La vita mista’: Blending Spiritual and Secular Living in Early Modern 
Italian Lay Conservatories for Women 
JÚLIA RANY CAMPOS UZUN | Sob as vistas de Mornese: a instalação das Filhas de Maria 
Auxiliadora no Brasil e um novo olhar sob a educação católica (1892-1934) 
JULIANA SOUTO LEMOS | Escola Doméstica de Macapá (1951-1964): Irmã Elvira Buyatti e o 
teatro desenvolvido no internato feminino 
 
16:45 – 18:30 | Anfiteatro 131  
Sessão 28 | Representações de religiosas em obras literárias 
Moderadora: Luísa Antunes Paolinelli 
 
MARINA DE SOUZA LAZARIM | Soror Mariana: de autora mítica a personagem 
MARIA DO CARMO CARDOSO MENDES | “Uma santidade autónoma de todos os preconceitos da 
História”: A Monja de Lisboa de Agustina Bessa-Luís 
TATIANA ALVES SOARES | De clausuras e canonizações: reflexões sobre mulheres e conventos em 
A Monja de Lisboa 
MARIA DO CÉU FRAGA | Aspetos da vida monástica na poesia do século XVI  
VALÉRIA SOARES COELHO | Adília Lopes e Ana Cristina César; as monjas e a autoria feminina 
em representações poéticas contemporâneas  
 
18:30 – 19:15 | Auditório  
Sessão Plenária 8  
Moderadora: Ana Luísa Vilela 
 
CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 
ANA MARIA DE ALBUQUERQUE BINET | Um Reino de mulheres: uma nova visão das 
paradigmáticas Cartas de uma religiosa portuguesa 
 
19:15 | Auditório 
Sessão de encerramento  



 

 

 
RESUMOS 

 
LA BÚSQUEDA DE UNA VIDA HONRADA A TRAVÉS DE UNA 
RELIGIOSIDAD REGULADA. EL EJEMPLO DE UN BEATERIO 
CASTELLANO EN LA CENTURIA ILUSTRADA 
Alberto Corada Alonso 
 
En el siglo XVIII castellano, muchas de las características propias de las beatas medievales 
habían desaparecido y habían dejado paso a unas mujeres que pretendían vivir y 
desarrollar su religiosidad de acuerdo a los moldes establecidos. Evidentemente, esto no 
siempre fue posible, pero hubo casos como el de San Lázaro de Aguilar de Campoo en el 
que se dieron las condiciones idóneas para esa realidad. En esta institución, que tuvo 
funciones asistenciales y religiosas, se dieron unas características peculiares. Así pues, sus 
beatas, aún sin la obligación de la clausura y los votos solemnes y, en realidad, con 
actitudes de libertad poco acordes con lo establecido por el organigrama de la Iglesia, 
desarrollaron un tipo de devoción y religiosidad difícilmente reprochable por las 
autoridades civiles y religiosas de las que dependían.  
 
Palabras clave: beatas, beaterios, religiosidad, Edad Moderna, Castilla, San Lázaro de Aguilar de Campoo 
(Palencia)  
 
Alberto Corada Alonso Doctor en historia por la Universidad de Valladolid (2018), donde 
también realicé los estudios de licenciatura (2012) y el máster en Europa y el Mundo Atlántico: 
Poder, Cultura y Sociedad (2013). En estos años he desarrollado dos líneas principales de 
investigación: el estudio de las instituciones eclesiásticas del Antiguo Régimen castellano y la 
historia social de la justicia, analizando los tribunales como elementos definidores de una identidad 
de género. 
 
 
UNA MONJA ESCRITORA: SOR MARÍA DE ÁGREDA Y LOS 
PERSONAJES BÍBLICOS FEMENINOS 
Alberto Pérez Camarma (Universidad Autónoma de Madrid / Instituto 
Universitario La Corte en Europa – IULCE) 
 
En el decenio de 1630 apareció una literatura que abogó por la adecuación de la conducta 
política y personal de los monarcas hispanos a la ética católica. Emergía, así pues, la figura 
del príncipe virtuoso cuyas acciones habían de encaminarse a su conversión en personas 
piadosas y santas. Estos ideales quedaron reflejados en una tratadística cuyos autores 
fueron generalmente frailes descalzos y miembros de la Compañía de Jesús. 
En este contexto, se encuadra la relación que sor María de Ágreda tuvo con las reinas 
Mariana y María Teresa de Austria, esposa e hija de Felipe IV. La relación de la monja 
agredana con las mismas es menos conocida que la que mantuvo con el monarca. Tal y 
como pretendió con éste, sor María deseaba convertir a las citadas reinas en personas 
virtuosas y piadosas tomando, como ejemplos a imitar, los modelos de conducta y los 



 

 

comportamientos religiosos de los personajes femeninos de la Biblia que constituían el 
paradigma de reinas cristianas por excelencia. A grandes rasgos, las mujeres fuertes de las 
Sagradas Escrituras eran poseedoras de dos rasgos. Por un lado, encarnaban el prototipo 
de mujer mediadora con cuyo carácter templaron el ánimo y la ira de sus esposos, 
intercediendo, además, por sus vasallos y pidiendo a Yahveh clemencia para ellos. Por otro, 
representaban el modelo de mujer varonil, emprendedora y activa que tomaron iniciativas 
en momentos extraordinarios, sobreponiéndose a las limitaciones del sexo femenino. 
Como afirma la profesora María Ángeles Pérez Samper, si los reyes tenían un reinado 
material y terrenal, gobernando sobre los cuerpos de sus súbditos, las reinas ejercieron uno 
inmaterial y espiritual -encaminado a las necesidades de la Iglesia y la Cristiandad-, 
velando por el bien de las almas de sus vasallos. 
La coyuntura por la que atravesó la Monarquía Católica a mediados del siglo XVII, condujo 
a sor María a crear un modelo de conducta determinada con el objetivo de presentar a 
estas reinas como unas mujeres fuertes y entregadas, no sólo a sus responsabilidades 
domésticas -el ser buenas esposas-, sino también al servicio de la Monarquía, conformando 
un rol específico de reina devota y piadosa que imploraba a Dios por la conservación de la 
Monarquía. 
En esta comunicación, se pretende analizar los modelos de conducta y las prácticas 
religiosas de los personajes femeninos bíblicos que sor María de Ágreda aplicó a las reinas 
Mariana y María Teresa de Austria. 
 
Palabras clave: Conducta, personajes femeninos bíblicos, reinas, sor María de Ágreda, virtud 
 
Alberto Pérez Camarma es Personal Investigador en Formación del Departamento de Historia 
Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Instituto Universitario La 
Corte en Europa (IULCE). Actualmente, se encuentra finalizando sus estudios de doctorado bajo la 
dirección del Prof. D. José Martínez Millán. Ha participado en varios congresos y seminarios 
nacionales e internacionales, habiendo sido los últimos: Congreso Internacional «de la Reforma a 
la Guerra de los Treinta Años: literatura, historia, pensamiento y religión» (Palma de Mallorca, 
8-9 de febrero de 2018) y X Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea: «Guerra y paz en 
la Edad Moderna y Contemporánea» (Salta -Argentina-, 29-31 de agosto de 2018). Entre sus 
últimas publicaciones, cabe destacar Inocencio X y el decreto antiinmaculista de 1644: su 
resistencia por la Monarquía de Felipe IV. Editorial De Gruyter (aceptado, en prensa). Ha 
realizado estancias de investigación en centros extranjeros. Es el caso de la estancia efectuada en la 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Asimismo, ha organizado varios seminarios 
internacionales dentro de su grupo de investigación (XII Seminario Internacional “La Corte en 
Europa”: Los primeros imperios mundiales: España y Portugal en contraste. Madrid, 24-25 de 
octubre de 2018), así como en otros equipos de investigación (XII Seminario «La vida cotidiana en 
la España Moderna». Transitar por los caminos de la vida. La aventura del vivir. Madrid, 11-13 
de abril de 2018). 
 
 
A RESIDUALIDADE DAS MONJAS MEDIEVAIS NA NÃO-MÍSTICA 
DE MARIA DA VISITAÇÃO EM DOIS ROMANCES 
Aldinida de Medeiros Souza (Universidade Estadual da Paraíba) e Andréia 
Rafael de Araújo (Universidade Federal da Paraíba) 
 
Este trabalho traz uma reflexão, por meio da teoria da Residualidade, sistematizada por 
Roberto Pontes (2001), como a representação de Maria da Visitação nos romances A 



 

 

monja de Lisboa (1985), de Agustina Bessa-Luís, e As virtudes antigas ou a freira que 
fazia chagas e o frade que fazia reis (1868), de Camilo Castelo Branco, nos remete ao 
modelo das monjas da Idade Média. Maria da Visitação foi uma religiosa que cumpriu seu 
hábito no convento da Anunciada em Lisboa, em meados do século XVI, chegando a ser 
aclamada como santa, por conseguinte às manifestações místicas que, supostamente, 
apareciam em seu corpo, como: estigmas e chagas nas mãos e nos pés; e, também, visões, 
raptos, milagres e levitações. Nesse sentido, nosso propósito é apontar como os resíduos 
provenientes do passado medieval se revelam naquilo que chamamos de não-mística, nas 
obras em questão, mormente ao que Maria da Visitação tem em comum com as monjas do 
medievo e a influência da espiritualidade mística.  
 
Palavras-chave: Residualidade; Maria da Visitação; Monjas medievais; Mística; Romance. 

 
Aldinida Medeiros Doutora em Literatura Comparada pelo PPgEL da UFRN. Professora com 
vínculo efetivo, categoria Adjunto, no Departamento de Letras (Centro de Humanidades) da 
Universidade Estadual da Paraíba, em que orienta mestrados e doutorado no Programa de Pós-
graduação em Literatura e Interculturalidade (PPGLI), e no Mestrado Profissional em Letras 
(Profletras). Foi professora colaboradora no PPGL da UFPB, orientando mestrado de 2016 a 2019. 
Coordena o Grupo Interdisciplinar de Estudos Literários Lusófonos GIELLus). Tem pós-
doutoramento pela FLUC, Universidade de Coimbra e atualmente desenvolve pós-doutoramento 
no IIFA, na Universidade de Évora.  
 
Andréia Rafael de Araújo Mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba como 
bolsista CNPq. Foi pesquisadora Pibic e Pibid (nesta última com bolsa CNPq) durante a 
licenciatura. Desenvolve pesquisas sobre literatura portuguesa, estudos medievais, estudos da 
residualidade e estudos sobre a Inquisição. É integrante do GIELLus/UEPB e tem participação com 
publicações em Anais de congressos nacionais e internacionais. 
 
 
MARÍA DE SAN JOSÉ SALAZAR’S MOUNT CARMEL: 
VOCATIONAL IDENTITY THROUGH THE NATURAL WORLD IN 
LIBRO DE RECREACIONES  
Alisa J. Tigchelaar (Calvin College , Michigan, USA) 
 
Discalced Carmelite María de san José Salazar’s (1548-1603) Libro de recreaciones is an 
open-air convent-community conversation that functions as a type of vocational defense. 
As such, from within the natural space it creates, the dialogue interweaves a wide range of 
vital concerns including writerly obedience, the importance of Carmel, the biography and 
spiritual legacy of founding mother Teresa of Avila and the (international) foundation of 
monasteries. In spite of its arguably humble set-up, Recreaciones has been described as 
unusual within its milieu for its doctrinal, philosophical and literary bent. But the work is 
far from esoteric; instead, through its dependence on natural elements and spaces, it 
purposefully and pragmatically ensconces the vocational lives of the nuns into the biblical-
historical and contemporary earth (world). This project examines what this dialogue-in-
nature reveals about the vocational identity of Carmelite sisters, and what natural cues add 
to that story by way of highlighting important dimensions of this identity. The presentation 
will focus on what these cues are and an important world-prescribed goal that “naturally” 
issues from them: defense of female monasticism against the Protestant threat.  



 

 

Keywords: María de san José Salazar, Discalced Carmelite, convent life / production, Libro de recreaciones, 
vocation.  
  
Alisa Tigchelaar is a professor at Calvin College in Michigan, USA. Scholarly interests include 
Early Modern convent and Catholic Reform. She has written and presented on several female 
Spanish monastics, and this effort marks a return to Salazar and the start of an article. Her work 
often incorporates monastic vocation and nuns as biblical-scholar-theologians and rhetoricians. 
 

 
CON LOS OJOS Y EL CORAZÓN AL CIELO: VIDA Y OBRA DE LA 
FRANCISCANA DESCALZA SOR MARIANA DE JESÚS (1555-1635) 
Ana Barrena Gómez 

 
En pleno Siglo de Oro solo un ámbito muy reducido de mujeres tenía el privilegio de poder 
leer y escribir. Una de estas mujeres será la franciscana descalza sor Mariana de Jesús 
(¿Alemania-Madrid?,1555-1635). Esta sierva de Dios llegó a formar parte de la Corte 
Española y a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la Familia Real, en 
especial de la Reina Ana de Austria. Su destino fue abrazar la religión siguiendo la tercera 
regla franciscana en el Convento de San Antonio de la Ciudad de Trujillo, donde 
desarrollaría una escritura no solo por mandato sino también resultado de éxtasis 
mentales. Mujer incomprendida en su tiempo, desprestigiada por razón de su expresión y 
olvidada hasta nuestros días por las circunstancias que le tocó vivir, es ocasión de 
recuperar su figura y su obra principal Espejo Purísimo – texto de gran trascendencia e 
inédito por ahora– al tiempo que nos acercamos a la realidad del desarrollo escriturario 
conventual femenino de la época.  
 
Palabras clave: Escritura conventual femenina, Sor Mariana de Jesús, Corte Española, Trujillo, Espejo 
Purísimo. 
 
Ana Barrena Gómez (Málaga, 1993). Graduada en Historia por la Universidad de Málaga (2011-
2015). Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español (UMA) (2015-2016); 
Experto Universitario en Genealogía y Archivos (UCO) (2015-2016). Actualmente cursando 
Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades (UMA).  
 

 
UM REINO DE MULHERES: UMA NOVA VISÃO DAS 
PARADIGMÁTICAS CARTAS DE UMA RELIGIOSA PORTUGUESA 
Ana Maria de Albuquerque Binet (Université Bordeaux Montaigne, França) 

 
Escritor e professor universitário,  que não é necessário apresentar, Nuno Júdice 
surpreende-nos com esta edição das famosas cartas de amor de Mariana Alcoforado,  
traduzidas por Filinto Elísio, assim como a de um conjunto de cartas anónimas, datadas de 
finais do século XIX, a um amante desconhecido. Nuno Júdice alvitra uma hipótese sobre a 
autoria dessas cartas e coloca-as em paralelo com as famosas Lettres portugaises, datadas 
do século XVII. 
Ambos os conjuntos de cartas demonstram a força irrepressível da paixão amorosa, que 
ultrapassa os limites estabelecidos pela sociedade e pelo peso da religião nessa sociedade. 



 

 

Em parte exacerbada pela clausura (seja ela num convento ou dentro dos muros de uma 
casa senhorial), essa paixão refletir-se-á na tessitura literária das cartas, que pretendemos 
interrogar, assim como as suas especificidades enquanto escrita feminina, ou 
pretensamente tal. Também a influência da literatura e do estilo franceses nesses textos 
em português deverão ser devidamente analisados nesta comunicação, sem esquecer a 
dimensão social e religiosa de que elas testemunham. Com efeito, quais serão os eventuais 
pontos comuns entre essa prosa amorosa, endereçada a um homem, e os textos de mística 
conventual feminina, inspirados por uma forma de paixão religiosa ?    
Tentaremos responder a essas múltiplas questões que se integram, ou assim nos parece, 
nas problemáticas de diferentes eixos do Congresso optimisticamente intitulado “Um 
Reino de Mulheres”  !    
 
Palavras-chave : cartas, religião, paixão, clausura, literatura feminina  
 
Ana Maria de Albuquerque Binet  
TITULOS UNIVERSITARIOS 

! Filologia Germânica (Faculdade de Letras de Lisboa) 
! Licenciatura de Inglês (Universidade de Bordéus) 
! Mestrado de Inglês (Universidade de Bordéus) 
! Licenciatura de Português (Universidade de Bordéus) 
! Mestrado de Português (Universidade de Bordéus) 
! Agregação de Português  
! Doutoramento (Universidade de Bordéus) 
! HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) 

ACTIVIDADES PROFISSIONAIS 
! Professora efectiva de Português no ensino secundário francês (até  

1996) 
! Professora Catedrática de  classe excecional na Universidade de 

 Bordéus (Cátedra de Estudos Portugueses). 
! Directora do Departamento de Estudos Lusófonos (2005 -  2017) 
! Responsável das Licenciaturas em Línguas e Civilizações Estrangeiras da 

Universidade de Bordéus (até 2014) 
! Directora do Grupo Interuniversitário de Pesquisa Luso-francesa sobre o Imaginário 

(GIRLUFI). 
• Vice-Reitora  (responsável pelas Relações Internacionais) da  Universidade de 

Bordeaux Montaigne (França) (até Setembro 2017)  
• Membro eleito do Conselho Científico e da Comissão de Pesquisa Científica da 

Universidade de Bordéus(até 2016) 
• Professora catedrática emérita desde Setembro 2017.  

ACTIVIDADES DE PESQUISA: Especialista do esoterismo na obra do poeta Fernando Pessoa, do 
Primeiro Modernismo português, das manifestações messiânicas no mundo português, do Mito e 
Utopia nas culturas lusófonas. 
 
 
ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E DOENÇA NUMA COMUNIDADE DE 
RELIGIOSAS CLARISSAS 
Ana Reis  
 
A cultura portuguesa tem uma relação muito estreita com a alimentação. A comida faz 
parte da história e do património de Portugal e as refeições têm um papel de relevo nos 
nossos hábitos diários, representando uma experiência de partilha e cimentando as nossas 



 

 

relações pessoais e profissionais. Se recuarmos até à Época Moderna e observarmos a 
realidade diária de um mosteiro feminino, que alimentos circulavam, qual a sua origem, 
como eram partilhados e qual era a sua função na comunidade de religiosas? E finalmente, 
qual a relação entre alimentação, saúde, doença e espiritualidade? 
Do jejum à iguaria, este estudo propõe uma reflexão sobre hábitos gastronómicos dentro 
de uma comunidade clarissa, tendo como ponto de partida testemunhos escritos deixados 
pelas mãos das próprias religiosas. 
 
Palavras-chave: literatura conventual feminina; Época Moderna; alimentação; saúde; clarissas 
 
Ana Reis é mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes. Colaborou na edição de 
Memorial dos Milagres, de Soror Maria de Mesquita Pimentel e na edição de Memorial da Paixão 
da mesma autora (em revisão). Frequenta o Doutoramento em Estudos Literários, Culturais e 
Interartísticos (FLUP), sendo bolseira da FCT. 
 

 
“FICANDO ABSORTA, SE ACHOU BANHADA DE UMA SOBERANA 
LUZ, COM A QUAL SENTIU SE LHE INFUNDIRA HUMA 
PERFEITA INTELIGÊNCIA”. EDUCAÇÃO, APRENDIZAGEM E 
RESISTÊNCIA NO CONVENTO DE SANTA MÓNICA DE GOA 
Ana Teresa Hilário (CHAM-NOVA-FCSH) 
 
Partindo da premissa de que “os conventos parecem ter sido, desde a Idade Média, fontes 
de criatividade feminina e de produção intelectual” (Evangelisti, 2007), e tendo sido 
atestado que em clausura ou não, estas mulheres tinham a capacidade de se engajar na 
escrita, na leitura, nas artes visuais e musicais, é intenção da nossa comunicação 
demonstrar e analisar a existência de traços de educação e aprendizagem das freiras de 
Santa Mónica de Goa, bem como de momentos de resiliência e/ou conflito associadas a 
estas actividades e capacidades das freiras agostinhas. Pretendemos entrar neste universo 
do primeiro convento feminino a ser fundado no império português através das Regras do 
Noviciado do Convento de Santa Mónica, que nos permitem compreender os objetivos que 
as tutelas masculinas tinham para a educação das freiras e noviças goesas, e da obra de 
Frei Agostinho de Santa Maria (1699), que contando as vidas de diversas freiras nos dá 
perceção, muitas vezes de forma indireta, da existência de mulheres cultas e dotadas no 
Convento de Santa Mónica e de momentos de tensão em torno destas questões. Para 
levantar o leque de questões e para sugerir propostas de interpretação e análise das 
mesmas, quando aplicadas ao convento de freiras agostinhas em Goa, recorreremos ao 
método comparativo com estudos análogos produzidos sobre outros conventos em 
contexto colonial. 
 
Palavras-chave: Ensino conventual feminino; Mulheres coloniais; Convento de Santa Mónica; Freiras e 
noviças goesas. 
 
Ana Teresa Hilário Mestre em História Moderna e dos Descobrimentos; Assistente de 
Investigação no CHAM-Centro de Humanidades (NOVA-FCSH), com uma investigação de 
Doutoramento intitulada “Género, regulação e resiliência no Convento de Santa Mónica de Goa 
(1606-1734)”; Membro da equipa da Cátedra UNESCO “O Património Cultural dos Oceanos” 



 

 

 
PRODUÇÃO ESCRITA NO MUNDO CLAUSTRAL: RELAÇÕES 
LITERÁRIAS E GENEALOGIAS FEMININAS 
Anabela Galhardo Couto (Universidade Europeia - Universidade Aberta) 

 
A comunicação propõe-se dar conta dos circuitos literários envolvendo escritoras religiosas 
do período barroco, tendo por base a análise da poesia encomiástica e de circunstância de 
um conjunto de autoras, entre as quais, Soror Violante do Céu, Soror Maria de Céu, Soror 
Madalena da Glória, e outras de menor renome. A par das composições de recensão 
literária, analisam-se poemas onde se exaltam os traços de carácter e as ações de uma vasta 
galeria de mulheres – escritoras, princesas, aristocratas, religiosas, santas - dessa forma 
contribuindo para a afirmação e a visibilidade dessas mulheres, num contexto que tende 
para o seu apagamento. Estes textos poéticos concorrem, em última instância, para 
cimentar comunidades informais femininas e inscrever na memória um conjunto de 
figuras, desenhando genealogias femininas. 
 
Palavras-clave: Poesia/ monjas escritoras / período barroco /relações literárias/ genealogias femininas 
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CONGREGAÇÕES FEMININAS EM FÁTIMA 
André Melícias (Departamento de Estudos do Santuário de Fátima) 
 
A experiência íntima de três crianças que, em seis ocasiões distintas, entre maio e outubro 
de 1917, afirmaram ter presenciado a aparição de “uma Senhora mais brilhante que o Sol”, 
e, sobretudo, o testemunho que deram dessa experiência, estão na origem de Fátima 
enquanto um fenómeno religioso incontornável no processo de reconfiguração do 
catolicismo a nível nacional e, com especial incidência a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial, se foi constituindo como referência para o catolicismo global.  
Desde o início da década de 30 do século XX, pouco tempo decorrido desde a aprovação 
eclesiástica das aparições, Fátima começou a atrair comunidades religiosas constituídas de 
direito ou com simples existência de facto. Atualmente, dos 58 institutos religiosos 
femininos presentes na diocese de Leiria-Fátima, 54 estão radicados em Fátima. Nesta 
comunicação propomo-nos perceber os contextos, ritmos e objetivos da instalação das 
diversas comunidades, procurando, sempre que possível, confrontá-los com a dinâmica 
das congregações femininas junto de outros centros de peregrinação.  
 
Palavras-chave: Diocese de Leiria-Fátima; Santuário de Fátima; Congregações; Institutos religiosos 
femininos; Vida consagrada  
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POLÍTICA, SANTIDAD FEMENINA Y DEVOCIÓN EN UNA RED DE 
MUJERES. ISABEL CLARA EUGENIA Y LAS RELIGIOSAS DE 
FLANDES 
Ángela Atienza López (Universidad de La Rioja) 

 
Isabel Clara Eugenia fue la promotora de la eclosión conventual femenina que se vivió en 
Flandes bajo su gobierno a comienzos del siglo XVII. Una dimensión de su entidad como 
patrona y de las relaciones que se establecieron entre la archiduquesa y las religiosas giró 
en torno a la promoción de la santidad femenina. Además de la movilización en torno a la 
canonización de Ana de Jesús, las relaciones tomaron también otra dirección que no ha 
recibido atención y que presenta un particular interés. Se trata del trabajo de elaboración y 
exaltación hagiográfica de la figura de Isabel que desarrollaron y empujaron las monjas 
desde sus conventos. Nuestro objetivo es analizar estas facetas de las redes femeninas de 
política, devoción y hagiografía que se tejieron entre la casa archiducal y el mundo 
religioso femenino.  
 
Palabras clave: Santidad femenina, hagiografía, patronatos conventuales, monjas, Isabel Clara Eugenia. 
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destacan Tiempos de conventos (Marcial Pons, Madrid, 2008) y la reciente edición de Mujeres 
entre el claustro y el siglo. Autoridad y poder en el mundo religioso femenino, siglos XVI-XVIII 
(Sílex, Madrid, 2018). 
 
 
EL CONORTE DE JUANA DE LA CRUZ COMO EXPONENTE DE 
ESCRITURA FEMENINA EN ÉPOCA CISNERIANA. (EN TORNO AL 
ESTATUTO CULTURAL DEL TEXTO) 
Ángela Muñoz Fernandez 
 

Esta comunicación aborda el estudio de El Conorte de Juana de la Cruz en el marco de las 
reformas religiosas de este periodo histórico. Se seguirá para ello una triple vía: 1. El 
estudio del movimiento religioso femenino (beaterios y conventos de terciarias) al que 
pertenece su autora es sus escenas castellanas. 2. El análisis del texto: identificando temas, 
pasajes críticos y estructuras recurrentes. 3. El diseño de una metodología de estudio que 
permitiera objetivar las formas de diálogo del texto con el contexto religioso, social y 
político de su momento histórico, marcado por la reforma religiosa y las tensiones 
interreligiosas derivadas de los procesos de conversión de musulmanes y judíos. Desde 
esta triple perspectiva, se abordará la cuestión, primordial, de estatuto cultural de este 



 

 

singular y fundamental documento que sobresale en el corpus de escritura femenina 
castellana del primer tercio del siglo XVI.  
 
Palavras-chave: El Conorte de Juana de la Cruz; Escritoras religiosas hispanas de época cisneriana; Escritura 
femenina y canon cultural.; Beatas y reforma religiosa;  Arzobispado de Toledo. 
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AUTHORITY AND AUTONOMY IN IBERIAN CONVENT CONDUCT 
MANUALS 
Anna-Lisa Halling (Brigham Young University) 
 
In Ceremonial del convento (Gabriel Sanz’s 1681 instruction manual for Spanish 
Tridentine convents), the author prescriptively explicates proper behavior and procedures. 
The instructions contained therein reveal a highly ordered and painstakingly controlled 
environment for women religious. The text also allows insight into the responsibilities that 



 

 

nuns held within the convent walls as well as the authority inherent in those duties. In her 
Aves illustradas (1734), Soror Maria do Céu imagines a time in which birds give sage 
counsel to cloistered sisters. Each bird conveys an instructive and personalized message 
meant to illustrate and model correct behavior for convent leaders. This study will examine 
the ways Aves stands in stark contrast to Ceremonial by illustrating, rather than dictating, 
best practices intramuros.  
 
Key-words: Spain, Portugal, Convent, Authority, Conduct Manual 
 
Anna-Lisa Halling is an Assistant Professor of Portuguese at Brigham Young University. Her 
research focuses on early modern Iberian convent literature, theater, feminist theory, and spatial 
theory. She has published on authors such as Mira de Amescua, Soror Violante do Céu, and Soror 
Maria do Céu. 
 
 
L’ÉCRITURE COMME PLANCHE DE SALUT 
Anne-Marie Quint (Professeur Emérite- CREPAL; Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris III) 

 
Antónia Margarida de Castelo Branco (1652-1717) nous a laissé une Autobiographie 
rédigée, pour obéir à son confesseur, entre 1683 et 1702. Nous essaierons de comprendre 
comment sa vocation authentique a pu s’affirmer dans un itinéraire existentiel 
mouvementé (enfance protégée, mariage malheureux, vie conjugale désastreuse), avant de 
se réaliser enfin, après la rupture de ses liens matrimoniaux, durant sa « seconde vie » au 
couvent de la Madre de Deus. C’est là qu’elle trouva une paix relative, en dépit de ses 
incessants problèmes de santé, de ses scrupules religieux, et de déboires familiaux. Ses 
élans mystiques, son constant désir d’union à Dieu dénotent la possible pénétration des 
idées de Miguel de Molinos dans les monastères féminins au Portugal.  
 
Mots-clés : Portugal, XVIIe siècle, monastères féminins, mysticisme, molinisme 
 
Anne-Marie Quint, Professeur émérite de langue et culture du Portugal et du Brésil à 
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris III, a travaillé sur les XVI° et XVII° siècles au Portugal, sur 
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MONAQUISMO FEMININO EM ÉVORA NO PERÍODO MODERNO 
Antónia Fialho Conde (Universidade de Évora) 
 
Para a reflexão que apresentamos, e no contexto do presente Congresso Internacional, 
procuraremos sublinhar as questões ligadas à opção pela vida religiosa feminina no 
arcebispado de Évora no período pós-tridentino. Essas questões não devem ser 
dissociadas, neste caso, das realidades vigentes em Évora no período moderno no que toca 
especialmente à demografia; às opções/vontades familiares marcadas pelas questões 
vinculares e de varonia; à existência de redes sociais e familiares e ao seu prolongamento 



 

 

no claustro explícitas na hierarquização de cargos; ao desígnio socioeconómico das 
comunidades e à sua relação com a cidade e seu termo; e à influência que exerceu, no 
mundo regular feminino, a Igreja local. 
 
Palavras-chave: Período moderno; Concílio de Trento; Arcebispado de Évora; comunidades religiosas 
femininas. 
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Cástris e a Congregação Autónoma de Alcobaça (1567-1776). É investigadora integrada do 
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A IMPORTÂNCIA DA MENSAGEM DE FÁTIMA NAS 
CONGREGAÇÕES MISSIONÁRIAS FEMININAS 
António Fernandes 
 
Estar, cuidar, permanecer, acompanhar no feminino. A presença da mulher consagrada, 
em contexto de violência. 
Reconfiguração da vida consagrada, à luz do contexto e da inserção.  Homens e mulheres, 
novas formas e estruturas, de ver e estar presentes a partir do carisma e da missão. 
Leituras e releituras de vivências e experiências, a partir do totalmente Outro, por meio do 
diálogo e da compreensão daquilo que somos, daquilo que marca os limites, o Outro está 
aí, sempre, como um parceiro de diálogo. 
 
Palavras-chave: Mulheres, Diálogo; Povos indígenas; Amazónia; identidade, cuidar 
 
António Fernandes, natural da Guarda, é licenciado em Teologia pela Pontifícia Universidad 
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GOBERNAR Y CONTEMPLAR: LIBROS Y LECTURAS EN EL 
MONASTERIO DE SANTA CLARA DE MANRESA (S.XIII-XVI) 
Araceli Rosillo-Luque (Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya/Tacita 
Muta, UB) 

 
La presente comunicación pretende analizar las referencias encontradas a libros y lecturas 
en el monasterio de Santa Clara de Manresa a lo largo de toda la existencia de la 
comunidad. Pese a la escasez de datos, éstos nos indican la riqueza de la vida cultural que 
se desarrolló dentro del monasterio y nos permite preguntarnos sobre las capacidades 
intelectuales de las monjas, sus necesidades devocionales y sus intereses espirituales.  
 
Palavras-chave: monasterio de Santa Clara de Manresa; libros; cultura 
 
 
CONTRARIANDO NORMAS E EXIGÊNCIAS NO MOSTEIRO DE S. 
BENTO DE VIANA (1761-1824) 
Beatriz Rodrigues Cabral 
 
Este estudo procura identificar e compreender algumas imperfeições e transgressões 
praticadas no Mosteiro de São Bento de Viana do Castelo, entre 1761 e 1824, através da 
análise do livro de visitas que dele se encontra preservado na Torre do Tombo. Após 
algumas reflexões, casos de desvio à norma serão apresentados, com recurso a citações 
expressivas da fonte, dando maior ênfase aos que se relacionam com a realização dos 
ofícios religiosos, frequência dos sacramentos, beleza e vestuário, relações interpessoais na 
comunidade e contato com o mundo exterior.  
É sabido que o quotidiano na clausura religiosa pós-tridentina se regia por normas 
rigorosas e repressoras, definidas por Regras, Regulamentos e Constituições. As mulheres 
que optavam por ingressar numa ordem religiosa deveriam reproduzir um modelo 
especialmente exigente de perfeição, idealizado por homens que exerciam inflexivelmente 
a sua autoridade sobre elas, por exemplo, através das visitas canónicas, nas quais prelados 
regulares, bispos e visitadores deveriam averiguar a observância da disciplina regular. 
No entanto, tal como na sociedade do século, também na clausura viviam inevitavelmente 
comunidades heterogéneas, formadas por mulheres, cada uma com a sua própria 
personalidade e temperamento, de diferentes proveniências sociais e económicas, levadas 
por diversas razões à vida religiosa. Apesar do arquétipo e das normas socialmente 
instituídas, impunham-se as necessidades e vontades de cada mulher, cuja vida antes do 
claustro nunca poderia ser esquecida.  
Aquelas que haviam ingressado contra a sua vontade, iludidas ou inconscientes do que lhes 
esperava depararam-se com uma adaptação difícil a normas que lhes condicionavam as 
formas de pensar e agir. Algumas terão experienciado uma drástica ruptura com a vida que 
antes levavam assim como um aprisionamento físico e psicológico. Compreensivelmente, 
umas cumpriram com perfeição os preceitos instituídos e outras tornearam e 
transgrediram as demasiado pesadas exigências impostas pela vida claustral.  



 

 

Por outro lado, o controlo exercido por parte de prelados regulares, bispos e visitadores 
nem sempre foi zeloso e eficaz. Também as preladas das casas, por vezes, foram 
permissivas e coniventes. Assim, dava-se generosa margem ao incumprimento. Mosteiros 
e conventos foram, portanto, espaços de repressão e liberdade, outra face da sua 
heterogeneidade. 
O livro de visitas de S. Bento de Viana revela, direta ou indiretamente, por meio de 
repreensões, proibições, recomendações e determinações corretivas, alguns atos 
imperfeitos e transgressivos executados pelas suas religiosas, cujos nomes nunca são 
identificados. Desta forma, é possível concluir que algumas beneditinas deste mosteiro, 
para tornarem mais suave e suportável a sua rotina austera e cansativa bem como a 
drástica ruptura com os hábitos seculares, reproduziram indevidamente as hierarquias, 
sentimentos, formas de relacionamento, de convívio e diversão do século, expressaram a 
suas necessidades, gostos e vontades pessoais, mantiveram as formas de trajar e embelezar 
mundanas e negligenciaram os seus deveres religiosos, resistindo e contrariando as 
normas e exigências que lhes haviam sido impostas.  
 
Palavras-chave: Mosteiros e conventos; Época Moderna; Mulheres; Transgressão. 
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O RITUAL DA CONSAGRAÇÃO DAS VIRGENS EM CONTEXTO 
CISTERCIENSE 
Catarina Fernandes Barreira (IEM NOVA FCSH e CEHR UCP) 

 
Tendo como ponto de partida os códices sobreviventes do Mosteiro de Alcobaça e do 
Mosteiro de Lorvão, esta comunicação pretende reflectir sobre a presença do ritual de 
Consagração das Virgens em contexto cisterciense, um ritual que se manteve depois da 
Congregação de Santa Maria de Alcobaça e até aos finais do século XVIII. Esta 
comunicação tem por objectivo perceber o significado e uso(s) deste ritual, numa ordem 
onde o ingresso e integração das mulheres na vida religiosa se fez, maioritariamente, 
através da profissão monástica, após um ano de noviciado ou, de forma indirecta, através 
do estatuto de conversas ou de familiares. Por fim, é nossa intenção contextualizar e 
justificar, do ponto de vista da jurisdição institucional, e em particular da prática litúrgica, 
a sua presença em códices do Mosteiro de Alcobaça, quando é um ritual que pertence ao 
Pontifical. 
 
Palavras-chave: Liturgia, rituais, códices, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro do Lorvão 
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Alcobaça, entre os finais do séc. XII e o séc. XVI, a partir do seu contexto de produção, circulação e 
uso(s). É Investigadora Responsável no Projeto Horizontes cistercienses (PTDC/ART-
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MÍSTICA E POESIA TROVADORESCA NA OBRA O ESPELHO DAS 
ALMAS SIMPLES DE MARGUERITE PORETE 
Ceci M. C. Baptista Mariani (Faculdade de Teologia da PUC Campinas) 

 
Os trovadores medievais estão no centro de um novo modo de sentir, costumavam ver a si 
mesmos como portadores de um novo tipo de ciência, uma “ciência alegre”, articulada ao 
mundo e, ao mesmo tempo, capaz de transcendê-lo. Ciência alegre que implicava também 
o sofrimento, porque era expressão de um aprendizado em que o trovador tornava-se um 
mestre da arte de viver intensamente. Criação original dos travadores, o Amor Cortês, que 
em sua dinâmica paradoxal implica a relação entre imanência e transcendência, oferecerá 
recursos de expressão para a teologia apofática produzida por mulheres na Idade Média 
tardia entre as quais distinguimos Marguerite Porete, mística e teóloga que viveu entre a 
segunda metade do século XIII e início do século XIV. Procedente do Condado de Hainaut, 
cidade de Valenciennes, região do Reno, teria pertencido ao Movimento Beguinal, 
movimento espiritual que se desenvolveu como alternativa de vida religiosa leiga na 
Renânia e Países Baixos. Em sua obra, O Espelho das Almas Simples e aniquiladas e que 
permanecem somente na vontade e no desejo e no desejo do Amor, situada no âmbito da 
tradição apofática, essa autora, cantando a sua alegria, chama a Deus, o Fin Amour, Amor 
Cortês, Cortesia. A partir do itinerário místico, Marguerite descobre e anuncia em sua obra 
que Deus que é Amor, e o Amor nela, o Espírito Santo, é delicadeza, doçura, bondade, 
beleza, atributos de Deus que remetem à linguagem dos trovadores, aqueles que cantam o 
amor cortês. Através de metodologia bibliográfica, objetiva-se nessa comunicação 
empreender uma reflexão sobre a relação entre mística e poesia trovadoresca tendo como 
referência a obra de Marguerite Porete. 
 
Palavras-chaves: Mística medieval; Marguerite Porete; poesia trovadoresca; teologia apofática; amor cortês. 
 
Ceci M. C. Baptista Mariani Doutora em Ciências da Religião pela PUC/SP, Mestre em Teologia 
Dogmática pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Professora no 
Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião e na Faculdade de Teologia da PUC Campinas. 
Membro da SOTER e coordenadora do Grupo de Trabalho “Espiritualidade e Mística”. 

 
 

SOBRE SANTAS E EMBUSTEIRAS: MAGDALENA DE LA CRUZ E O 
PROCESSO DE CONFESSIONALIZAÇÃO ESPANHOL (1530-1560) 
César Augusto Mendes Cruz 

 
No decorrer do século XVI, a Andaluzia foi terreno de embates e disputas entre diversas 
formas de devoção e exercício da espiritualidade. Naquele contexto, marcado pelo impacto 
das reformas religiosas e pelos processos de confessionalização – católica e protestantes- 



 

 

surge um afã normatizador das condutas devocionais. Nossa investigação almeja 
compreender, de modo geral, os mecanismos e disputas ao redor do projeto de 
disciplinamento social das condutas proposto pelas hierarquias da Igreja Católica, nos 
anos das reformas religiosas. Através do estudo do caso da santa viva cordobesa 
Magdalena de la Cruz, abadessa do mosteiro de Santa Isabel de los Ángeles, analisamos o 
estabelecimento de uma fronteira entre as santidades reconhecidas institucionalmente e 
aquelas ditas ilícitas, marco realizado, na monarquia compósita de Espanha, pelo Tribunal 
do Santo Ofício da Inquisição, encarregado da tarefa de classificar as ‘verdadeiras’ e ‘falsas’ 
santidades. 
 
Palavras-chave: Santidades; Visionarismo; Vida Monástica; Inquisição; Confessionalização.  

 
César Augusto Mendes Cruz é bacharel e licenciado em História pelo Departamento de 
História do Institituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH/UNICAMP). Estudante de Mestrado em História Cultural, na linha de pesquisa História, 
Religiões e Cultura, desenvolve atualmente a investigação intitulada “Sobre Santas e Embusteiras: 
Magdalena de la Cruz e a Confessionalização Espanhola (1530-1560)”, com financiamento da 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP Processo nº 2016/19581-1), sob 
orientação do Professor Doutor Rui Luis Rodrigues, em que pesquisa a formação da fronteira entre 
as santidades institucionalmente referendadas e as santidades heterodoxas na primeira 
modernidade. Seus temas de pesquisa incluem o eixo de História das Religiões, História das 
Inquisições Modernas e História da Cultura monástica na Primeira Modernidade (séculos XVI e 
XVII). Professor da Rede Básica de Ensino (Pública e Privada), realizou duas estadias no 
extranjeiro: um intercâmbio acadêmico de Graduação na Faculdade de Letras da Universidade de 
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de Geografía e Historia da Universidade Complutense de Madrid, em 2018, sob supervisão da Profª 
Drª Ana Isabel Lópes-Salazar Codes. 
 
 
MONASTÉRIOS FEMININOS MEDIEVAIS: TRANSFORMAÇÕES 
SIMBÓLICAS E CULTURA FEMININA 
Cláudia Costa Brochado (Professora de História Medieval da Universidade de 
Brasília) 
 
O espaço monástico na Idade Média abrigava um grande e variado contingente de 
mulheres, com maior ou menor vocação religiosa, e foi lugar de proteção e refúgio, sem ter 
sido, no entanto, lugar de isolamento. A Idade Média oferece às mulheres, no contexto da 
sociedade coorporativa cristã, a possibilidade de inserir-se em um de seus corpos mais 
valorizados, o clerical. No ambiente dos monastérios as mulheres encontram, de forma 
particular, novas formas de estar no mundo que extrapolam a busca pela melhor maneira 
de viver a espiritualidade, possibilitando um novo exercício de liberdade. O cristianismo, e 
os novos espaços que inaugura, como as instituições monástico-conventuais, opera 
transformações simbólicas e materiais que permite o florescimento de uma rica cultura 
feminina. 
 
Palavras-chave: Mulheres, Cristianismo, Idade Média, Cultura, Monasticismo.  
 
Cláudia Costa Brochado: Professora da Universidade de Brasília e doutora em História 
Medieval pela  



 

 

Universidade de Barcelona. Especialista. Publicações recentes: (2014) As pouco silenciosas monjas 
medievais (ISBN: 978-85-8047-056-7); (2014) Evangelhos em feminino: interpretações de uma 
escritora medieval ibérica (ISSN: 1809-4449); (2013) Três obras literárias catalãs no contexto da 
Querelle des Femmes (ISSN: 1516-1536); (2015) Processos jurídicos e conflitos matrimoniais 
(Barcelona, século XV) (ISSN: 1413-3024); (2015) A Idade Média e a História das Mulheres no 
Curso de Graduação em História da Universidade de Brasília (ISSN: 1676-9651); (2016) As 
intelectuais da Idade Média – por uma genealogia feminina: Isabel de Villena (ISBN: 978-85-
237-1066-8) 
 
 
EL MITO DE LA PECADORA ARREPENTIDA EN EL 
ROMANTICISMO ESPAÑOL: EL CASO DE DOÑA LEONOR DE 
VARGAS EN DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO 
Claudia Lora Márquez (Universidad de Cádiz) 
 
El mito de la pecadora arrepentida hunde sus raíces en la figura bíblica de María 
Magdalena, si bien se consolida definitivamente bajo el auspicio de Trento (1545-1563) 
(Haskins, 1993; Fernández Rodríguez, 2009; Catelli, 2011; Mínguez, 2016). Nuestra 
propuesta de investigación consiste en rastrear las manifestaciones literarias de mujeres 
que se convierten en santas penitentes desde el Barroco hasta el Romanticismo. 
Planteamos un estudio específico del personaje de Leonor de Vargas en Don Álvaro o la 
fuerza del sino (1835) para explicar así la adscripción de esta obra al Romanticismo 
subversivo a partir de la relectura que realiza el Duque de Rivas de la pecadora arrepentida 
tal y como aparece retratada en la Comedia nueva. 
 
Palabras-clave: Pecadora arrepentida, Contrarreforma, Comedia nueva, Don Álvaro o la fuerza del sino, 
Romanticismo.  
 
Claudia Lora Márquez Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Máster 
en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales por la Universidad de Sevilla. Investigadora pre-
doctoral en la Universidad de Cádiz. Mis investigaciones hasta la fecha se han centrado en indagar 
las relaciones existentes entre cristianismo y Romanticismo.  

 
 

SILÊNCIO E CLAUSURA: A PRODUÇÃO DE HILDEGARDA DE 
BINGEN 
Cristina Susigan  
 
A ausência das mulheres no discurso predominante e oficial da História da Arte não revela 
apenas um simples esquecimento, mas a própria condição em que se estrutura a disciplina. 
As produções artísticas das mulheres são avaliadas em função do seu pertencimento ao 
sexo feminino e, muita vezes, o carácter “feminino” de uma obra seve para demonstrar o 
carácter secundário de sua autora. O que é importante não é apenas pensar em resgatar a 
obra de uma série de mulheres, mas dar o devido reconhecimento e empoderamento a 
estas artistas. A produção cultural feminina dos séculos XII e XIII, na sua grande maioria, 
realizava-se dentro dos conventos. O espaço representava confinamento e esquecimento, 
mas também era o lugar de apropriação de conhecimento e criação artística. Esta 



 

 

comunicação tem o intuito de analisar a obra de Hildegarda de Bingen (1098-1179) – que 
além de se destacar na ilustração de iluminuras, foi compositora, escritora, médica 
informal e monja beneditina -, para ressaltar a importância desta artista multifacetada e 
dar a conhecer a contribuição das religiosas nas artes em instituições conventuais. 
 
Palavras-chaves: Hildegarda de Bingen; expressão artística no feminino; iluminuras; criação conventual; 
artes plásticas 
 
Cristina Susigan é doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Estudos Americanos pela Universidade Aberta de Portugal. 
Exerceu a docência no ensino superior no Instituto Politécnico do Porto, Portugal, na área dos 
estudos visuais.  
 

 
O DIABO NO CONVENTO 
Cristina Trindade (CLEPUL-CIDH) 
 
Em 1751 tem início um processo no Tribunal do Santo Ofício relativo uma freira do 
Convento de Nossa Senhora das Mercês, no Funchal. A origem da questão situa-se uns 
anos antes quando Dona Isabel Filipa Telo de Meneses e Sá, membro de uma das mais 
importantes famílias da elite local, se apaixona por um jovem abaixo da sua condição, e o 
seu irmão e tutor determina que ela tem de entrar no convento. Esta situação contrariou de 
tal modo Isabel Filipa que ela decide firmar um pacto com o demónio, e é nessas 
circunstâncias que pronuncia os votos. O comportamento de Isabel Filipa de Santo 
António, nome que assume como religiosa, tornou-se, porém, de tal modo disruptivo que 
acabou por dar origem ao já referido processo da Inquisição, principal fonte desta 
comunicação. 
 
Palavras Chave: Ilha da Madeira, diabo, blasfémia, assassínio, Inquisição.  
 
Ana Cristina Trindade é doutorada em História Moderna, e é também membro do CLEPUL, e 
da Cátedra Infante D. Henrique da Universidade Aberta. Coordenadora do projeto Dicionário 
Enciclopédico da Madeira, trabalha em projetos ligados à cultura na Ilha da Madeira 
 
 
AS CONFRARIAS DO CONVENTO DOS REMÉDIOS EM BRAGA 
(SÉCULOS XVII A XIX): A FESTA, A MÚSICA E OS MIMOS PARA 
AS CANTORAS 
Elisa Lessa (CEHUM- Universidade do Minho) 
 

O Convento de Nossa Senhora da Piedade, também designado Convento dos Remédios da 
cidade de Braga, da Terceira Ordem da Penitência (São Francisco) foi fundado em 1544 por 
D. Frei André de Torquemada, religioso franciscano, e extinto em 7 de Maio de 1898, por morte 
da última religiosa. No século XVIII, estavam sediadas no convento as Confrarias do 
Santíssimo Sacramento e do Sagrado Coração de Maria também conhecida por Nossa 
Senhora das Graças. Nesta comunicação descrevem-se e analisam-se fontes documentais 
relativas à pompa devocional e à prática musical das monjas músicas. Em particular 



 

 

abordar-se-ão as celebrações festivas das confrarias em que a música era elemento 
fundamental e motor de interação entre a comunidade conventual e a sociedade.  
 
Palavras chave: Música, confrarias, monjas músicas, vida intramuros. 
 
Elisa Lessa é Professora Associada do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do 
Minho. É doutorada em Ciências Musicais Históricas pela Universidade Nova. Integra o Centro de 
Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) e o Núcleo de Investigação Caravelas 
da Universidade Nova de Lisboa (CESEM).  
 

 
UMA SAGA ÉPICA RELIGIOSA. UMA LEITURA DA TRILOGÍA DE 
SOROR MARIA DE MESQUITA PIMENTEL 
Fabio Mario da Silva 
 
Soror Maria de Mesquita Pimentel foi uma monja cisterciense que viveu na cidade de 
Évora, no século XVII, professa do Mosteiro de São Bento de Cástris. Ela foi a primeira 
mulher portuguesa a escrever e publicar um texto épico, tendo uma obra publicada em 
vida, Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor (primeira parte) de 1639, 
primeira parte duma trilogia épica também composta por Memorial dos Milagres de 
Cristo e Triunfo do Divino Amor (segunda parte) e Memorial da Paixão de Cristo e 
Triunfo do Divino Amor (terceira parte), manuscrito único depositado na Biblioteca 
Pública de Évora e que reeditamos a partir de 2016, quase 400 anos após o surgimento do 
primeiro tomo. E por que justamente uma religiosa enclausurada escolheria justamente o 
gênero epopeia para escrever sua obra? Nosso objetivo é analisar alguns dos principais 
temas abordados pela autora 
 
Palavras-chave: epopeia, Soror Maria de Mesquita Pimentel, autoria feminina. 
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LIVROS DAS RELIGIOSAS DE S. BERNARDO DO REAL 
MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DA CIDADE DE 
TAVIRA: LEITURAS SETECENTISTAS 
Fernanda Maria Guedes de Campos (CHAM NOVA FCSH e UAç; CEHR UCP) 

 
Em 2019 cumprem-se 250 anos sobre o Edital da Real Mesa Censória de 10 de julho de 
1769. Nele se determinava que todos os indivíduos e comunidades possuidores de livros, 
deles fizessem um rol e o entregassem à Real Mesa Censória, a fim de serem examinados. 
Em resultado dessa devassa, tem sido possível desenvolver estudos individuais ou de 
conjunto sobre as coleções bibliográficas existentes em Portugal, o perfil dos leitores e a 
cultura escrita do país, no reinado de D. José. As livrarias das casas religiosas, masculinas 
e femininas, também deviam cumprir as obrigações fixadas no Edital. Sabe-se, porém, que 
só um número restrito o fez e nele contamos o mosteiro feminino de Nossa Senhora da 
Piedade de Tavira, da Ordem de Cister.  
Este mosteiro foi a única fundação cisterciense no Algarve, entregue à Ordem pelo bispo de 
Silves D. Fernando Coutinho em 1530, tendo o edifício sido destinado, inicialmente, para 
uma comunidade de Clarissas. A proteção e padroado do bispo fundador, cuja irmã foi a 
primeira abadessa, determinou o início da situação desafogada que as Bernardas 
usufruíram, a qual se manteve durante os três séculos da sua existência. A presença dos 
livros nos conventos e mosteiros femininos, ainda que sujeita a um controlo maior do que 
nos masculinos, é uma constante que os catálogos preparados em 1769 (entre outras 
manifestações) permitem reconhecer. Muitos são relativos à livraria comum, mas outros 
são róis de livros de posse individual de religiosas, existindo também, em pequeno 
número, alguns de posse conjunta, normalmente por serem religiosas com laços familiares. 
O catálogo do mosteiro das Bernardas apresenta-se com um título invulgar: Mappa dos 
Livros das Religiozas de S. Bernardo do Real Mosteiro de N. Sra da Piedade da Cid.e de 
Tavira Reino do Alg.e (BNP. MSS 1, nº 20) e tem a particularidade de juntar, em texto 
corrido, os inventários individuais dos livros de uso das religiosas, terminando com os do 
padre confessor, o qual, muito provavelmente terá participado na redação do catálogo. 
A comunicação que propomos tem como objetivos: 1) contextualizar o catálogo no 
conjunto das respostas de instituições religiosas femininas e dos seus membros ao Edital 
da Real Mesa Censória de 10 de julho de 1769; 2) analisar a tipologia das obras 
referenciadas em termos bibliográficos (autores, géneros, língua dos textos, origem e datas 
de edição); 3) estabelecer possíveis linhas orientadoras de leitura no mosteiro e revelar 
eventuais gostos individuais entre as distintas leitoras. 
 
Palavras-chave: Real Mesa Censória; Ordem de Cister; Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade de Tavira; 
Livros, leituras e leitoras; Século XVIII. 
 
Fernanda Maria Guedes de Campos. Doutorada em História (NOVA FCSH) e Pós-Graduada 
em Ciências Documentais (FLUL), foi Subdiretora da Biblioteca Nacional (1992-2006). Lecionou, 
como docente convidada, na FLUL, UAL e ISCTE. É investigadora integrada do Centro de 
Humanidades (CHAM-NOVA FCSH e UAç) no Grupo Leitura e Formas de Escrita e investigadora 
convidada do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR, UCP). As suas áreas de interesse 
são, sobretudo, História do Livro, da Leitura e das Bibliotecas no Antigo Regime, com destaque 
para bibliotecas religiosas. Participa com frequência em encontros científicos e publicou 
recentemente os livros: Para se achar facilmente o que se busca: bibliotecas, catálogos e leitores 



 

 

(séc. XVIII). 2015 e A ordem das Ordens religiosas: roteiro identitário de Portugal (séc. XII-
XVIII). 2017. 
 
 
OS “DESEJOS PIEDOSOS” DE SÓROR MADALENA DA GLÓRIA: 
ARTIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS DOS PIA DESIDERIA NO REYNO 
DE BABYLONIA (1749) 
Filipa Araújo 
 
Autora de relevo no panorama da escrita monástica feminina, Soror Madalena da Glória 
(1672-1760?) revela um engenho criativo que desafia os leitores contemporâneos a 
conhecer melhor as particularidades da sensibilidade barroca, nomeadamente no âmbito 
do estudo das relações entre texto e imagem. 
Inscrevendo-se na tradição da novela alegórica, o Reyno de Babylonia ganhado pelas 
armas do Empírio (1749) tem sido apontado como um dos raros exemplos de livros de 
emblemas portugueses. A atribuição deste estatuto não está isenta de controvérsia, mas é 
inegável o diálogo intertextual que a autora estabelece com um dos mais famosos 
embaixadores da literatura devocional na Europa Moderna: os Pia Desideria (1624) de 
Herman Hugo. Em Portugal, a obra foi amplamente divulgada, como atestam as 
referências de autores contemporâneos, bem como a versão de Joseph Pereira Velozo, 
inicialmente impressa com o título de Desejos Piedosos de huma alma saudosa (1687) e 
depois sucessivamente reeditada. Nesta perspetiva, sugere-se uma nova abordagem do 
Reyno de Babylonia no contexto da receção de modelos emblemáticos no Barroco 
português, cotejando a recriação narrativa proposta por Soror Madalena com o modelo 
belga e com as versões nacionais, de modo a analisar as estratégias de adaptação 
privilegiadas pela freira. Procurar-se-á, além disso, relacionar este exemplo de receção 
literária com outras formas de aproveitamento artístico do mesmo modelo, com ênfase 
para a reprodução de emblemas dos Pia Desideria em diferentes conjuntos azulejares do 
século XVIII.  
Pretende-se, assim, mostrar como a inusitada obra de Soror Madalena da Glória não só 
confere contornos específicos à sua inventio no universo da escrita conventual feminina, 
como pode permitir afirmar a sua voz diferenciada no panorama intelectual português, 
refletindo a tendência europeia para colocar a literatura emblemática ao serviço das 
correntes de espiritualidade.  
 
Palavras-chave: novela, emblemas, Barroco, azulejos, estudos interartes 
 
Filipa Araújo Licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa (2004), pela FLUC, 
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título: "Verba significant, res significantur: a receção dos Emblemata de Alciato na produção 
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intitulado “Signos mudos e imagens falantes: a receção da linguagem logo-icónica na cultura 
portuguesa do Barroco”, que tem como unidades de acolhimento o Centro Interuniversitário de 
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de Jovens Cientistas da Academia das Ciências de Lisboa, como representante nacional no domínio 
das Línguas e Literaturas. 
 
 
NOS UMBRAIS DA SANTIDADE: IMAGENS DE D. CONSTANÇA 
SANCHES 
Filipe Alves Moreira (SMELPS/IF/UP e CLEPUL/UL) e Paula Almeida 
Mendes (CITCEM/UP) 
 
D. Constança Sanches, filha de D. Sancho I e de Maria Pais Ribeiro, «a ribeirinha», nasceu 
em 1210 e faleceu em 1269, tendo vivido, provavelmente, no mosteiro de S. João das 
Donas, dependente do de Santa Cruz de Coimbra. Ao contrário das suas três meias irmãs, 
Sancha, Mafalda e Teresa, a sua memória, pese embora o facto de ter sido registada em 
tons hagiográficos por diversos autores, tem sido alvo de pouca atenção. Tendo em conta 
este enquadramento, esta proposta de comunicação pretende analisar os moldes em que se 
processou a construção da fama sanctitatis desta mulher de sangue real. Partindo da 
análise do seu epitáfio duocentista, e passando pelo testemunho de alguns registos 
historiográficos medievais, terminaremos com a revisitação de obras da época moderna, 
como o Jardim de Portugal de Frei. Luís dos Anjos (1626) e o Agiológio Lusitano, na parte 
redigida por António Caetano de Sousa (1744). O investimento na promoção da sua 
«santidade» acentua-se entre finais do século XVI e meados do XVIII, processo que está 
em sintonia com o contexto da chamada Contrarreforma e tem paralelo com outros casos 
de figuras medievais.  
 
Palavras-chave: Constança Sanches; vidas devotas; historiografia; contrarreforma; fama sanctitatis. 
 
Filipe Alves Moreira (SMELPS/IF/UP e CLEPUL/UL) Doutorado (2011) com uma tese sobre 
historiografia portuguesa e castelhana dos séculos XV e XVI. Os seus principais interesses de 
investigação são a historiografia portuguesa e castelhana dos séculos XIII – XVI, as representações 
do poder real e a crítica textual, áreas onde conta já com numerosas publicações  
https://up-pt.academia.edu/FilipeAlvesMoreira  
 
Paula Almeida Mendes (CITCEM/UP). Doutora em Línguas e Literaturas Românicas, pela 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2013), com uma tese sobre a escrita e edição de 
«Vidas» de santos e de «Vidas» devotas em Portugal (sécs. XVI-XVIII). É investigadora integrada 
do CITCEM e bolseira de Pós-Doutoramento da FCT. Tem centrado os seus estudos na área da 
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A FIGURA DA VIRGEM MARIA NO MEMORIAL DA PAIXÃO DE 
CRISTO DE SOROR MARIA DE MESQUITA PIMENTEL 
Geise Teixeira (CITCEM) 
 
Essa comunicação pretende analisar a figura da Virgem Maria no Memorial da Paixão de 
Cristo e Triunfo do Divino Amor (século XVII), poema épico escrito pela religiosa 
cisterciense Soror Maria de Mesquita Pimentel. Nessa abordagem, interessa 
particularmente refletir sobre o papel desempenhado pela Virgem Maria no projeto 



 

 

salvífico como corredentora de Cristo, papel que, ultrapassando o caráter escatológico de 
sua maternidade divina, se concretiza na evocação de seu sofrimento ao pé da cruz, ou seja, 
na compaixão que ela sentiu ao assistir o duro martírio de seu filho, o que lhe permitiu 
participar de forma próxima e ativa nas dores de Cristo e na obra da redenção humana. 
 
Palavras-chave: Memorial da Paixão; Soror Maria de Mesquita Pimentel; compaixão, corredenção; Virgem 
Maria. 
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DO MOCAMBO A PERNAMBUCO – MISTICISMO E HERESIA NOS 
CLAUSTROS DA LISBOA SETECENTISTA 
Georgina Silva dos Santos (Universidade Federal Fluminense) 
 
A fundação de conventos em terras portuguesas é, em geral, atribuída ao gesto caridoso da 
realeza, da nobreza ou do poder concelhio. Houve casos, porém, em que o surgimento 
dessas casas religiosas partiu de mulheres simples, cuja expressão religiosa, embora 
afinada à espiritualidade barroca, escapava ao modelo disciplinar do clero. A criação do 
Convento das Bernardas, em meados do século XVII, no antigo bairro do Mocambo em 
Lisboa, foi marcada por episódios singulares protagonizados pela noviça Maria da Cruz. 
Malvista pelas autoridades conventuais e acusada de heresia, a mística acabou condenada 
pelo Santo Ofício, sofreu a humilhação do açoite e do degredo, mas encontrou no outro 
lado do Atlântico o juízo da santidade negado na metrópole.  
 
Palavras-chave: Mocambo; Inquisição Portuguesa; misticismo; ordens religiosas. 
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A LEITURA E O CANTO NA VIDA DAS COMUNIDADES 
DOMINICANAS FEMININAS OBSERVANTES 
Gilberto Coralejo Moiteiro (Instituto Politécnico de Leiria e Instituto de 
Estudos Medievais – NOVA FCSH) 
 
A leitura e o canto foram dois dos principais modos de oração no seio das comunidades 
monásticas e conventuais. Em períodos de reforma, a preocupação com aqueles 
instrumentos de vida contemplativa tendeu a fortalecer-se. No caso dos ramos femininos 
das ordens mendicantes, o culto litúrgico e as leituras comunitárias mereceram uma 
atenção redobrada, uma vez que às religiosas competia compensar aquilo que os frades, 



 

 

convocados para a vida pública, não conseguiam cumprir integralmente. Tanto os 
dispositivos de natureza normativa como as memórias escritas dos conventos dominicanos 
femininos dão conta desta preocupação. Criar ambientes devocionais propícios ao perfeito 
serviço divino constituiu o grande desígnio, como mostram os documentos provenientes de 
duas das mais importantes instituições dominicanas portuguesas do período observante: o 
Convento de Jesus de Aveiro (fundado em 1461) e o Convento de Nossa Senhora do Paraíso 
de Évora (fundado em 1516). 
 
Palavras-chave: Observância, Religiosidade Feminina, Ordem dos Pregadores, Leitura, Canto. 
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A PORTRAIT OF CLAUDIA SESSA, CANTATRICE SINGOLARE IN 
THE EARLY 17TH-CENTURY MILAN’S MONASTIC 
ENVIRONMENT 
Giovanna Carugno (“Rinaldo Franci” Conservatory of Siena) 

 
This paper aims at providing an overview on the musical environment of female monastic 
institutions in the area of Milan, with attention to the early 17th century and to the 
activities of Claudia Sessa, composer and singer known also as Monaca dell’Annunciata.  
Notwithstanding the musicological literature dealing with women composers spend some 
words also on Claudia Sessa, there is a lack of a specific study intended to shed light to the 
details of the life and works of the nun. The paper will try to fill this gap, by examining 
both primary and secondary sources. Regarding the first aspect, some contemporaries of 
Sessa reported about her musical talent – not only in singing and composing, but also in 
playing any kind of instrument –, giving a first biographical sketch. Musicologists indicate 
two main sources about Sessa: the treatise by Errici Puteani (Modula Pallata, 1599) and 
Girolamo Borsieri’s Supplemento Della Nobiltà di Milano (1619).  
However, they neglect the relevance of another source, a chronicle of the Eighty Years' War 
written by Cesare Campana (1602), that comprises a paragraph entirely focused on Claudia 
Sessa, defining her “musica rarissima”. With reference to late sources, literaly works of 
different nature (mostly educative and historical) mentioned Claudia Sessa in the following 
centuries.  
The paper will put in dialogue these sources, with the final objective to draw a portrait of 
Claudia Sessa, also questioning about the monastic institution in which she served and 
commenting on the only Sessa’s surviving compositions, for voice and continuo, included 
in the work compiled by Angelico Patto, Canoro Pianto di Maria Vergine sopra la faccia 
di Christo Estinto, published in Venice in 1613 and nowadays preserved in print at the 
International Museum and Library of Music of Bologna, under the collocation number V. 
125.  
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O VALOR DOS EXEMPLA: O TÚMULO DA INFANTA ISABEL NO 
MOSTEIRO DE SANTA CLARA E SANTA ISABEL DE COIMBRA 
Giulia Rossi Vairo (Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa) 
 
O objecto da comunicação é o túmulo da infanta D. Isabel (1324-1326), filha dos reis D. 
Afonso IV e D. Beatriz e neta da rainha D. Isabel, viúva do rei D. Dinis, atualmente 
conservado na igreja da Rainha Santa Isabel, em Coimbra, mas antigamente alojado na 
capela funerária da rainha D. Isabel no templo do antigo mosteiro de Santa Clara e Santa 
Isabel da cidade. 
A nossa apresentação focar-se-á no estudo do sarcófago, desenvolvendo a leitura do 
programa iconográfico do jacente e da arca, na sua componente figurativa e heráldica. 
Nomeadamente, deter-se-á no papel desenvolvido pela rainha D. Isabel, junto da qual a 
criança passou a sua breve existência, no processo de comemoração da infanta, uma vez 
que o monumento foi o resultado da encomenda conjunta dos pais e da avó. 
Efetivamente, o túmulo foi concebido e realizado, entre 1326 e 1327, para ser colocado no 
coro da igreja monástica a pedido da rainha viúva que, naquela mesma altura, estabelecera 
a sua sepultura além da grade. Nesta perspectiva, as religiosas clarissas, às quais D. Isabel 
confiara a tarefa de custodiar a sua memória e às cujas orações entregara a salvação das 
almas sua e da neta, tornaram-se as intermediárias e, ao mesmo tempo, as destinatárias 
privilegiadas da mensagem didático-pedagógica ínsita na iconografia do monumento da 
infanta D. Isabel.  
 
Palavras-chave: Rainha D. Isabel; Infanta D. Isabel; Mosteiro de Santa Clara e Santa Isabel de Coimbra; 
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O PROGRAMA PARA A EDUCAÇÃO FEMININA DAS URSULINAS 
EM PORTUGAL NO SÉCULO XVIII: CONTEXTO, ATORES, 
ADAPTAÇÕES 
Helena Queirós (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 e Universidade do 
Porto) 
 
Esta comunicação partirá do estudo comparado entre os regulamentos para a instrução de 
meninas, um manuscrito do século XVIII das Ursulinas portuguesas, e a sua fonte 



 

 

francesa. Este estudo comparado e, tanto quanto sabemos, nunca antes empreendido 
coloca em destaque alterações importantes em relação ao texto prescritivo que lhe serviu 
de base. Essas alterações serão descritas e interpretadas à luz dos contextos e atores da 
instalação das Ursulinas em Portugal, por volta de meados do século XVIII. Serão tratadas 
diferenças entre os dois textos que refletem distinções claras no plano funcional-
organizacional, em que os regulamentos portugueses respondem a um projeto educativo 
nos seus inícios, que por vezes faz mesmo pensar numa certa improvisação de meios, e em 
que a sombra do claustro está marcadamente presente. Neste sentido, serão realçados 
aspetos de um rigorismo formal, tanto mais relevante quanto ausente dos regulamentos 
franceses, o que não será certamente alheio ao facto de uma das principais figuras da 
Jacobeia estar ligada ao momento da introdução das Ursulinas em Portugal.  
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AS PRIMEIRAS ZELADORAS DO SENHOR SANTO CRISTO DOS 
MILAGRES COMO PROMOTORAS DA DEVOÇÃO E DO 
ENGRANDECIMENTO ARTÍSTICO 
Hélio Nuno Santos Soares 
 
O culto à Imagem do Senhor Santo Cristo é um fator identitário dos açorianos, consolidado 
ao longo de três séculos. Somente no séc. XVIII, através da devoção particular e empenho 
da religiosa Teresa da Anunciada (1658-1738), a Imagem assume um culto público que 
integrou todos os grupos sociais. Com a morte da madre Teresa da Anunciada, em 1738, 
ficou vago o lugar de zeladora da Imagem, que exerceu provavelmente de 1684?-1738, 
cargo que se entendeu por necessário manter, tendo em conta a dimensão popular do culto 
à Imagem e a conservação do decoro da sua capela. Entre 1738-1813 duas religiosas 
exerceram este cargo: as madres Teresa de Jesus Maria (1738-1759) e Quitéria Francisca 
de Santa Rosa (1759-1813). Ambas as religiosas são sobrinhas da primeira zeladora, a 
madre Teresa da Anunciada. No decurso do exercício do cargo de zeladoras, deu-se a 
consolidação do culto. Importa (re)construir a biografia destas duas religiosas.  
As zeladoras assumiram a função de mediadoras entre os fiéis e a Imagem, recebiam, por 
exemplo, cartas com pedidos diversos que eram colocados junto à Imagem ou agradeciam 
as graças recebidas em nome dos devotos ausentes. Ao nível administrativo, tinham a seu 
cargo a gestão das esmolas que os fiéis ofereciam e a consequente utilização no 
cumprimento da vontade dos fiéis, mantinham as despesas do culto consoante as 
circunstância de cada momento. Eram as zeladoras, com o patrocínio das elites, que 
promoviam a encomenda artística dos dons presentes na Imagem (coroa, cetro, corda, 
medalhão e resplendor), considerado na atualidade, um dos conjuntos mais belos e 
sumptuosos da joalharia devocional do país1, e a construção da terceira e atual capela e do 
seu respetivo programa decorativo (azulejos e retábulo). Tendo em conta a adesão dos 



 

 

diferentes grupos sociais na devoção à Imagem, o cargo de zeladora dava, dentro e fora do 
mosteiro, um considerável prestígio social, o que ocasionava o apreço pelo cargo.  
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“¿E QUIÉN PUDYIERA OÝR CON LAS OREJAS DEL ÁNIMA ESTE 
TAN SALUDABLE CONSEJO? SENEQUISMO Y CUIDADO DE SÍ EN 
ARBOLEDA DE LOS ENFERMOS DE TERESA DE CARTAGENA” 
Ilse Guadalupe Díaz Márquez (Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa) 
 
El concepto de ‘cuidado de sí’ o ‘inquietud de sí’ fue acuñado por Michel Foucault para 
hacer referencia a las técnicas corporales y psicológicas desarrolladas en Occidente entre la 
Antigüedad grecolatina y el cristianismo. Dichas técnicas son utilizadas por el sujeto para 
lograr un control sobre sus deseos y de esta forma acceder a una tranquilidad del alma, a 
una existencia plena o a una iluminación espiritual. La institución monacal cristiana, a 
través del ascetismo y de la confesión, retomaría en buena medida las técnicas de cuidado 
de sí de los filósofos estoicos -entre ellos Séneca- para lograr un control adecuado de las 
pasiones y de este modo, conseguir la purificación y la santidad. Íntimamente ligado a 
dicha institución, el misticismo medieval también hizo uso constante de estas técnicas con 
el fin de alcanzar una comunicación directa con la divinidad.  
El tratado Arboleda de los enfermos, escrito en el siglo XV por la monja castellana Teresa 
de Cartagena, constituye un ejemplo por completo sui generis entre las obras filosóficas, 
místicas y mistagógicas que pueden enmarcarse en el ámbito de los textos que proponen 
una forma particular de cuidado de sí. Sorda y conversa, Cartagena dedica este tratado de 
tipo consolatorio a quienes como ella sufrían una enfermedad, y les propone allí un 
itinerario espiritual en el que, a través de su padecimiento logren acercarse a Dios y 
alcanzar el premio de la vida eterna. En este sentido, el tratado se constituye como un 
manual de virtudes y también como un camino de perfección. Tal camino está anclado 
plenamente en la tradición senequista, que en el siglo y en el contexto de Teresa, atraía de 
manera especial a los conversos, puesto que les proporcionaba una serie de preceptos y de 
recomendaciones útiles para sobreponerse a la marginación y a la persecución de la que 
eran objeto.  
Esta comunicación presenta un análisis de los tópicos y las imágenes senequistas que 
constituyen el tratado, fundamentado así la inserción de la obra de la autora en la historia 
del desarrollo de las técnicas de sí en occidente medieval, y más específicamente, en la 
transformación de las mismas que tuvo lugar en el límite entre dos religiones –el 
cristianismo y el judaísmo- y entre dos épocas –la Edad Media y la Modernidad-. 
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A MÚSICA PARA MAIOR LOUVOR A DEUS: OS ÓRGÃOS DOS 
CONVENTOS FEMININOS DOS AÇORES E A EXIBIÇÃO DO 
PODER TEMPORAL 
Isabel Albergaria Sousa (CESEM – NOVA/FCSH) 

 
A proliferação de conventos nos Açores, no século XVIII, originou a aquisição de um 
representativo número de órgãos, que hoje integra o importante património organístico da 
região. A par dos conventos masculinos, a sociedade açoriana assistiu a uma forte 
implantação de conventos da segunda ordem franciscana (clarissas e concepcionistas). A 
admissão das noviças na vida conventual era obrigatoriamente acompanhada pelos 
respectivos dotes e, por vezes, por uma pensão anual, criando uma hierarquia natural no 
tecido conventual. Deste modo, os conventos femininos dispunham, à partida, de maior 
disponibilidade financeira que os masculinos, que se expressava, entre outros aspectos, no 
aparato musical. Os órgãos dos conventos femininos açorianos que sobreviveram – hoje 
considerados órgãos históricos – foram construídos entre o final do século XVIII e 1828, 
pelos dois mais emblemáticos organeiros activos em Portugal – Joaquim António Peres 
Fontanes e António Xavier Machado e Cerveira. Através da sua concepção sonora mas 
também da sua linguagem decorativa, esses órgãos reflectem, grosso modo, a origem social 
das religiosas e a importância do respectivo convento na sociedade. 
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PODER ESPIRITUAL EN NUEVA GRANADA: LOS CASOS DE 
FRANCISCA JOSEFA DE CASTILLO (1671-1742), JERÓNIMA NAVA 
Y SAAVEDRA (1669-1727) Y GERTRUDIS DE SANTA INÉS (1668-
1730) 
Isabel Cristina Lara 
 
En los siglos XVI y XVII, las mujeres eran vistas como seres que tenían un intelecto 
inferior al de los hombres, además de ser vistas como más propensas al pecado. La iglesia 
católica bajo el reinado del Concilio de Trento (1545) dictó, entre otras cosas, el 
aislamiento en el que las religiosas tenían que vivir en esa época. Así mismo, no estaba 
bien visto que una mujer escribiese o que ejerciera ningún tipo de labor intelectual. Las 
reglas de la post-reforma fueron trasladadas a nuevos territorios como el de las Américas, 



 

 

específicamente se hablará aquí del territorio conocido como Nueva Granada (conocido 
ahora como Colombia). Los conventos en este territorio eran creados para prevenir a las 
mujeres de la clase alta caer en lo que se consideraban malos comportamientos, por esta 
razón, y a su vez siguiendo la tradición de la cultura de la época, las mujeres que no 
querían contraer matrimonio tenían la opción de convertirse en monjas, como también las 
mujeres que enviudaban o aquellas que eran las menores de la familia. Dentro de este 
grupo de mujeres, algunas comenzaron a escribir sus autobiografías y a comentar sus 
experiencias espirituales. Mi presentación buscará analizar fragmentos de las obras de tres 
religiosas de la Nueva Granada: Francisca Josefa de Castillo (1671-1742), Jerónima Nava y 
Saavedra (1669-1727) y Gertrudis de Santa Inés (1668-1730) para ver cómo estas mujeres 
construían a partir de su relación con Dios y su representación de ellas mismas como 
místicas o mártires, un lugar de poder dentro del convento como también dentro de la 
sociedad de la Nueva Granada. 
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A HISTÓRIA A QUEM A VIVE: ESCRITA FEMININA ENTRE 
CONSCIÊNCIA E CONSTRANGIMENTO 
Isabel Morujão 
 
Partindo do trabalho que, em Portugal e na Europa, se tem desenvolvido no século XXI em 
torno da História da literatura monástica feminina, esta comunicação começará por 
reflectir sobre caminhos e perspectivas para o futuro da investigação sobre monjas. Após 
uma panorâmica sobre as tipologias textuais produzidas em ambiente claustral (e 
respectivo significado), esta comunicação deter-se-á em particular na produção 
historiográfica feminina, nos vários contextos, contornos e padrões em que emerge. 
Procurar-se-á entender as razões (pessoais, comunitárias, espirituais ou outras) desta 
incursão em território vedado. 
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Interessa-se ainda pela espiritualidade feminina (mística e ascética) da Idade Moderna e pela 
História do Teatro Português entre os séculos XVI a XVIII. Tem desenvolvido e incentivado 
trabalhos de edição de manuscritos e reedição de livros dos séculos XVII e XVIII, no âmbito de um 
interesse mais vasto pela história do livro e da leitura em Portugal na Época Moderna.  

 
 

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE SANTA MODWENNA 
Israel Sanmartín (Universidad de Santiago de Compostela) 

 
Santa Modwenna fue una mujer noble irlandesa que fundó la abadía de Burton en la Alta 
Edad Media (hay discusiones sobre la fecha exacta entre el siglo VII y IX). La abadía fue 
refundada como benedictina en el siglo XI. Y en el siglo XII su Abad, Geoffrey Burton 
escribió Life and Miracles of St. Modwenna. A partir de este texto estudiaremos las 
siguientes cuestiones: a) contextos e intención de la obra (LaCapra); b) estudio del autor y 
de la autoría del texto (Foucault); c) profundización en la creación de la hagiografía 
femenina y sus obras por parte de un hombre; d) análisis de la obra en base a una 
perspectiva de género (Joan Scott); e) detenimiento en los milagros relativos a los muertos 
vivientes. 
Con todo esto pretendemos mostrar la creación de un relato y unas memorias alrededor de 
un personaje femenino y su obra por parte de un autor masculino. ¿Presentará un modelo 
masculinizado de la Santa?, ¿podemos aplicar la perspectiva de género a un texto del siglo 
XII?, ¿Qué construcción autoral resulta de todo este proceso?, y en definitiva, ¿Qué aporta 
esta Santa como mujer tanto en su vida como en sus actos? 
 
Palavras-chave: Santa Modwenna; memorias; hagiografía 
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HOSWITA E HILDERGARD:  
MONJAS EDUCADORAS/ESCRITORAS NO MEDIEVO OCIDENTAL  
Terezinha Oliveira (Universidade Estadual de Maringá) e Ivone Aparecida 
Dias 

 
O objetivo desta exposição é analisar a relevância dessas duas religiosas para a educação de 
mulheres nos séculos X e XII. Ambas ocupam lugar fundamental na construção de um 
ideário educativo medieval nos âmbitos da história e da filosofia da educação. Ainda que 
exista, praticamente, dois séculos de diferença entre as duas autoras, pois Roswita de 
Gandersheim (935-1002) viveu entre os séculos X e XI e Hildergard de Bingen (1098-
1179), grande parte do século XII, é possível depreender ao menos dois aspectos em seus 
escritos que nos permitem tecer considerações sobre as duas, sem que cometamos 
anacronismo histórico. O primeiro deles diz respeito ao fato de uma e outra serem monjas 



 

 

da ordem beneditina, portanto, seguiam os mesmos princípios monásticos estabelecidos 
por Bento de Nursia (c. 480-547) no início da Idade Média. O segundo, e o que mais nos 
interessa, refere-se ao fato de que em seus escritos verifica-se uma profunda preocupação 
com a formação das mulheres segundo um princípio de sensibilização. Elas se serviram de 
recursos artísticos para ensinar os princípios das virtudes cristãs às meninas e mulheres de 
seus respectivos mosteiros. Roswita, por meio do teatro, buscou ensinar a importância das 
virtudes teologais e Hildegard, por meio da música intentou formar suas monjas em 
consonância com os princípios da religião cristã. As duas escritoras consideravam que os 
recursos sensíveis da música e do teatro, despertariam em suas discípulas os princípios de 
civilidade social defendidos pela doutrina cristã. Observa-se que para elaborar as reflexões 
contidas neste texto traremos como fontes a peça Sabedoria, de Roswita, e Cantos de 
louvor às virgens, de Hildegard. A eleição das duas escritoras e das suas respectivas obras 
justificam-se, a nosso ver, por considerarmos que a sensibilização do espírito é o primeiro 
motor do processo educativo do Ser humano. 
 
Palavras-chave: Sensibilização. História e Filosofia da Educação Medieval. Mulheres Escritoras. 
Cristianismo. Virtudes Sociais. 
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ESCRITOS DE MONJAS EM PARATEXTOS (SÉCULOS XVI-XVII) 
Jacobo Sanz Hermida (Escuela Universitaria de Literatura Espanhola, 
Facultade de Filologia – Universidade de Salamanca) 
 
É sabido que os paratextos são apresentados como uma opção para tornar visível a figura 
das escritoras. Neste sentido, muitas freiras portuguesas, como escritores, imprimem seus 
poemas em textos díspares compartilhando espaço promocional em justas, concursos 
poéticos ou dando notícias de ingressos reais e várias festas (epitalamios, aniversários, 
epitáfios, velações), ou simplesmente fazendo um elogio em favor do autor de obras de 
assunto muito diverso. Esta comunicação se concentra tanto na produção escrita das 
monjas e seu mundo claustral como as representações e redes das diferentes ordens 
religiosas em várias obras literárias. 
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LA VITA MISTA: BLENDING SPIRITUAL AND SECULAR LIVING 
IN EARLY MODERN ITALIAN LAY CONSERVATORIES FOR 
WOMEN 
Jennifer Haraguchi (Assistant Professor of Italian, Brigham Young 
University) 
 
Although lost to modern scholars, three resolute educators – Lucia Perotti (1568-1641), 
Rosa Venerini (1656-1728), and Lucia Filippini (1672-1732) – were influential leaders in 
their day who pushed the boundaries of expectations regarding the education of women in 
convents by founding alternative, hybrid, spiritual/secular institutions in Cremona, Rome, 
and provincial areas of the Lazio region. Sanctioned by the Church as “congregations,” 
these lay conservatories offered women simple vows in a modified form of enclosure with 
more freedom than was allowed in the convent; they also provided the option of a career 
for women as teachers, outside the traditional roles of nun, tertiary, wife, mother. Drawing 
on previously unexamined documents of archives in Cremona, Rome, Viterbo, and 
Montefiascone, this paper highlights details of these innovative schools and the societal 
apprehensions they caused, and points to administrative issues that illustrate greater 
tensions within the post-Tridentine Church at large regarding the Molinist influence on the 
practice of meditation and self-mortification. 
 
Key words: Early Modern Italy, Female spirituality, Women’s education, Collegio femminile, Lay 
conservatories 
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“FUMOS” DE SANTIDADE?! O TABACO NO QUOTIDIANO 
MONÁSTICO FEMININO 
João de Figueiroa-Rego (CHAM-FCSH/UNL) 
 
A questão do monopólio ibérico do tabaco, por parte das coroas de Portugal e Castela, 
desde a sua implementação em meados do século XVI, gerou leituras historiográficas 
muito diversas, da fiscalidade ao consumo, passando pelo seu papel no contexto do tráfico 
esclavagista.  
Menos conhecido, é o tópico da presença do tabaco no quotidiano monástico, sobretudo 
feminino, quer no âmbito da produção e consumo, como na desobediência a normativas 
emanadas dos centros políticos e autoridades eclesiásticas.  
Pretende-se abordar essa lacuna, com base em fontes diversas, de fundos documentais a 
levantamentos arqueológicos, probatórios de uma realidade que pode configurar hábitos 
culturais geralmente pouco associados à religiosidade conventual. 
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AS BEATAS DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DIVINA 
PASTORA, EM SERGIPE, BRASIL: OS EX-VOTOS E OS SEUS 
MARAVILHOSOS ESCRITOS 
Jonatas Silva Meneses (Universidade Federal de Sergipe) 

 
Os religiosos e religiosas católicos não estão restritos exclusivamente ao universo 
institucional da estrutura eclesiástica na Igreja Católica Apostólica Romana. Parte 
importante dos fiéis exerce ativismo religioso, sobretudo do universo feminino, mesmo que 
nem sempre apareçam nas estatísticas oficiais, mas que têm papel extraordinário nos 
rituais da religião. As romarias, ou peregrinações, fazem parte desse universo católico de 
afirmação da fé. No Brasil, as romarias remontam o século XVIII e foram trazidas pelos 
portugueses, se estendendo pelo território nacional, ganhando destaque na religiosidade 
católica popular. Várias dessas peregrinações se destacam ainda hoje: Nossa Senhora 
Aparecida, na Cidade de Aparecida, no Estado de São Paulo, considerada a capital da 
religiosidade popular no Brasil; Padre Cícero Romão Batista, na cidade de Juazeiro do 
Norte, no Ceará, para onde acorrem mais de dois milhões de fiéis a cada ano; Bom Jesus 
da Lapa, na cidade com o mesmo nome, na Bahia, onde milhares de fiéis reforçam a fé por 
meio da confirmação de milagres ou de novos pedidos a cada ano; outra, dentre tantas 
peregrinações pelo Brasil, que mereceu, neste texto, o meu destaque, foi a romaria de 
Nossa Senhora Divina Pastora, na Cidade de Divina Pastora, no Estado de Sergipe. Nessa 
romaria, em específico, há a participação predominante de mulheres, que repetem os 
passos durante anos. Na igreja, depositam os ex-votos, objetos da mais variada espécie e 
neles, quase sempre, escrevem pedidos e agradecimentos. Essas mulheres, que repetem as 
caminhadas e a entrega dos ex-votos, as designei de beatas, no sentido de religiosas que se 
dedicam com fervor e dedicação a um culto popular. Neste texto, analisei um grupo de 
mulheres, recorrentes na frequência a essa Romaria. Mas, sobretudo, analisei os seus 
escritos ao longo dos muitos anos. Esses escritos apresentam diversidade de 
características: singelos, ao retratar pedidos e agradecimentos, com a humildade 
característica desses interlocutores com a Santa; e de maior complexidade, ao, além de 
retratar os pedidos e agradecimentos, se aventurarem na empreitada mais literária, sem, 
contudo, abdicar do fundamental, que é a fé religiosa católica e popular.  
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BEATÉRIOS E MOSTEIROS: O PROTAGONISMO FEMININO 
ENTRE A AUTONOMIA E A CONVENTUALIZAÇÃO. 
João Luís Fontes (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, FCSH, Universidade Nova de 
Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade Católica 
Portuguesa) 
 
O estudo das experiências religiosas femininas tardomedievais depara-se 
incontornavelmente com o fenómeno dos pequenos núcleos de vida feminina não regrada, 
em regra sedeados no interior de vilas ou cidades, ligados a um claro protagonismo 
assumido por mulheres leigas, onde se cruzam a castidade, a vida em comunidade, a 
pobreza voluntária, a oração, a caridade e o trabalho. Em regra pouco documentadas ou 
enviesadas no seu conhecimento por fontes mais tardias, é possível conhecer-lhes alguns 
nomes, ligações familiares e percursos, que ajudam a compreender a história destes 
grupos. Focar-nos-emos nas comunidades da pobre vida que encontramos na Évora 
tardomedieval, e no modo como estas mulheres (ou algumas delas) intervêm tanto na 
fundação como na sua gradual institucionalização. 
 
Palavras-chave: mulheres da pobre vida; beatérios; autonomia religiosa; conventualização, dominicanas.  
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GRANDEZAS E MISÉRIAS DA VIDA CONSAGRADA FEMININA 
SEGUNDO O PADRE ANTÓNIO VIEIRA 
José Eduardo Franco e Isabel Morán Cabanas (CLEPUL) 

 
O Padre António Vieira, membro da Companhia de Jesus, refletiu, em diversos sermões 
seus, sobre a vida consagrada, quer na sua vertente masculina como na sua dimensão 
feminina, num século em que Portugal estava superpovoado de mosteiros e conventos com 
uma imensa população de consagrados (cerca de 10%) tendo por referência o ratio 
populacional do país. Vieira escreveu passagens brilhantes a exaltar as grandes figuras 
(fundadores e fundadoras, santos e santas, missionários, etc.) das Ordens, os valores da 
vida religiosa e da sua inerente consagração pela profissão dos conselhos evangélicos da 
pobreza, castidade e obediência quando vividos com autenticidade; mas também não se 
coibiu em vergastar fortemente os desvios, os vícios e as incoerências dos que se 
relaxavam. Nós tomaremos para estudo alguns sermões emblemáticos de Vieira, em que a 



 

 

vida conventual feminina e a consagração como ideal maior proposto às mulheres cristãs, e 
analisaremos os seus diagnósticos críticos que mediam a “temperatura” da vivência 
coerente ou desviante da regra de vida religiosa professada por freiras e monjas do seu 
tempo que inspiraram belas peças da sua oratória sacra. 
 
Palavras-chave: Padre António Vieira; vida consagrada; sermões. 
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mito Barroco do Universo Feminino, publicado em Portugal (Porto, 2008), Brasil (São Paulo, 
2008) e Itália (Roma, 2013), com tradução de Sara Paleri, de la Università di Roma La Sapienza e 
Università dell’Aquila. 
 
 
 

 
SOB AS VISTAS DE MORNESE: A INSTALAÇÃO DAS FILHAS DE 
MARIA AUXILIADORA NO BRASIL E UM NOVO OLHAR SOB A 
EDUCAÇÃO CATÓLICA (1892-1934) 
Júlia Rany Campos Uzun  

 
O presente trabalho quer discutir as inovações trazidas pelas Filhas de Maria Auxiliadora 
para a educação brasileira na Primeira República. Para isso, a investigação busca analisar 
as motivações que levaram a instituição a escolher o Brasil como um de seus centros 
diaspóricos, dando a conhecer como se deu a implantação da primeira casa das salesianas 
em nossas terras, o Colégio do Carmo, em Guaratinguetá, no ano de 1892. Serão 
salientadas as especificidades do Sistema Preventivo para as Filhas de Maria Auxiliadora, 
compreendendo que tipo de formação ele pretendia oferecer às meninas e como ele diferia 
dos outros modelos em desenvolvimento no período. Sob o olhar da História Cultural, a 
análise das fontes busca identificar as práticas de ensino, estratégias cotidianas do 
universo escolar, além das apropriações e reapropriações realizadas pelas salesianas que as 
permitiram transformar o método de Dom Bosco em uma forma de trabalho mais 
adequada às necessidades encontradas no país.  
 
Palavras-chave: Filhas de Maria Auxiliadora; Educação católica; Educação feminina; Primeira República; 
História Cultural das Religiões. 
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ESCOLA DOMÉSTICA DE MACAPÁ (1951-1964): IRMÃ ELVIRA 
BUYATTI E O TEATRO DESENVOLVIDO NO INTERNATO 
FEMININO 
Juliana Souto Lemos 
 
Este trabalho pretende abordar o desenvolvimento do teatro dentro da Escola Doméstica, 
inaugurada em 1951, na cidade de Macapá – AP/Brasil, a cargo da Congregação Santa 
Bartolomea de Capitanio e Vicência Gerosa. A escola atendia anualmente, em regime de 
internato, quarenta meninas de 11 a 15 anos de idade, com o intuito de formar mulheres 
para o bom desempenho de seus papeis de esposa, mãe e dona de casa. Seguindo os 
moldes dos internatos religiosos daquela época, a escola seguia o currículo escolar 
correspondente ao da quinta série, dividido em três anos consecutivos, período máximo de 



 

 

permanência das internas, que se dividiam por classificação de faixa etária. Além do 
conteúdo escolar, também eram desenvolvidas atividades como bordado, artes culinárias, 
religião, pintura, canto, dança e teatro. As atividades artísticas e principalmente o teatro, 
foco deste trabalho, eram desenvolvidas pela Irmã Elvira Buyatti, que a seu modo, 
desenvolveu uma metodologia própria de trabalho para a arte da interpretação. Irmã 
Elvira, atuou como diretora das peças como A Revolta dos Brinquedos de Pernambuco de 
Oliveira, encenadas em momentos festivos da escola, que funcionou neste regime até o ano 
de 1964.  
 
Palavras-chave: Internato feminino, Teatro, Ensino religioso, Educação para mulheres, Metodologias do 
ensino de teatro.  
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AUTOHAGIOGRAFIA DE FREIRAS MÍSTICAS NA AMÉRICA 
COLONIAL: UM SUBGÊNERO AUTOBIOGRÁFICO 
Karine Rocha 

 
Nossa proposta de comunicação tem por objetivo apresentar os relatos de vida escritos por 
feiras na América Hispânica do período colonial. Dentro dos conventos femininos, a escrita 
da vida era permitida apenas para monjas que afirmam vivenciar experiências místicas. 
Relatar a vida significaria provar para a Igreja que seus arroubos eram de origem divina e 
não demoníaca. Nos dias atuais teóricos que se dedicam ao estudo destas mulheres, 
conhecidas como noivas de Cristo, afirmam que sua narrativa pode ser caracterizada como 
autohagiografia, um subgênero autobiográfico. Mostraremos em nossa pesquisa que o 
objetivo destas mulheres não era a busca pelo autoconhecimento, como observamos nas 
autobiografias que surgem a partir do século XVIII. O objetivo era se autoproclamar santa. 
O discurso místico atuava como mecanismo para indiretamente, através das palavras 
atribuídas supostamente a Deus, confirmar que eram santas e traziam mensagens divinas. 
Assim, os relatos trarão características próprias da hagiografia, trechos de obras da 
literatura popular, além de uma história de vida bastante homogênea entre as freiras. Para 
a análise deste tipo de escritura utilizaremos um suporte teórico pautado na história 
colonial, discurso místico e estudos de gênero. As autohagiografias selecionadas são da 
colombiana Josefa del Castillo, da chilena Ursula Suarez e da mexicana María de San José.  
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(Pensilvânia). Atualmente está em período sabático na Universidad de Buenos Aires. Possui como 
foco de interesse principal a produção literária de mulher na América Latina.  
 
 



 

 

O LIBRO DE CONZETOS SPIRITVALES: LITERATURA 
CONVENTUAL DAS CARMELITAS DESCALÇAS DE MEDINA DEL 
CAMPO 
Larissa de Macedo Raymundo (Universidad de Salamanca/NUEMP-CNPq) 

 
Na intimidade da vida conventual feminina do Quinientos, encontramos, com frequência, 
exemplos de literatura devota que costuma ser o contrafactum ao divino de conhecidas 
obras literárias. Em determinados momentos do dia e do calendário litúrgico – e em 
momentos-chave da própria vida do claustro, como a chegada de uma priora –, as monjas 
se reuniam para rezar, celebrar, ou simplesmente para descansar, recitando e cantando 
romances e coplas, direcionados a um propósito religioso ou para uma simples recreação. 
Juntamente com essa tradição e esses textos, tão explorados pela crítica, o presente estudo 
pretende apresentar e analisar um cartapácio das monjas carmelitas descalças de Medina 
del Campo (Espanha), o Libro de Conzetos Spiritvales. Em tal cartapácio, há uma riqueza 
em detalhes litúrgicos, bem como de lírica popular, que consideramos importante, com o 
objetivo de analisar o modo em que distintos gêneros literários se entrecruzam e 
ultrapassam o propósito festivo ou litúrgico de sua época. 
 
Palavras-chave: Carmelitas descalças, literatura conventual, Medina del Campo, festas litúrgicas, Teresa de 
Jesús. 
 
Larissa de Macedo Raymundo é, atualmente, doutoranda do Programa de Doctorado 
«Español: Investigación avanzada en Lengua y Literatura», da Universidad de Salamanca, cuja 
investigação é sobre a literatura conventual da primeira geração das fundações teresianas. Além 
disso, também colabora como investigadora para o projeto de investigação NUEMP-CNPq «Análise 
literária de narrativas: Novas metodologias para o ensino da interpretação bíblica”, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo/Brasil). É mestre em Ciências da Religião do 
«Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPG/CR)», da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (Brasil), cuja dissertação foi sobre «O conceito do amor de Deus em “Meditaciones 
sobre los Cantares”, de Santa Teresa de Jesus». Formada em Bacharelado em Letras – Edição, pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil), e Licenciatura em Letras (português/espanhol), 
pela UNESP (Brasil), «Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / IBILCE - Instituto 
de Biociências, Letras e Ciências Exatas - campus de São José do Rio Preto» 
 
 
ORDEM, MILITÂNCIA E MISSÃO: A ESCRITA TRANSGRESSORA 
DE MARIA VALÉRIA REZENDE 
Liz Maria Teles de Sá Almeida (NUPHEC/IFBA Núcleo de pesquisa em 
História, Educação e ensino de Ciências do Instituto Federal da Bahia) 

 
O trabalho propõe-se a investigar o modus operandi da escrita criativa da autora brasileira 
Maria Valéria Rezende. Freira, escritora e feminista, de uma biografia construída entre a 
formação enclausurada do monastério à liberdade das ruas na atuação como missionária 
religiosa em comunidades camponesas e pobres no nordeste brasileiro, propõe com seu 
premiado romance “Quarenta dias” a construção de uma protagonista que a partir de uma 
escolha não desejada, encontra o caminho para a liberdade. Entende-se aqui que a referida 
escritora forja seu texto literário sob a ordem religiosa a qual está vinculada, contudo, sua 



 

 

escrita e mesmo sua biografia, unem-se na composição de personagens e ambientes 
literários que reivindicam uma condição de liberdade ao ser humano – seja essa 
expressada pelas escolhas individuais da vida ou pelo potencial criativo desenrolado na 
construção do texto literário –, que ultrapassa a ideia de liberdade construída pela 
instituição religiosa que representa, inclusive. Pelo exposto, acredita-se que o trabalho se 
vincula ao eixo “a transgressão em ambiente monástico” deste congresso. 
 
Palavras-chave: Freira. Escritora feminista. Escrita criativa. Transgressão. Liberdade. 
 
Liz Maria Teles de Sá Almeida Membro do NUPHEC/IFBA (Núcleo de pesquisa em História, 
Educação e ensino de Ciências do Instituto Federal da Bahia), doutoranda em Literatura da 
Universidade de Évora, lizpitanga@gmail.com.  
 
 
EDUCAÇÃO FEMININA NO INTERIOR DOS MOSTEIROS E O 
TEATRO: O CASO SINGULAR DE ROSVITA DE GANDERSHEIM 
Luciana da Costa Dias (Universidade Federal de Ouro Preto) 
 
Este trabalho se insere no ‘eixo temático 5. Ler, escrever, contar e cantar: educação e 
formação femininas em ambiente monástico’ uma vez que pretende ,discutir a peça 
'Sabedoria', escrita pela monja Rosvita de Gandersheim no século X da era cristã a qual, 
ainda que inspirada em Terêncio, tinha por objetivo além da exaltação das virtudes, o 
ensino da matemática (aritmética) no interior dos conventos. Dentro deste escopo, serão 
problematizadas questões relativas ao feminino e ao teatro no período, em sua 
ambiguidade: se por um lado, ambos podem ser enfatizados por seu caráter herético e 
pecaminoso dentro do horizonte medieval, por outro, as comédias (e o teatro) irá se 
construir precursoramente na obra de Rosvita como importante ferramenta de 
apropriação pedagógica, ainda que no interior dos mosteiros, para a afirmação e a 
educação femininas.  
 
Palavras-chave: Gandersheim, Rosvita; Teatro Medieval; Educação Feminina; Mulher; Idade Média.  
 
Dr. Luciana da Costa Dias é Professora Adjunta de Teoria e História do Teatro para a 
graduação e pós-graduação do Instituto de Artes, Filosofia e Cultura da Universidade Federal de 
Ouro Preto, Brasil, se dedicando nos últimos anos à pesquisa e resgate da obra da Monja Rosvita 
de Gandersheim em seu caráter precursor para a história do teatro no ocidente. 
 
 
MARIA MADALENA EM TRÊS OBRAS DE ESCRITORAS DO 
SÉCULO XV 
Luciana Eleonora de F. Calado Deplagne (UFPB – Brasil) 
 

A presente comunicação tem por objetivo apresentar a percepção da figura de Maria 
Madalena em três escritos de autoria feminina do século XV: Vita Christi, da monja Isabel 
de Villena, The Book of Margery Kempe, da mística Margery Kempe e A Cidade das 
Damas, de Christine de Pizan. A partir de uma abordagem de gênero, é possível perceber 
que, nos escritos dessas autoras, o uso de exemplum, modalidade de discurso didático 



 

 

bastante cultivado na Idade Média, não está associado apenas à pregação dos preceitos 
católicos, mas sobretudo a um projeto de defesa da imagem da mulher, face à misoginia 
crescente nos últimos séculos do medievo. A análise pretende identificar, primeiramente, 
as fontes possíveis utilizadas pelas autoras na construção da imagem da santa Maria 
Madalena e apontar, em seguida, elementos de seus escritos que os distinguem da 
representação mais canônica nos meios eclesiásticos.  
 

Palavras-chave: Maria Madalena, Autoria feminina, Baixa Idade Média, Representação, 
Evangelho.  
 
Luciana Eleonora de F. Calada Deplagne Professora do Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas da UFPB – Brasil. Doutora em Teoria da Literatura, pela Universidade Federal de 
Pernambuco, com estágio doutoral na Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, na França. Atua 
nas áreas de Estudos Medievais e Estudos de gênero no Programa de Pós-Graduação da UFPB. É 
membro da Associação Brasileira de Estudos Medievais e do GT Mulher na Literatura, da ANPOLL. 
Coordena o Grupo Christine de Pizan, vinculado ao CNPq desde 2007. 
 
 
DEVOÇÃO E COERÇÃO NOS CONVENTOS E RECOLHIMENTOS 
DO BRASIL COLONIAL, NAS CRÔNICAS DE JOAQUIM MANOEL 
DE MACEDO 
Lucilea Ferreira Gandra (FCLAr/UNESP/M/CAPES), María Dolores Aybar-
Ramírez (FCLAr/UNESP) 

 
Dependentes de autorizações do rei, do papa e de diversos bispos, a fundação e evolução 
dos conventos no Brasil Colonial, na maioria das vezes, fugiu dos propósitos meramente 
doutrinários. Boas e elevadas intenções defendiam que essas instituições eram apenas 
redutos de devoção, saber e contemplação. No entanto, em sua versão feminina, boa parte 
delas destinou-se, para além do âmbito da sacralidade, à salvaguarda da honra e virtude da 
mulher, mediante o afastamento do convívio social e o enclausuramento. Essa mulher, sem 
educação formal, maciçamente analfabeta e silenciada pela história brasileira é 
duplamente excluída das historiografias oficiais quando se encontra reclusa entre os 
espessos muros de um claustro. No intuito de conferir-lhe voz e existência, hoje e aqui, 
recorremos aos incompletos registros oficiais e alguns textos de cronistas, notadamente, os 
de Joaquim Manoel de Macedo, que elucida, em parte, o que foram alguns dos 
recolhimentos conventuais entre os séculos XVII e XVIII no Brasil. Publicados como 
folhetins no Jornal do Comércio, entre os anos de 1862 e 1863, o cronista fornece-nos, 
como uma fotografia em branco e preto, imagens plurais de coerção e devoção que 
percorrem a gama entre as mulheres subjugadas pela prepotência de pais e maridos para 
desembocar em mulheres que professam os votos por um ato voluntário de fé. 
 
Palavras-chave: Conventos; Recolhimentos; Brasil Colônia; Crônicas; Mulheres. 
 
Lucilea Ferreira Gandra é graduada em Letras (Português/Inglês), pós-graduada (Lato sensu) 
em Literatura Contemporânea e atualmente, mestranda em Estudos Literários (FCLar/UNESP), 
desenvolvendo trabalho de pesquisa com ênfase em Literatura e História, Literatura e mulher e 
Literatura e exílio.  
lucygandra.make@gmail.com 

 



 

 

María Dolores Aybar-Ramírez Possui graduação em Filologia Francesa pela Universidad 
Complutense de Madrid (1986); Mestrado em Letras Modernas – Espanhol (Investigaciones sobre 
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Agustin Gomez-Arcos) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003) e Pós-
Doutorado (2015) em Literatura, História e Mulher (Juana I entre a França e a Espanha e entre a 
História e a Ficção) pela Universidade do Estado de São Paulo (USP, São Paulo). Atualmente é 
Professora Assistente Doutora MS-2 de Literatura Espanhola na Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de Araraquara -SP (FCLAr) e Docente credenciada na 
Pós-graduação em Estudos Literários dessa mesma universidade. Desde 2018 ministra, como 
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UMA QUESTÃO DE GÉNERO? AS FUNDADORAS DOS 
MOSTEIROS DE MONJAS CISTERCIENSES NO PORTUGAL 
MEDIEVAL 
Luís Miguel Rêpas (Instituto de Estudos Medievais, FCSH, Universidade 
Nova de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura, UC) 
 
Tendo por base o protagonismo de seis senhoras da nobreza nos processos fundacionais de 
quase todos os mosteiros cistercienses femininos portugueses instituídos no século XIII 
(Lorvão, Arouca, Celas, Bouças, Cástris e Almoster), pretende-se com esta comunicação 
analisar os contextos em que se inserem, à luz dos novos dados entretanto coligidos, 
perscrutando as motivações das fundadoras e os diferentes movimentos espirituais que 
estiveram na génese das várias casas monásticas. Centrando-se no século XIII, porventura 
o mais interessante no que se refere à religiosidade feminina em território português, a 
presente comunicação aborda o papel desempenhado por estas mulheres, destacando 
diferenças e convergências. 
 
Palavras-chave: Fundadoras; Mosteiros; Monjas; Cister; Mulheres. 
 
Luís Miguel Rêpas Mestre em História da Idade Média, pela Universidade de Coimbra, com uma 
dissertação sobre o Mosteiro de Arouca, é investigador do IEM (FCSH-UNOVA) e do CHSC (FL-
UC). É também autor de vários artigos sobre mosteiros cistercienses femininos, publicados em 
revistas de referência, obras coletivas e atas de congressos.  
 
 
A VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA VIRGEM DE FÁTIMA ÀS 
COMUNIDADES DE VIDA CONTEMPLATIVA 
Luís Miguel Ribeiro Ferraz (Departamento de Estudos do Santuário de 
Fátima) 
 



 

 

Entre 12 de maio de 2014 e 2 de fevereiro de 2015, a Primeira Imagem da Virgem 
Peregrina de Fátima, entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário depois de ter 
percorrido os mais longínquos lugares do mundo, visitou em peregrinação 35 mosteiros de 
clausura masculinos e femininos em Portugal. O objetivo da iniciativa era «envolver as 
comunidades contemplativas na celebração do Centenário das Aparições de Fátima e 
pedir-lhes oração pelo bom fruto espiritual das várias atividades de preparação e 
celebração». Os testemunhos de cada comunidade acerca dessa jornada «jubilosa» falam 
de uma semana vivida na clausura, mas em especial união com a Mensagem de Fátima.  
 
Palavras-chave: Clausura; Nossa Senhora de Fátima; Fátima; Virgem Peregrina de Fátima  
 
Luís Miguel Ribeiro Ferraz membro do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, fez 
mestrado em Teologia na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em 2013, sobre o impacto 
local das Aparições de Fátima na década de 1917-1927.  
 

 
MARIA CLEMENTINA, A “BEAUTIFUL NUN OF MADEIRA” – 
REPRESENTAÇÕES NA LITERATURA DE VIAGENS INGLESA 
Luísa M. Antunes Paolinelli (CLEPUL) 
 
A figura de Maria Clementina, freira no Convento de Santa Clara, no Funchal, com uma 
infausta história de amor, impressionou vários viajantes ingleses que a ela se referem nos 
relatos de passagem pela Madeira. A sua notável beleza, a erudição que manifesta e a 
forma afável como recebe os visitantes e conta a sua história são descritas, entre outros, 
por Henry Nelson Coleridge, Six Months in the West Indies in 1825 (1826), e James E. 
Alexander (Narrative of a Voyage of Observation among the Colonies of Western Africa, 
1837). Esta comunicação visa partilhar os retratos fruto da impressão profunda que 
causava a todos que com ela privavam, em contactos nesse momento facilitados pela 
implementação do liberalismo. A sua vida, até certo ponto trágica, tornou-se, para diversos 
autores, material que lhes alimentou a prosa e a imaginação. 
 
Palavras-Chave: Maria Clementina, Convento de Santa Clara, literatura de viagens, vistantes estrangeiros, 
condição feminine. 
 
Luísa M. Antunes Paolinelli É docente da Universidade da Madeira, doutorada em Literatura 
Comparada. Autora de Malícia das Mulheres - Artes e Poderes das Mulheres nas Culturas 
Portuguesa e Europeia, tem publicado capítulos de livros, ensaios e artigos na área das Literaturas 
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ARQUITECTURA Y RELIGIOSIDAD FEMENINA EN LA RAYA 
HISPANOLUSA DURANTE LA EDAD MODERNA 
Mª del Castillo García Romero (Universidad de Sevilha) 
 
[Se ruega se mantenga la confidencialidad de los contenidos de esta propuesta (resumen) 
dado que se enmarca en una tesis doctoral en ejecución] 
 



 

 

Palabras Clave: Religiosidad Femenina. Arquitectura. Antiguo Reino Del Algarve. Antiguo Reino De Sevilla. 
Edad Moderna  
 
Mª del Castillo García Romero Contratada FPU-MECD en el Departamento de Historia del 
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Mueble de la Universidad de Cádiz. Sus líneas de investigación se circunscriben al estudio del 
patrimonio histórico artístico en contextos locales de las provincias de Sevilla y Cádiz, la difusión 
de bienes culturales, y las relaciones entre arte-ciudad y arte-género, presentando resultados 
parciales en más de treinta foros de difusión científica con sus correspondientes publicaciones. 
Asimismo, co-coordina distintos cursos y jornadas académicas en las Universidades de Cádiz y 
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A DINÂMICA DE CONTESTAÇÃO E REFORMA DAS ORDENS 
RELIGIOSAS NO LONGO SÉCULO XVIII: ALGUNS DADOS SOBRE 
O MONAQUISMO FEMININO 
Madalena Costa Lima (CLEPUL, FLUL) 
 
Entre o reinado de D. Maria I e a extinção definitiva das ordens religiosas em Portugal 
foram levadas a cabo ações concertadas sistemáticas para reformar as congregações no 
país, sendo instituídas, para esse preciso fim, a Junta do Exame do Estado Atual e do 
Melhoramento Temporal das Ordens Regulares e a Comissão Eclesiástica. A génese da 
iniciativa recua ao momento em que a vida consagrada passou a ser objeto de crítica 
atenta por parte das elites ilustradas e cosmopolitas da nação, perto de meados de 
Setecentos.  
Com efeito, personalidades da nossa cultura das Luzes, enformadas do olhar crítico e 
apologista do progresso que granjeou especial ascendência durante o governo pombalino, 
questionavam a utilidade e os fundamentos racionais do monaquismo, pondo em causa as 
consequências do mesmo para o bom governo e desenvolvimento do país. Devem, 
portanto, ser integradas nesta leitura as ações encetadas por Pombal para reduzir o 
número casas regulares após o terramoto, tendo o ministro conseguido, para o 
efeito, breves pontifícios. 
A conveniência ou pertinência dos institutos religiosos emergia, assim, como um tópico 
destacado na tensão crescente entre tradição e modernidade, conflito que redundaria, 
décadas mais tarde, no colapso do Antigo Regime e na vitória do Liberalismo, com a 
derradeira condenação das congregações. 
É neste horizonte, e com especial enfoque sobre o monaquismo feminino, que 
pretendemos refletir sobre o aparecimento da narrativa política adversa às ordens e sobre 
a transmissão desse argumentário anticongreganista no curso do longo século XVIII. 
 
Palavras-chave: Reforma das ordens religiosas; Época das Luzes; Decadência do Antigo Regime; Junta do 
Exame do Estado Atual e Melhoramento Temporal das Ordens Religiosas. 
 
Madalena Costa Lima tem doutoramento em História, especialidade em Arte, Património e 
Restauro pela FLUL, com a tese Conceitos e Atitudes de Intervenção Arquitetónica em Portugal 



 

 

(1755-1834), é investigadora doutorada do do CLEPUL (FLUL) e do ARTIS-IHA (FLUL) e da 
CIDH-UAb. Foi bolseira de doutoramento da FCT e antes bolseira de investigação desta fundação, 
no âmbito do projeto Solis – Igreja de Santa Engrácia-Panteão Nacional, integrando também a 
equipa de investigadores do projeto Eneias – A coleção de pintura da Biblioteca Nacional de 
Portugal, igualmente financiado pela FCT; atualmente, dedica-se ao projeto Obras Pioneiras da 
Cultura Portuguesa. Lecionou temas de arquitetura na disciplina de História da Arte Moderna em 
Portugal, na FLUL, onde foi professora de Gestão Integrada do Património, tendo também dado 
aulas de Teoria do Restauro, no curso de Ciências da Arte e do Património da FBAUL. Tem feito 
comunicações e publicado artigos sobre história do restauro e património, ordens religiosas e 
cultura portuguesa na transição para o Liberalismo. 
 

 
COMPOR PARA MARIA PEREGRINA:  
OBRAS DE FREI FRANCISCO DE S. BOAVENTURA 
Magna Ferreira (ESMAE, IPP) 
 
Este artigo apresenta a análise musical e vocal de duas obras compostas por Frei Francisco 
de S. Boaventura (Portugal, a. 1742 – ?, d. 1802)para “huma Senhora principiante” de seu 
nome Maria Peregrina (?, 1783 – Porto, 23/08/1806). Maria Peregrina cedo ingressou no 
Convento de Santa Clara do Porto e terá tomado o hábito de pupila no ano 1797.  
As obras, referidas neste estudo, pertencem aos anos de 1794 e 1795 e inserem-se no Oficio 
da Semana Santa. Dedicadas a Maria Peregrina, expresso no manuscrito, revelam atenção 
ao modo de execução das mesmas assim como à progressão vocal e técnica da jovem. 
Sugerem o conhecimento do carácter vocal e da maturidade musical da cantora, 
nomeadamente no cuidado com o âmbito vocal das obras, a utilização do estilo mais 
recitado ou o desenvolvimento da agilidade vocal através de coloraturas. Trata-se, assim, 
do testemunho de um compositor com princípios pedagógicos e artísticos vincados, com a 
particulariedade de tal ocorrer no contexto da vida e das religiosas do Convento de Santa 
Clara." 
  
Palavras-chave: Frei Francisco de S. Boaventura; Convento de Santa Clara do Porto; Pedagogia na música 
conventual no final do século XVIII; A prática musical no quotidiano de uma Clarissa; Ofício da Semana 
Santa. 
   
Magna Ferreira é Licenciada em Canto (ESMAE), Mestre em Educação Musical (Universidade 
do Minho), Mestre em Advanced Vocal Ensemble Studies (Schola Cantorum Basiliensis), foi 
membro do Estúdio de Ópera da Casa da Música e é Doutoranda na Faculdade de História e 
Geografia da Universidade de Santiago de Compostela. Cantou e dirigiu a estreia de diversas obras 
e apresentou-se em Portugal e no estrangeiro. É docente de Canto no Curso de Música Antiga da 
ESMAE (IPP). 
 
 
A PENA DE LÚCIA DE JESUS (1907-2005): OS ESCRITOS DE UMA 
DAS MAIS PROLÍFERAS AUTORAS DO SÉCULO XX PORTUGUÊS 
Marco Daniel Duarte (CLEPUL/CEIS20-UC) 
 
O ano de 2005 via desaparecer uma das mulheres portuguesas que mais usara a escrita 
para comunicar com os mais diversificados lugares do mundo, não obstante o paradoxo de 



 

 

ter aprendido a escrever bastante tarde e de manter com a escrita uma complexa relação, 
mercê das suas convicções sobre o tema — convicções que alicerçava num mandato do Céu 
— e do contexto de vivência que, por pertencer ao claustro, necessariamente interferiu com 
a sua vontade.  
As diferentes obras que escreveu, nas quais se leem diversos géneros literários, e os 
milhares de cartas que redigiu fazem de Lúcia de Jesus, vidente de Fátima, religiosa 
doroteia e religiosa carmelita, uma das mais prolíferas autoras do século XX português.  
Quando os seus escritos dados à estampa puderem ser lidos sem o embargo do preconceito 
epistemológico que ainda contamina a Academia quando se tomam assuntos ligados ao 
universo fatimita, os investigadores poderão detetar ambiências literárias e fontes de 
informação de grande relevância para o estudo da história das mentalidades de 
Novecentos. Quando a sua correspondência puder ser lida sem o embargo que os arquivos 
determinam, os investigadores terão acesso ao maior epistolário da literatura portuguesa, 
aí podendo colher informes sobre os mais diversos aspetos da sociedade e da cultura 
religiosas do século XX.  
 
Palavras-chave: Fátima, Lúcia de Jesus, vidente de Fátima, epistolário, mulheres e escrita  
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‘“FLY ME TO THE SUN” - “THE TENTH MUSE” AND “THE 
INEXPERIENCED MUSE” AND THE “FALL OF PHAETHON” … 
Margaret Tejerizo (University of Glasgow) 
 
Sor Juana Inés de la Cruz, (Mexico, 1651- 1695), frequently referred to as the “Tenth Muse” 
and Anna Bunina, (Russia, 1774-1829) who referred to herself as “the Inexperienced Muse” 
both created crucial poems based around the myth of Phaeton. Although unlike Sor Juana 
Bunina was not an enclosed nun, she nevertheless lived a life of complete dedication to her 
art as a writer. Like Sor Juana, she sought to inspire and encourage the women of her 
generation. This paper will analyse in detail the poems by Sor Juan and Bunina based on 
the myth of Phaeton and establish how both writers used this “topic” as a means to define 
their own places as writers in the society of their times.  
 
Key-Words: Phaeton, myth, imagery, women writers.  
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DAS VIDAS E OBRAS DE DUAS CLARISSAS MICAELENSES, 
TERESA DA ANUNCIADA E FRANCISCA DO LIVRAMENTO 
Margarida Sá Nogueira Lalanda (CHAM-Açores) 
 
As duas religiosas do Convento de Nossa Senhora da Esperança, em Ponta Delgada, 
consideradas as mais ilustres em virtudes e as mais famosas, tanto em vida como até hoje, 
faleceram no século XVIII com fama de santidade e após terem impulsionado 
individualmente durante décadas devoções diferentes, e concorrentes, para as quais foram 
conseguindo financiamentos vários e a constituição de valiosos acervos de jóias. A 
sociedade secular aderiu significativamente aos cultos promovidos por qualquer destas 
Madres e passou mesmo a atribuir a estas poderes curativos e intercessões milagrosas. A 
elaboração da biografia de cada foi entendida pelo respetivo orientador espiritual como 
imprescindível para exemplo quer de mulheres leigas quer de consagradas, e 
eventualmente para uma sua canonização; essa forte vontade levou a que num caso, o de 
Francisca do Livramento (nascida em 1650 e falecida em 1726), tenha sido o próprio 
confessor a redigi-la e publicá-la nos cinco anos após a morte da biografada, usando 
manuscritos desta e diálogos havidos entre ambos, e a que no outro, o de Teresa da 
Anunciada (nascida em 1658 e falecida em 1738), a redacção, imposta por sucessivos 
confessores, se tenha desenrolado ao longo de mais de trinta anos quer pela mão da 
própria quer pela de uma sua ajudante. O objetivo desta comunicação é perceber, em 
ambas, quais as características de uma freira exemplar aos olhos de um frade da mesma 
família religiosa, e quais as vivências mais valorizadas pelas próprias nas suas auto-
análises. 
 
Palavras-chave: hagiografias; devoção; Clarissas; Açores; vidas exemplares. 
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CARTAS PORTUGUESAS, UMA TEORIZAÇÃO DA EPÍSTOLA 
AMOROSA 
Maria Cristina Pais Simon (Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / 
CREPAL) 
 
Na França do século XVII, o desenvolvimento dos correios contribuiu para tornar muito 
mais frequente e até para banalizar a prática epistolar nos meios mais esclarecidos onde se 
correspondia então, como comentou Madame de Sévigné, « sans faire une affaire ». Foi 
assim aparecendo uma literatura dita epistolar codificada e pontuada por obras marcantes, 
em prosa ou em verso, com espeficidade estrita do ponto de vista temático : a epístola 
polémica, filosófica, crítica, autobiográfica, familiares… em que se distinguiram, entre 
outros, Guez de Balzac, Blaise Pascal, Boileau, d’Aubignac, Boursault, Voiture, Madame de 



 

 

Sévigné e Guilleragues, autor de Cartas Portuguesas (1669) que no final do século 
passaram a ser oficiosamente tituladas Cartas da Religiosa Portuguesa. O sucesso da obra 
teve uma influência decisiva no desenvolvimento do género que adotou a forma de 
coletâneas de epístolas ou de romance epistolar e que durante mais de um século vigorou 
pela Europa inteira.  
Esta comunicação tem como objetivo realçar os aspetos que erigem as Cartas Portuguesas 
como modelo magistral da epístola amorosa no feminino. Nesta perspetiva a nossa análise 
alicerçar-se-á em duas partes que consideramos como fundamentais ; por um lado uma 
atenção particular será dada à eloquência e às técnicas da construção do discurso ao longo 
das 5 cartas em que a situação e o estado de espírito da freira de Beja variam. Por outro 
lado, tendo em conta o contexto epocal e situacional, bem como os preceitos da epístola 
amorosa, procuraremos refletir nos desígnios ou efeitos almejados por Guilleragues ao 
fazer da « autora » destas cartas uma monja portuguesa. 
 
Palavras-chave: género epistolar, monasticismo feminino, Cartas Portuguesas, Mariana Alcoforado. 
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NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BEJA: A ÚLTIMA MORADA 
DA INFANTA MADRE D’EL REI 
Maria Dávila (CHAM – Centro de Humanidades da NOVA FCSH) 
 
O convento da Nossa Senhora da Conceição de Beja foi fundado no século XV pelos duques 
de Beja, D. Fernando e D. Beatriz, os pais do monarca D. Manuel I. Contíguo ao paço dos 
duques, foi a última morada da infanta D. Beatriz. Ainda que houvesse freiras a viver no 
convento desde a década de 1470, a infanta viúva optou por nunca tomar votos e continuar 
a habitar no paço ducal, com a sua capela própria, cuja ligação ao convento se fazia através 
de um passadiço de que ainda resta uma parte. No entanto, dedicou os seus últimos anos 
ao convento, onde mandou instituir uma capela do fundador, e a quem deixou a grande 
maioria dos seus bens.  
Após a morte da infanta, o paço dos duques de Beja deixaria de servir como residência e foi 
totalmente transformado, seguindo indicações deixadas pela própria, de paço em 



 

 

convento. Para além de tarefas mais triviais, como a limpeza da capela-mor e a guarnição 
do seu tabuleiro exterior, foram feitas obras importantes como a construção de uma cerca 
– da altura da enfermaria do convento e para sua defesa, uma vez que só lá ficariam as 
religiosas, ou a correção do quintal, onde estavam as necessárias da infanta. Datam 
também desta época a construção do refeitório e do dormitório e, finalmente, a campa da 
infanta.  
Nesta comunicação, abordarei a importância do mecenato religioso da infanta D. Beatriz, a 
forma como privilegiou (como o fariam outros membros da sua família) a observância 
franciscana, escolhendo fundar um convento de clarissas, mas também a forma como as 
viúvas da família real optaram, nesta altura, por viver paredes meias com conventos por si 
fundados, sem nunca tomar votos.  
 
Palavras-Chave: Clarissas; Beja; Casa Real; Duques de Viseu; infanta D. Beatriz 
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LA EXPANSIÓN DE BEATERIOS FEMENINOS EN LA 
EXTREMADURA PRETRIDENTINA 
María del Prado Rodríguez Romero (Universidad de Castilla la Mancha) 
 
La eclosión de comunidades religiosas femeninas que practicaban modos de religiosidad 
alternativos típicamente bajomedievales (conocidos en Castilla como beaterios) tuvo en 
Extremadura, como en otras regiones de España, sus propias especifidades. En primer 
lugar, por la variedad político-jurisdiccional de sus territorios (señorío, realengo y OOMM) 
y por tratarse de un espacio geográfico donde germinó y tuvo gran repercusión el 
movimiento observante, cristalizado por san Pedro de Alcántara y sus discípulos. Pero 
también intervienen otros factores económicos, sociales y poblacionales en un contexto de 
efervescencia urbana. Lo que se pretende es presentar una panorámica de este fenómeno 
en relación con todos estos elementos en su entorno más próximo y dentro del marco 
general extremeño. 
 
Palabras clave: Extremadura, beaterios, religiosidad femenina, geografía conventual, Baja Edad Media 
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“UMA SANTIDADE AUTÓNOMA DE TODOS OS PRECONCEITOS 
DA HISTÓRIA”: A MONJA DE LISBOA DE AGUSTINA BESSA-LUÍS 
Maria do Carmo Cardoso Mendes (Universidade do Minho) 
 
No romance A Monja de Lisboa (1985), Agustina Bessa-Luís retoma uma das orientações 
mais frequentes da sua ficção narrativa: o interesse pela História. Recuperando a figura de 
uma freira – Maria de Menezes ou Maria da Visitação – que agitou a vida lisboeta na 
segunda metade do século XVI, a narrativa combina o rigor historiográfico com a 
ficcionalização biográfica. Essa conjugação tem como propósito central determinar o papel 
de Maria Visitação na História de Portugal num período conturbado.  
Procurar-se-á nesta comunicação: 1) Enquadrar A Monja de Lisboa na atração mais vasta 
de Agustina Bessa-Luís pela história; 2) Reconstruir o papel de uma mulher no contexto da 
sociedade portuguesa da primeira metade do século XVI; 3) Determinar o lugar feminino 
num período de conflitos entre Portugal e Espanha, de práticas da Inquisição e de lutas 
pelo poder.  
 
Palavras-chave: Bessa-Luís, Agustina – História – transgressão – ambiente monástico 
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ASPETOS DA VIDA MONÁSTICA NA POESIA DO SÉCULO XVI  
Maria do Céu Fraga (Universidade dos Açores) 

 
A poesia marca uma presença importante na sociedade portuguesa do século XVI, que se 
poderá resumir dizendo, com Sá de Miranda, que “os poetas vão a tudo” sem conhecer 
fronteiras temáticas ou modais”. 
Seja como simples composição de circunstância e como pretexto para o convívio, seja como 
sinal de elevação e delicadeza emocional e intelectual, a condensação expressiva do verso 
torna a poesia apta ao tratamento de temas controversos e à captação da simpatia do 
ouvinte ou do leitor. Recorrendo a alguns poemas significativos, nesta comunicação ver-se-
á como é literariamente trabalhado o tema da vida conventual e salientar-se-ão processos 
que permitem que, com igual poder de convicção, se exponham ou se deixem 
subentendidas perspetivas radicalmente distintas sobre a reclusão feminina. Assim, por 



 

 

exemplo, justificar-se-ão os termos em que Diogo Bernardes proclama a excelência da 
opção religiosa ao traçar o elogio fúnebre de Maria de Vilhena? Ou deveremos antes 
simpatizar com a revolta, anónima e impotente, conservada no manuscrito Cancioneiro 
Juromenha da freira que “meteram no mosteiro, menina”? Que processos literários 
permitem aos autores apresentar de forma irrefutável os seus argumentos e persuadir o 
leitor da justeza da perspetiva adotada?  
Ao mesmo tempo, analisam-se as relações entre a literatura e a realidade social, 
procurando avaliar como a poesia e a tradição literária podem configurar ou afrontar o 
espírito de uma comunidade, e até que ponto poderá, ou não, o texto poético ser tomado 
como testemunho, não apenas de um sentimento individual mas também como retrato 
histórico de uma coletividade. 
 
Palavras-chave: Vida conventual; Diogo Bernardes; Cancioneiro Juromenha; malmonjada; freira.  
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EM BUSCA DAS FREIRAS ENCARREGADAS DOS CARTÓRIOS 
MONÁSTICOS 
Maria do Rosário Barbosa Morujão (CHSC-FLUC) 
 
Os cartórios monásticos exigiam que alguém se encarregasse da sua organização e guarda, 
garantindo que seriam mantidos em ordem e que deles não desapareceriam documentos. 
Sabemos ainda muito pouco acerca dos cartórios dos mosteiros cistercienses femininos e 
de quem deles cuidava.  
No século XVII, o capelão do mosteiro de Santa Maria de Celas que estava a ordenar a 
documentação das freiras queixava-se da desordem reinante, espantando-se mesmo com a 
falta de interesse em manter o cartório organizado durante os séculos anteriores. Em 
meados do século XVI, já o monge que tinha a seu cargo o cartório de Lorvão fazia 
idênticas queixas. Nos inícios de Seiscentos, uma nova arrumação foi levada a cabo neste 
mosteiro por um licenciado auxiliado por duas monjas. Em finais desse mesmo século, 
sabemos existirem freiras cartorárias nestes dois mosteiros. Terão sido as primeiras, ou já 
antes haveria monjas com esta incumbência? Quem eram e com que critérios eram 
escolhidas? Que vestígios deixaram do seu trabalho?  
Estas são as perguntas-base a que pretendo responder nesta comunicação, dando 
continuidade às pesquisas em torno desta temática iniciadas já há alguns anos, ao preparar 
o trabalho que apresentei num outro congresso, realizado em Troyes em 2015. 
 
Palavras-chave: cartório monástico; arquivística histórica; Cister feminino; mosteiro de Celas; mosteiro de 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA AUTORÍA DE LIBROS DE 
ADMINISTRACIÓN EN LOS MONASTERIOS CISTERCIENSES 
FEMENINOS: EL CASO DE LOS CÓDICES DIPLOMÁTICOS 
María Herranz Pinacho  
 
Según las Definiciones de la Congregación Castellana de la Observancia Cisterciense, cada 
monasterio debía confeccionar un libro tumbo desde el siglo XVI. Estos códices 
diplomáticos pueden ser considerados a lo largo de la Edad Moderna libros de 
administración e instrumentos de trabajo y consulta del archivo. Una doble vertiente que 
hace que en ellos intervengan aquellas personas responsables de la gestión del patrimonio 
y fuentes de ingresos del monasterio y del cuidado del archivo. Las monjas cistercienses 
ocupan algunos de estos cargos dentro de sus casas, pero ¿pueden ser consideradas 
autoras de los códices diplomáticos?  
 
Palabras clave: monasterios cistercienses femeninos, códices diplomáticos, autoría, diplomática, Edad 
Moderna.  
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DESEJO E VIOLÊNCIA: UMA FENOMENOLOGIA DO TORMENTO 
DA CONSCIÊNCIA NA EXPERIÊNCIA HUMANA E RELIGIOSA A 
PARTIR DO CONCEITO DE PARADOXO NOS TIPOS E NOMES DO 
AMOR EM HADEWIJCH D’ANVERS 
Maria José Caldeira do Amaral (NEMES – Núcleo de Estudos em Mística e 
Santidade/PUC/SP e do Grupo LERTE/Teologia/PUC/SP) 
 
Essa comunicação tem como meta principal o desenvolvimento de conteúdos que apontam 
para a construção e a desconstrução das maneiras de amar, considerando a intenção de 
Hadewijch d’Anvers em discernir as diversas maneiras do Amor impresso na experiência 
amorosa íntima com um sentido violento e pleno ao mesmo tempo. A beguina de Anvers 
realiza uma assepsia conceitual em suas cartas, visões e poemas e formula sua teologia em 
língua vernacular, no século XIII, considerando, em suas palavras, o senso do amor 
violento e torturante naqueles que estão sob a tempestade do amor tão profundamente que 
parecem estar totalmente perdidos no inferno. Sob o ponto de vista da Filosofia e das 
Ciências da Religião, nosso objeto de estudo, o amor e o desejo – a Minne medieval - 
assume contornos delimitados a partir da mística e da teologia medieval cristã, 
especialmente, o estudo da experiência de Amor, na obra de Hadewjich em Anvers, que 
junto com Mechthild de Magdeburg e Marguerite Porete, integra um grupo de mulheres 
beguinas, cujos escritos suplantam algumas características comuns, dentre elas: a presença 
da experiência carnal e espiritual no caminho para a experiência de união com Deus. Com 



 

 

a experiência de Hadewijch, estaremos dialogando com a escola dos Victorinos no que se 
refere a sua posição de que a realidade espiritual como realidade amorosa, não nos é dada 
por nossas convicções e pensamentos, ou até mesmo por nossos sentimentos, mas sim pelo 
próprio Amor que se constela num apriori, e estabelece nossa hipótese, nessa pesquisa, a 
saber: o amor deseja o Amor. 
 
Palavras-chaves: Hadewijch d’Anvers, Amor, Violência, Tormento, Realidade Amorosa, Mística Medieval. 
    
Maria José Caldeira do Amaral Psicóloga Clínica, Mestre e Doutora em Ciências da 
Religião/CRE/ PUC/SP, pesquisadora do Grupo NEMES – Núcleo de Estudos em Mística e 
Santidade/PUC/SP e do Grupo LERTE/Teologia/PUC/SP e Pós Doutoranda em Teologia/PUC/PR. 
Livros Publicados: Imagens de Plenitude na Simbologia do Cântico dos Cânticos, São Paulo, 
EDUC/FAPESP, 2009 e Eros e Ágape: Amar e Desejar Deus na Luz Fluente da Deidade de 
Mechthild de Magdeburg, São Paulo, Editora Reflexão, 2014. 
 
 
A SANTIDADE NOS CENÓBIOS FEMININOS 
Maria Lucília Costa Teixeira (CIDEHUS) 

 
A presente proposta de comunicação visa apresentar a vida religiosa da jovem Leonor 
Rodrigues, ao Congresso Internacional acima referido.  
Leonor Rodrigues era natural de Mourão, importante vila raiana nos tempos da defesa da 
fronteira do território luso.  
Nasceu na era de1566 e morreu a 11 de abril de 1639, um ano antes de ver consumada a 
vitória do novo Rei de Portugal e da restauração da independência, acontecimento que 
profetizara poucos anos antes. Era filha de lavradores, Pedro Gonçalves e de Catarina 
Álvares. Nasceu numa família religiosa de 7 irmãos, apenas o mais velho era rapaz.  
Cedo deu demonstrações de grande religiosidade. Fez votos de castidade aos 7 anos a 
Nossa Senhora, que cumpriu escrupulosamente até ao fim da sua vida. Rezava 
fervorosamente, tratava e cuidava dos doentes de forma diligentes, humilde e caritativa. 
Leonor, nesta época, ainda adolescente, era admirada por todos.  
Porém, as sucessivas visões que tinha, deixavam-na algo perplexa e confusa. Ela recorreu 
ao Tribunal da Penitência, onde apresentara a sua vida e contara os favores que havia 
recebido do céu. O ministro não acredita em Leonor, disse ser obra de satanás e Leonor 
deixou a sua vida de oração e caridade e passou a ser vexada e humilhada pelo povo de 
Mourão que antes a admiravam. Vivia numa grande inquietação e sofrimento.  
Uma ilustre viúva de Mourão, que precisando de vir a Évora, trouxe Leonor como sua 
companheira de viagem. Esta foi apresentada ao Prior do Carmo e ao então Arcebispo de 
Évora D. Theotónio de Bragança, que rapidamente se aperceberam que Leonor Rodrigues 
tinha algo de especial que não podiam deixar perder.  
Ela professou aos 25 anos, onde fez votos de pobreza. Foi a 8 de dezembro, dia da 
Imaculada Conceição, tendo adotado o nome de Leonor da Conceição. Foi Religiosa 
Terceira Carmelita Descalça durante 50 anos.  
Morreu na primavera de 1639, com 75 anos de idade, bastante idosa para aquela época, 
respeitada e amada por toda a cidade, entre a nobreza e plebe, bem com em todas as casas 
religiosas, com o pregão de Santa.  



 

 

Foi sepultada na igreja do Convento dos Remédios da Ordem Carmelita Descalça, do lado 
do altar de Santa Ana, às 23 horas do dia 12 de abril de 1639.  
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SOBREVIVER NO EXÍLIO: AS COMUNIDADES MONÁSTICAS 
FEMININAS REFUGIADAS EM LISBOA ENTRE OS SÉCULOS XVI 
E XVII 
Maria Luísa Jacquinet 
 
Entre os finais do século XVI e os anos 30 do século XVII, Lisboa deu abrigo a várias 
comunidades monásticas femininas fugidas aos conflitos religiosos que atingiam as suas 
terras de origem e para quem a expatriação revelou ser o meio possível de preservar a 
identidade religiosa. Foi este o caso das clarissas holandesas (que dariam origem ao 
Mosteiro da Quietação), das brígidas inglesas (fundadoras do Mosteiro do São Salvador de 
Sion), e, por fim, das dominicanas irlandesas (estabelecidas no Mosteiro do Bom Sucesso).  
Apesar de terem efetivamente conseguido instalar-se num país tradicionalmente 
considerado como bastião do catolicismo, a investigação revela que a sua integração no 
tecido monástico da capital portuguesa não foi fácil nem linear e que o percurso de cada 
uma das três comunidades registou acentuadas diferenças.  
Com a comunicação proposta, é nosso intento identificar, analisar e comparar as 
estratégias de sobrevivência e os modos de adaptação e integração de cada uma das 
referidas comunidades no exílio português. Secundariamente, e numa perspetiva 
transregional, ensaiar o reconhecimento do papel destas novas estruturas monacais no 
reforço de uma identidade católica contrarreformista e na catalisação de uma rede clerical 
que poderá ter ligado o norte da Europa marcado pela “Reforma” às nações Ibéricas. 
 
Palavras-chave: exílio católico (sécs. XVI-XVII); Reforma Protestante; mosteiros femininos; Lisboa; 
Inglaterra; Irlanda; Países Baixos. 
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Porto. São seus domínios de interesse o monaquismo feminino, o exílio católico (Época Moderna) e 
os destinos do património religioso. 
 
 
ESCREVER REMEMORANDO: JOANA DE JESUS E O LIVRO DE 
MEMÓRIAS 
Maria Pinho 
 
Joana – Freire de Albuquerque, como fora batizada, ou de Jesus, nome que adotaria após 
professar – nascera na remota aldeia de Mioma, no concelho de Sátão, a mil seiscentos e 
dezassete.  
Tendo sido monja cisterciense no convento de Lorvão a maior parte da sua vida, é todavia 
em Lisboa, ao abrigo da recoleta das Bernardas Descalças, onde inicia o texto sobre o qual 
versará o presente artigo.  
Com efeito, Joana de Jesus, por volta de mil seiscentos e sessenta e um, por incentivo do 
seu até então confessor, Vivardo de Vasconcelos, começa a escrever aquela que viria a ficar 
conhecida como a sua Vita – cópia segunda do manuscrito original e que tivera como 
objetivo essencial a publicação. A nossa pesquisa, integrando-se no projeto em curso de 
edição do manuscrito original – ao abrigo do Instituto de Filosofia da Universidade do 
Porto –, debruçar-se-á justamente, e sobretudo, sobre este porquanto assoma, mais do que 
como uma biografia ou, em última análise, uma hagiografia, como um verdadeiro livro de 
memórias. 
De facto, auscultaremos a forma como no corpus textual a memória assoma como agente 
no processo místico, no qual recordar se perfilha como o conhecimento do coração e este, 
por sua vez, e por meio do Amor, como conhecimento de Deus. Analisaremos, por outro 
lado, o modo como a escrita por via da relembrança traduz não apenas uma verdadeira 
validação da relação espiritual com Cristo, mas acarreta ainda uma componente de manual 
didático. Neste sentido, através da escrita das suas memórias – e aqui a aplicação do plural 
é sumamente premeditada– Joana de Jesus posiciona-se a dois tempos como exemplo e 
contraexemplo, na medida em que figura oscilando entre pecadora e mensageira de Deus. 
O recurso à memória institui-se, assim, sob a égide de uma dimensão verdadeiramente 
programática.  
Demonstrar-se-á, ainda, a forma como escrever rememorando é, em Joana de Jesus, 
premissa essencial da experiência mística, onde a memória se centraliza e ocupa o lugar de 
motor pulsante de toda a espiritualidade; espiritualidade esta que, sendo vivida sob o 
ponto de vista da recordação, torna-se por tal via múltipla, pois que múltiplas são as 
memórias que, por um lado, a acompanham e, por outro, a despoletam. Escrever 
rememorando é aqui, ainda, um processo análogo ao do peregrino, nesse percorrer/ir 
longe que dita o vocábulo peregrinatio.  
 
Palavras-chave: Joana de Jesus, Livro de Memórias, Mística feminina, Monja cisterciense, Século XVII. 
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PROFESSAS CRISTÃS-NOVAS NOS MOSTEIROS SEISCENTISTAS: 
TRANSGRESSÃO E ASSIMILAÇÃO. O CASO DO MOSTERIO DE 
SANRA ANA DE COIMBRA E A REPRESSÃO DO SANTO OFÍCIO 
Maria Teresa Gomes Cordeiro 
 
Em pleno século XVII, quando se intensificavam as práticas de segregação e repressão do 
Santo Ofício, nas famílias cristãs-novas cuida-se de defender a vida e a família. Com esse 
objectivo, tentam a integração nos institutos monásticos a que apenas alguns acedem por 
força do dote implícito. Mas outras razões partilham com as mulheres cristãs-velhas: o 
ingresso no mosteiro permitiria um reconhecimento social, inviável no espaço familiar e 
civil. 
Em Coimbra, no Mosteiro de Santa Ana, encontramos essas estratégias de 
autoconservação e práticas de adesão ao modelo cristão de vida em clausura. Professas 
cristãs-velhas partilham o espaço com outras com sangue impuro. Ainda que já só “em 
parte”. São assimiladas, de famílias solidamente implantadas nos meios cortesãos e da 
Igreja. Mas que nem por isso escaparão ao cárcere inquisitorial. 
Através dos papéis deixados pelo Santo Ofício, penetramos na complexidade da vida em 
clausura nos mosteiros femininos. Nas suas relações de poder e influências de grupo, 
conflitos e cumplicidades. 
Conhecer a verdadeira fé dessas mulheres que vivem entre dois mundos permanecerá uma 
das problemáticas recorrentes nos estudos sobre os homens e mulheres de sangue 
“impuro”. 
Quanto à Inquisição, esta parecia não ter dúvidas sobre a continuidade de práticas 
religiosas proibidas no interior dos conventos. Agiria em conformidade. Por isso ou por 
motivos mais esconsos. 
 
Palavras-chave: Cristãs-novas; assimilação; estatuto social; Santo-Ofício; Heresia. 
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A TRANSITIVIDADE DA LINGUAGEM AMOROSA NAS CARTAS 
DE MARIANA ALCOFORADO E HELOÍSA 
Maria Teresa Santos (CIDEHUS) 

 
O registo epistolar permite a comunicação intersubjectiva e a superação de ausências, 
distâncias, rupturas e proibições. Mas esta mediação ganha intensidade quando se 
participa o íntimo e o secreto; quando se nutre um mundo comum de sentimentos e 
pensamentos (Orlandi, 1988; Soza, 1997; Amaral, 2016). A correspondência amorosa é 
particularmente intensa, mesmo que o discurso seja fútil e a expressão banal, como 
reconhece Fernando Pessoa. A correspondência amorosa saída dos conventos ilustra um 
dos modos de transgressividade, quer de ordem institucional, quer à devotio e à oratio. As 
medievais Epistolae duorum amantium, um conjunto de treze cartas anónimas copiadas 
no século XVI, em Claraval, e parcialmente transcritas da correspondência trocada entre 
Abelardo e Heloísa, são das mais célebres. Posteriores e não menos célebres, as cinco 
cartas de Mariana Alcoforado – Cartas Portuguesas –, freira bejense setecentista do 
Convento de Nossa Senhora da Conceição. Para além das diferenças (contexto histórico, 
enquadramento intelectual, atribulações amorosas), os dois conjuntos epistolares 
recorrem a um vocabulário da vivência espiritual (contemplação, sacrifício, deleite, 
mortificação, entrega, ...) que confunde o plano do amor humano e o plano do amor divino. 
Uma ‘confusão’ que reflecte a transgressão das autoras e que também é transgressora por 
conspurcar com o pecado carnal toda a linguagem amorosa descritiva da experiência 
mística. Ora a proposta que apresento visa aproximar osdois conjuntos de cartas para 
encontrar expressões transitáveis entre os planos do amor humano e do amor divino e 
evidenciar como o homem amado eclipsa, dentro dos muros do convento, o Cristo a amar. 
 
Palavras-chave: transgressão, amor, cartas, Mariana Alcoforado, Heloísa 
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MÚSICA Y AUTORIDAD FEMENINA: LA ORACIÓN CANTADA DE 
MARÍA DE SANTO DOMINGO 
María Victoria Curto (Universidad Complutense de Madrid) 
 

Un estudio hermenéutico-histórico del Libro de la oración de María de Santo Domingo 
revela que esta obra de principios del siglo XVI no es sólo un testimonio místico personal, 
sino que fue concebida como un tratado de santidad femenina para la Castilla renacentista. 
La beata dominica María de Santo Domingo fue juzgada por la Inquisición en cuatro 
ocasiones, tras lo cual, aunque fue absuelta de los delitos de herejía y heterodoxia de que 
era acusada, vio muy disminuidas su honra y credibilidad. En este contexto se fraguó su 
Libro, cuyo propósito fundamental parece ser defender la virtud de la religiosa, ya que las 
cuatro oraciones que conforman el cuerpo principal de esta obra están precedidas por un 
prólogo – de mano anónima – que incluye una biografía suya, la cual se asemeja 
notablemente a la vida de Santa Catalina de Siena.  



 

 

Entre las cuatro oraciones del Libro de la oración hallamos uno de los testimonios 
místicos más peculiares de la Europa bajomedieval: una oración que María de Santo 
Domingo declamó cuando, “oyendo tañer un monocordio o clavicémbalo, fue arrebatada”. 
La música no sólo es el desencadenante de esta visión-oración, sino que también la dota de 
contenido –pues todas las ideas e imágenes que se emplean son de carácter musical– y 
marca su objetivo, que es llamar a las almas a la armonización (purificación), para alcanzar 
así la unión con Dios, simbolizada en la imagen de un músico tañendo su instrumento.  
Por último, un estudio de la acentuación, la rima y el ritmo del lenguaje empleado por 
María de Santo Domingo revela que esta oración pudo ser en parte cantada y salmodiada, 
reproduciendo así una de las imágenes principales del texto: las heridas de Cristo cantando 
desde la cruz la canción redentora del mundo. Todo ello, unido al hecho de que las 
metáforas y las nociones utilizadas tienen una larga tradición teológico-filosófica, pone de 
manifiesto la pretensión esencial del texto: autorizar este discurso insertándolo dentro del 
canon literario-místico y, de este modo, autorizar a María de Santo Domingo al mostrarla 
como una perfecta representación del modelo de santidad.  
En conclusión, si el Libro de la oración puede entenderse como un tratado de santidad 
femenina y si el tema musical ocupa un 25% del total de este texto, debemos entonces 
considerar que la música es una parte integradora muy relevante del modelo de santidad 
femenina a ojos de la Castilla de inicios del siglo XVI, y que por consiguiente la música es 
una importante herramienta de autorización espiritual femenina.  
 
Palabras clave: Misticismo, música, autoridad femenina, representación, canon.  
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SOROR MARIANA: DE AUTORA MÍTICA A PERSONAGEM 
Marina de Souza Lazarim 
 
O trabalho intenciona refletir sobre a discussão crítica da autoria controversa de Cartas 
Portuguesas (1669) e a respeito de sua suposta criadora, soror Mariana Alcoforado, que 
vivera no Convento da Nossa Senhora da Conceição em Beja durante a segunda metade do 
século XVII. Embora a autoria das famosas epístolas de amor seja atribuída por uma 
parcela majoritária da fortuna crítica ao escritor francês Gabriel de Guilleragues, a 
religiosa, mesmo desqualificada como detentora da pena que registrou a sua hipotética 
desventura amorosa, mostra integração e presença marcante na literatura portuguesa 
através da reelaboração da sua figura imaginada como personagem por variados autores ao 
longo dos tempos. 
 
Palavras-chave: Cartas Portuguesas; Mariana Alcoforado; Marquês de Chamilly; Século XVII; Literatura 
portuguesa de autoria feminina.  
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suas releituras em Novas Cartas Portuguesas (1972), das três Marias, e em Marquês de Chamilly 
(1987) e Regresso de Chamilly (2000), de Adília Lopes.  
 
 
LOS ARGUMENTOS DE LA DESOBEDIENCIA. AGUSTINA DE 
SANTA CLARA ENTRE EL DESEO, EL PODER Y LA FAMA DE 
SANTIDAD EN LA NUEVA ESPAÑA DEL SIGLO XVI 
Marina Téllez González (Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México) 

 
Gran parte de las investigaciones que han echado mano de las fuentes inquisitoriales para 
explorar la vida de las monjas transgresoras han destacado sobre todo sus delitos y sus 
infracciones. Sin embargo, la historiografía ha puesto poca atención a los mecanismos y/o 
argumentos utilizados por ellas para hacer llegar sus deseos, ideas y ambiciones al 
conocimiento de la comunidad conventual, a alguna autoridad eclesiástica, o bien, a la 
población seglar. Un acercamiento a un estudio de caso nos ofrecerá otra perspectiva de la 
relación cotidiana entre un confesor y los intereses de una monja. 
La comunicación constante en el confesionario, el acompañamiento cotidiano y 
extremadamente íntimo facilitaba la construcción de complicidades entre los sacerdotes y 
las monjas. Dicha relación algunas veces jugó a favor de la religiosa cuando esta supo cómo 
argumentar para su conveniencia. Agustina de Santa Clara, una monja dominica de la 
Puebla de los Ángeles en Nueva España fue acusada ante el Tribunal del Santo Oficio de 
México por fingir visiones y tener relaciones sexuales con su confesor. Sin embargo, el 
detenido análisis de su expediente revela mucho más que los delitos. La forma en la que 
compaginó su condición social y religiosa con sus deseos y ambiciones muy humanas nos 
dejará ver los mecanismos y argumentos sobre los que construyó su vida de desobediencia 
y la forma en que ocultó sus transgresiones por más de cinco años. 
El testimonio y los argumentos de Agustina de Santa Clara demostrarán las múltiples 
posibilidades de actuación y vías de injerencia que tuvo esta monja en el criterio de su 
confesor y en su entorno social; nos hará replantear el grado, profundidad y complejidad 
de la “obediencia” en el ámbito conventual femenino acercándonos a la comprensión de los 
deseos, intereses y ambiciones de una monja novohispana del siglo XVI. 
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LOS LIBROS Y SUS LECTORAS: LA BIBLIOTECA CONVENTUAL 
EN EL CARMELO DESCALZO FEMENINO 
Mercè Gras Casanovas (Arxiu dels carmelites descalços de Catañunya i 
Balears) 
 
El propósito de mi comunicación es abordar el papel de la lectura y de la biblioteca 
conventual en los claustros del Carmelo descalzo femenino, centrando el trabajo en la 



 

 

biblioteca de las descalzas del convento de la Inmaculada Concepción de Barcelona, 
fundado en 1588, aunque realizando comparaciones y símiles con otros conventos de la 
Orden en Cataluña o Mallorca. 
El estudio se asienta en anteriores investigaciones que he venido realizando sobre los 
distintos géneros de escritura femenina entre las carmelitas descalzas de Cataluña, y sobre 
las bibliotecas del Carmelo teresiano hispánico en su conjunto. A fin de realizar esta 
investigación, se realiza una descripción del fondo bibliográfico de la antigua biblioteca 
conventual y de sus vicisitudes a lo largo de la historia; se muestran las líneas maestras 
trazadas por Teresa de Jesús acerca de la composición y función de biblioteca conventual; 
añadiendo una recopilación de la normativa de la Orden que atañe a los libros;; las 
referencias relativas a las prácticas lectoras de las religiosas contenidas en las biografías de 
las religiosas, y una compilación de los autores más citados como autoridad en la redacción 
de los elogios de difuntas. 
El objetivo final consiste en poner de manifiesto que la lectura era uno de los pilares 
fundamentales de la experiencia cultural y espiritual en el Carmelo teresiano femenino, 
donde se requería que todas las monjas fueran de coro, esto es, que todas pudiesen leer el 
oficio divino, y para ello, si no sabían leer a su ingreso en el convento, recibían durante el 
noviciado la instrucción suficiente para acceder de forma autónoma a la lectura de las 
obras espirituales, o de cualquier otro texto. Aunque muchas de las futuras religiosas 
tenían un bagaje lector, la biblioteca conventual (dividida entre la general y la del 
noviciado) se constituía en la fuente del conocimiento intramuros, aunque también 
entraban a la clausura gacetas y todo tipo de opúsculos impresos, además de materiales 
manuscritos. 
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investigación I+D+I, La religiosidad femenina en la Cataluña de la época moderna, liderado por la 
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JOSEFA THEREZA DOS SERAFINS E A AUTORIA DE “A 
PRECIOSA: ALLEGORIA MORAL” 
Nanci Romero (Instituto Federal de São Paulo) 
 
Em 1731 foi publicado em Lisboa, por D. Jayme de la Te e Sagau o livro “A Preciosa, 
Allegoria Moral”, atribuindo a autoria a Madre Marina Clemência. Já na época circulava a 
informação de que, nas palavras de Barbosa Machado, “para evitar o aplauso que merecem 
suas obras”, Sóror Maria do Céu, a verdadeira autora, “as publicou com modesta 
dissimulação em nome de Sor Marina Clemencia”. Além de exemplares do livro impresso, 
chegaram até nós quatro manuscritos, dentre os quais dois não assinalam autoria, um 
aponta Amira do Ceo (anagrama de Maria do Ceo) e o quarto, ANTT 2038, traz como 
autora Josefa Thereza dos Serafins, bem como sonetos em seu louvor. A pesquisadora Ana 
Hatherly, em seu livro “A Preciosa de Sóror Maria do Céu”, cita Josefa Thereza dos 
Serafins, mas não fornece outras informações, possivelmente tratando-o como mero 
pseudônimo. Já o livro “Uma Antologia Improvável? A escrita das mulheres (1495-1830)”, 
organizado por Vanda Anastácio, aponta Sóror Josefa Thereza dos Serafins como autora do 
“Limbo de Infantes”, o mesmo manuscrito ANTT 2038. O objetivo desta comunicação é 
trazer novas informações sobre essa monja, que certamente não foi apenas um 
pseudônimo, e discutir se ela poderia ser a autora de “A Preciosa”. 
 
Nanci Romero Doutora em Literatura Portuguesa pelas Universidades de São Paulo e Lisboa (co-
tutela). Professora Titular aposentada do Instituto Federal de São Paulo.  
 
 
EVANGELISTAS E BAPTISTAS: RIVALIDADE E ENCOMENDA 
ARTÍSTICA NO CONVENTO DA CONCEIÇÃO DE BEJA 
Nicole Martins  
 
O presente estudo concentra-se na rivalidade entre os dois grupos de freiras Clarissas do 
Convento da Conceição de Beja – as Evangelistas e as Baptistas. Os dois tiveram uma 
grande importância no quadro da encomenda artística dos séculos XVI ao XVIII, pois a 
competição entre ambos se fazia através da construção de capelas e da encomenda dos 
respectivos programas decorativos (revestimentos azulejares e talha dourada, entre 
outros). O convento albergava religiosas provenientes de famílias abastadas que aqui 
mantinham uma série de privilégios que lhes permitiam beneficiar o próprio espaço. 
Assim, o Convento da Conceição, actual Museu Regional de Beja, é um importante 
testemunho do papel das freiras na encomenda artística como expressão da sua devoção e 
poder dentro da instituição.  
 
Palavras-chave: Beja; encomenda; clarissas; época moderna; revestimentos  
 



 

 

Nicole Martins é mestranda em História da Arte da Época Moderna e da Expansão na 
FCSH/NOVA, onde desenvolve uma dissertação sobre o Convento da Conceição de Beja. Colaborou 
nos projectos Lx Conventos (IHA/FCSH/NOVA), Terminologia e Arquitectura em Portugal na 
Idade Moderna (CHAM/FCSH/NOVA), e estagiou no Museu Nacional do Azulejo. 
 
 
HISTÓRIAS À VOLTA DE UM RETRATO: A AÇÃO DA PRIORESA 
TERESA STAUNTON NO CONVENTO DO BOM SUCESSO, BELÉM, 
LISBOA 
Nuno Prates 
 
O retrato a óleo da Prioresa do Convento do Bom Sucesso, em Belém, um convento 
feminino de freiras dominicanas irlandesas, existente na Casa dos Patudos, Museu de 
Alpiarça, faz-nos cruzar várias histórias desta Instituição. 
A pintura inglesa, provavelmente da primeira metade do Século XIX, retrata-nos a 
Superiora do Convento, Teresa Staunton. Esta teve um papel fundamental na ação 
educativa deste espaço religioso, sendo mesmo considerada a sua segunda fundadora. 
Com a vinda de quatro freiras de uma localidade irlandesa chamada Cabrach, e sob o 
priorado de Teresa Stauton, deu-se uma grande inovação no sistema de ensino. Este passa 
de um sistema de tutorias para uma organização por anos escolares. 
 
Palavras-chaves: Casa dos Patudos, Dominicanas, Irlandesas, Retrato, Teresa Staunton 
 
Nuno Prates Nasceu em Alpiarça, é Conservador da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça desde 
2011, Licenciado em História, Variante de Arqueologia – Ramo de Formação Educacional pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Na Universidade de Évora obtém Estudos Pós 
Graduados em Museologia. Mestrando em Gestão e Valorização do Património Cultural – 
especialidade Património Artístico e História da Arte, na Universidade de Évora. 
 
 
LA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL DEL POZO DE SANTO: 
DEVOCIÓN Y ASISTENCIA EN LA SEVILLA MODERNA 
Pablo Alberto Mestre Navas (Universidad de Sevilla) 

 
Durante la Edad Moderna proliferaron en Sevilla multitud de establecimientos 
hospitalarios que trataron de paliar las duras y difíciles circunstancias de pobres y 
enfermos. En este contexto, en 1677 varias terciarias franciscanas erigieron un hospital 
orientado al mantenimiento de enfermas pobres, conocido popularmente como Hospital 
del Pozo Santo. El objeto de esta comunicación persigue conocer el papel desempeñado por 
las mujeres en la fundación y la gestión del citado centro, así como la atención espiritual 
que prestaban a las enfermas. Por otra parte, como centro religioso destinado a la 
asistencia sanitaria y espiritual, las religiosas comenzaron a proyectar su biblioteca, 
destinada a la oración y lectura de enfermas, siendo el único hospital sevillano que contó 
con una biblioteca propia de estas características. Para ello, se procederá al estudio de los 
ejemplares que fueron inventariados durante los siglos XVII y XVIII, poniéndolos en 
relación con las prácticas intrínsecas a la institución benéfica.  
 



 

 

Palabras clave: Pozo Santo Sevilla Biblioteca Hospital Franciscanas S. XVII-XVIII  
 

Pablo Alberto Mestre Navas, es doctor en Historia, Máster en Archivística y Experto en 
Falsificación de Documentos por la Universidad de Sevilla, pertenece al Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la citada universidad, donde desempeña su 
labor como profesor en la Facultad de Geografía e Historia y en la de Derecho. 
 
 
DE CISTER AOS PREGADORES: ESPAÇO, LITURGIA E 
AUTONOMIA NOS RITUAIS DE RECEPÇÃO E PROFISSÃO DAS 
MONJAS 
Paula Cardoso (Instituto de Estudos Medievais (NOVA FCSH)) 
 
Os rituais de recepção e profissão marcam o início da vida monástica feminina estando por 
isso revestidos de vários elemento simbólicos que remetem para o necessário 
despegamento do mundo e futura condição das monjas enquanto Sponsa Christi. A forma 
como ambos os rituais se desenrolam quer em termos de ocupação do espaço, quer em 
termos de interacção entre as monjas e os celebrantes, revela preciosas informações acerca 
do nível de autonomia das futuras freiras. A partir de cerimoniais Cistercienses e 
Dominicanos que chegaram até nós vamos tentar reconstruir os rituais de recepção e 
profissão das monjas em ambas as ordens de forma a tecer comparações quanto à 
espacialidade, a liturgia e autonomia feminina. 
 
Palavras-Chave: Monjas Dominicanas, Monjas Cistercienses, Liturgia, Autonomia, Espaço. 
 
Paula Cardoso é doutoranda em História da Arte na Universidade Nova de Lisboa onde prepara 
a tese intitulada: “Art, Reform and Female Agency in the Portuguese Dominican nunneries: Nuns 
as artists and patrons of illuminated manuscripts (c. 1465-1550)”. É investigadora integrada do 
Instituto de Estudos Medievais. 
 
 
A TRANSGRESSÃO EM AMBIENTE MONÁSTICO: AS RELIGIOSAS 
DOS CONVENTOS DE ÉVORA 
Paulina Araújo (Arquivo Distrital de Évora) 
 
Com esta comunicação pretende-se dar um contributo para a história e vivências dos 
conventos e mosteiros da arquidiocese de Évora, e assim, dentro da temática sobre a 
transgressão em ambiente monástico, apresentaremos alguns casos de algumas religiosas 
dos conventos do Paraíso e de Santa Mónica da cidade de Évora e as consequências de que 
foram alvo devido às demonstrações afetivas a favor de D. Miguel.  
Para o efeito serão apresentados os casos de religiosas, que devido à sua conduta “menos 
religiosa” foram separadas da sua comunidade e transferidas para outras casas religiosas, 
como por exemplo Bárbara Rita do Céu, religiosa do Convento do Paraíso de Évora e que 
por imposição régia residiu durante quatro anos, 1836-1840, no mosteiro de São Bento de 
Cástris em Évora e ainda, o caso da religiosa Joana Isabel de Bastos, também ela do 
convento do Paraíso, e que por imposição régia residiu a partir de 1836 no convento de 
Santa Catarina de Évora. 



 

 

 
Palavras-chave: Convento do Paraíso, Convento de Santa Mónica, Comunidade, Comportamento, Évora 
 
Paulina Margarida Rodrigues Araújo. Técnica Superior no Arquivo Distrital de Évora. 
Mestrado em Ciências da Informação e da Documentação; Licenciatura em História Ensino; Pós-
Graduação em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Comunicação; Curso de Especialização no 
Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural. Universidade de Évora. 
 
 
OS CONVENTOS DE CAMILO CASTELO BRANCO:  
UM ESPAÇO MÚLTIPLO 
Paulo Motta Oliveira (USP/CNPq) 
 
É frequente, nos romances de Camilo, a descrição de conventos femininos, ao mesmo 
tempo espaço de prisão e de liberdade, tratados ora de forma séria, ora de forma irônica. 
São, por isso, inúmeras e diversas as imagens de mulheres que, por diferentes motivos, 
passam pelo menos parte de suas vidas nos conventos, chegando, em alguns casos, a 
professar. Pretendemos, em nossa apresentação, tratar de algumas delas, tentando definir 
certas linhas de força dessas representações, em especial nos romances publicados na 
década de 60. Poderemos, assim, entender melhor a forma múltipla como o autor 
representa este espaço no seu mais conhecido livro, Amor de perdição. 
 
Palavras-chave: Camilo Castelo Branco, conventos, literatura e sociedade, romance oitocentista, prisão e 
liberdades 
 
Paulo Motta Oliveira é Professor Titular da USP e bolsista do CNPq. Defendeu a titularidade em 
Literatura Portuguesa em 2016. Ultimamente tem centrado sua pesquisa na ascensão do romance 
nos países de língua portuguesa. Coorganizou, entre outros, Marginalidades Femininas: A mulher 
na literatura e na cultura brasileira e portuguesa em 2017 e Genuína fazendeira - os frutíferos 
100 anos de Cleonice Berardinelli em 2016. 
 
 
JUANA DE LA CRUZ: CUERPO, TEXTO Y ESPIRITUALIDAD 
Pedro García Suárez (Profesor Facultad de Empresa y Comunicación) 
 
Esta comunicación se introduce de un modo transversal en el estudio de la relación entre la 
mujer y la religión en España en la Edad Media y la Temprana Edad Moderna. Poniendo el 
foco de atención en el cuerpo como elemento central del análisis discursivo, llegamos a la 
conclusión de que este puede ser comprendido como un espacio interdiscursivo, punto 
central de convergencia entre los textos y las coordenadas socioculturales en que se inserta. 
Estas conexiones revelan el entramado que sustenta los procesos de santificación de la 
mujer y su relación con los poderes oficiales y fácticos de la época. Desde esta perspectiva, 
se realiza una comparativa entre la vida manuscrita de Juana de la Cruz –que se encuentra 
en proceso de ser canonizada– y la hagiografía impresa, recogida en la Crónica y historia 
de la fundación y progreso de la provincia de Castilla de la Orden del bienaventurado 
Padre San Francisco, escrita por Pedro de Salazar en 1612. 
 



 

 

Palabras clave: cuerpo, performatividad, santas vivas, Concilio de Trento, Juana de la Cruz.  
 
Pedro García Suárez Licenciado en Periodismo y Doctor en Lengua Española y sus Literaturas 
por la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación explora las conexiones entre 
literatura y género desde una perspectiva interdisciplinar. Actualmente, es profesor de la 
Universidad Internacional de La Rioja y miembro del proyecto I+D “La conformación de la 
autoridad espiritual femenina en Castilla”. 
 
 
ESTUDIO DEL CONVENTO DE SAN JOSÉ DE VALENCIA DE LAS 
CAREMLITAS DESCALZAS 
Pepa Mestre Domènech 
 
El propósito de nuestra comunicación es ofrecer un cuadro completo del ambiente cultural 
e intelectual de Convento de Carmelitas Descalzas de San José de Valencia, fundado a 
finales del siglo XVI, 12 de octubre de 1588, por monjas procedentes del monasterio de 
Villanueva de Jara (Cuenca), a partir de la revisión de un elenco variado de fuentes 
conservadas la mayoría de ellas, inéditamente en el archivo conventual, como el libro de 
elogios, el libro de enterramientos, libro de Religiosas difundas o libro de profesiones, 
entre otros, los cuales aportan datos de gran interés desde el punto de vista sociológico, 
como el origen social y geográfico de las monjas que habitaron dicho convento, así como su 
formación intelectual o su relación entre ellas, además de su aportación a la historia y 
patrimonio cultural del momento.  
 
Palabras clave: religiosidad, mujeres, conventos, patrimonio, formación intelectual. 
 
Pepa Mestre Domènech, Licenciada en Historia y en Historia del Arte, Máster en Historia e 
Identidades del Mediterráneo (siglos XV-XIX), Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Valencia. Sus intereses tanto en historia como en historia del arte, engloban la Edad Moderna, 
especialmente los temas relacionados con la religiosidad femenina y el mecenazgo artístico de las 
mujeres.  
pemesdo65@gmail.com 
 
 
MONJAS/MONACHE/MONIALES E MAIS.. NOS DICIONÁRIOS 
Philippe Simon (Sorbonne-Université) 
 
Neste estudo propomos analizar a apresentação das monjas em três recentes dicionários 
enciclopédicos compatos : o Dicionário Prático Ilustrado Lello, O Petit Larousse e a 
Enciclopedia Zanichelli. Recenciaremos e ilustraremos as palavras que designam as 
monjas, as ordens femininas e outros aspetos relacionados com a vida conventual feminina 
(porque por exemplo a religieuse em françês não é somente uma freira..). Interessaremo-
nos e também às freiras famosas lembradas (ou não..) nestes dicionários e ao relevo dado a 
estas figuras. 
Escolhemos estudar dicionários porque reflectem uma visão linguistica e cultural global 
média. Sendo obras de grande difusão presentes em particular em todas as escolas e 



 

 

bibliotecas e em muitas famílias, tem por outro lado uma grande importância na formação 
e transmissão desta cultura média. 
 
Philippe Simon Titular duma licenciatura em história (Universidade de Paris – Sorbonne), da 
«agrégation» (concurso de recrutamento de professores) de italiano e doutorado em literatura e 
civilização italiana com tese sobre Le statut socioprofessionnel d’écrivains italiens du XVIIème 
siècle (Universidade de Paris-Sorbonne), Philippe Simon é Maître de Conférences (Professor 
Associado) de Estudos Italianos na Université Paris-Sorbonne onde leciona linguística, literatura, 
civilização e tradução italianas. 
Pesquisador no ELCI EA 1496 (Equipe de Langue et Civilisation Italiennes) de Paris-Université, 
tem participado em congressos e colóquios internacionais e publicado vários trabalhos sobre as 
histórias da literatura italiana e as obras de divulgação (dicionários e enciclopédias franceses e 
italianos) entre os quais : Fidelino de Figueiredo e a literatura italiana, Universidade de S. Paulo, 
2017; Uomini e donne, mulheres e homens, parole, parole, parole, Universidade de Lisboa, 
CLEPUL, 2018. 
 
 
CLAUSURA FEMININA: PAIXÃO E SUBMISSÃO EM CARTAS 
PORTUGUESAS DE SÓROR MARIANA ALCOFORADO 
Rogéria Alves Freire (Universidade de São Paulo) 
 
Este artigo tem por intuito apresentar um estudo da literatura feminina na obra “Cartas 
Portuguesas”, escritas por um eu que se confessa, desvenda estados de alma perante um 
sentido de desengano e uma profunda dor da ausência do ser amado, levando-se em conta 
o lugar e o papel dos conventos femininos no mundo claustral português, numa tensão 
entre voz e silêncio. 
 
Palavras-chave: clausura, silêncio, voz, cartas e literatura feminina. 
 
Rogéria Freire é mestre em Letras pela Universidade de São Paulo. Diretora Acadêmica da 
Faculdade Freire e desenvolve projetos sociais para inclusão de jovens carentes na universidade. 
Trabalha com formação de Educadores na área de Currículo, Literatura e Teatro, com publicação 
de 04 livros e atuação em congressos nacionais e internacionais. 
E-mail: rogeria.freire@alumni.usp.br 
 
 
LA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA ESCRITORA DOMINICA 
JULIANA MORELL (SS. XVII-XIX) 
Rosa Mª Alabrús Iglesias (Universitat Abat Oliba CEU-Barcelona) 
 
En la comunicación se pretende abordar la memoria de la escritora y traductora dominica 
Juliana Morell (1594-1653) en el monasterio de Santa Práxedes de Avignon, en primer 
lugar a través del legado que transmitió a sus discípulas Marie de Merles Beauchamps y 
Gabrielle Vallat en la segunda mitad del siglo XVII. Estas monjas escritoras mostraron, 
asimismo, una gran influencia de Francisco de Sales y un notable interés por el 
reencuentro entre el protestantismo y el catolicismo. A lo largo de este siglo, la Orden de 
Predicadores, con su publicación l’Année Dominicaine, defendió la reforma católica 
propugnada en Francia por Sebastien de Michaelis, que exaltaba igualmente la figura de 



 

 

Juliana como ejemplo de conversión y lucha permanente frente al relajamiento moral y el 
molinosismo.  
Durante la Ilustración historiadores, humanistas y científicos convergieron también en la 
admiración hacia la capacidad intelectual, fuera de lo común, de esta monja, de origen 
catalán, muerta en Avignon. 
En el siglo XIX, en pleno auge del marxismo, dominicos como J.M. Rousset defendieron el 
proyecto de reforma social avanzado de la monja Morell, como alternativa a los 
antagonismos sociales existentes en aquel momento. Mientras tanto, intelectuales 
catalanes, como Joaquim Roca i Cornet, una de las figuras más importantes de la llamada 
Escuela Apologética catalana, recordaban a Juliana Morell en clave defensiva de la filosofía 
católica tradicional frente al liberalismo emergente. 
 
Palabras clave: Memoria- escritora dominica- Juliana Morell- religiosidad femenina- Cataluña moderna.  
 
Rosa Mª Alabrús Iglesias Profesora Titular de Historia Moderna (Universitat Abat Oliba, 
Barcelona) 
En la ponencia se pretende abordar la memoria de la escritora y traductora dominica Juliana 
Morell (1594-1653), de origen catalán, muerta en Avignon (Francia), en primer lugar a través del 
legado que transmitió a sus discípulas Marie de Merles Beauchamps y Gabrielle Vallat. 
A lo largo del siglo XVII, la Orden de Predicadores, con su publicación l’Année Dominicaine, 
defendió la reforma católica propugnada en Francia por Sebastien de Michaelis, que exaltaba la 
figura de Juliana como ejemplo de conversión y lucha frente al relajamiento moral y el 
molinosismo. 
Durante la Ilustración, humanistas y científicos convergieron en la admiración hacia la capacidad 
intelectual, fuera de lo común, de esta monja. En el siglo XIX, dominicos como Joseph Mathieu 
Rousset e intelectuales catalanes como Joaquim Roca y Cornet, una de las figuras más importantes 
de la llamada Escuela Apologética catalana, recordaban a Juliana Morell en clave defensiva de la 
filosofía católica tradicional, frente al liberalismo emergente. 
 
 
ENTRE LÍRIOS Y AZUCENAS: A OBRA ESQUECIDA DA 
CARMELITA SOROR TERESA DE JESUS MARIA (SÉC. XVII) 
Rosa Maria Sánchez Sánchez 
 
A comunicação proposta pretende recuperar a memória da obra da carmelita Soror Teresa 
de Jesus Maria (Maria Cepeda Zurita, século XVII), reflectindo sobre as possíveis causas 
que terão levado ao esquecimento os escritos autobiográficos (redigidos por obediência) 
desta notável autora espanhola e que, segundo algumas fontes (crónicas da Ordem em 
Portugal e documentos de arquivo em Espanha), terá sido prioresa no Convento das 
Carmelitas Descalças de Sto. Alberto, em Lisboa.  
 
Rosa Maria Sánchez é Doutoranda na Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 
Investigadora integrada do CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e 
Memória); bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia; autora de diversos trabalhos 
publicados em Portugal e no estrangeiro. 
rosabx@gmail.com 
 

 



 

 

SEREIAS DO DOURO: AS MONJAS CANTORAS NO PORTO EM 
FINAIS DO SÉCULO XVIII 
Rosana Marreco Brescia (CESEM-FCSH) 
 
A intensa atividade artística dos conventos femininos da cidade invicta é notória entre os 
historiadores da arte em Portugal, contudo, são menos abundantes os estudos 
musicológicos que contemplam a atividade musical no seio das mais importantes 
instituições monásticas em funcionamento na cidade invicta em finais do século XVIII e 
princípios do século XIX. Um significativo corpus de partituras musicais pertencentes aos 
espólios dos extintos mosteiros encontra-se preservado na Biblioteca Nacional de Portugal, 
o que nos permite elucidar diversos aspetos relativos à música no seio dos conventos 
femininos, nomeadamente, os nomes dos compositores para quem eram encomendadas as 
músicas das mais importantes festividades do calendário litúrgico, a instrumentação 
utilizada nos dias festivos, os nomes das monjas musicistas e também a evolução técnica 
de algumas das reclusas para as quais foram dedicadas obras num período temporal 
alargado. A presente comunicação propõe um estudo sobre a atividade das freiras cantoras 
do convento de São Bento da Avé Maria do Porto no último quartel do século XVIII, tendo 
como ponto de partida o repertório por elas encomendado para algumas das mais 
importantes celebrações religiosas. A partir do estudo das fontes primárias preservadas e 
da contextualização com os demais conventos femininos portugueses e europeus, 
propomos uma reflexão sobre a formação musical das freiras musicistas, seu papel como 
intérpretes e mecenas de um importante legado artístico. 
 
Palavras-chave: música conventual, Porto, século XVIII, convento de São Bento da Avé Maria, freiras 
cantoras. 
 
Rosaba Marreco Brescia Doutorada pela Université Sorbonne – Paris IV e pela Universidade 
NOVA de Lisboa, mestre em canto pela Manhattan School of Music e pós-graduada em canto pela 
Royal Academy of Music. É investigadora do CESEM-FCSH e atualmente dedica-se ao estudo da 
música nos conventos femininos portugueses nos séculos XVIII e XIX. 
 
 
“BUSCANDO REMEDIO A NOSSA DESCONSOLAÇÃO”:  
AS MISSIVAS PRODUZIDAS PELAS MÔNICAS DE GOA NA CRISE 
CONVENTUAL DO SÉCULO XVIII 
Rozely Menezes Vigas Oliveira 
 
Atos de religiosas em defesa do que acreditavam ser seus privilégios – fosse por serem 
esposas de Cristo, fosse por serem filhas da nobreza ou da fidalguia – é algo recorrente na 
história de várias instituições religiosas femininas, independente da Ordem à qual 
pertenciam. Muitas dessas ações se manifestavam desde o processo de fundação de alguns 
conventos, visto que muitas fundadoras entravam em contato com autoridades religiosas e 
civis, angariavam apoio de grupos influentes pela sua causa e não desistiam até 
conseguirem o que pleiteavam ou algo semelhante. Contudo, em momentos dramáticos de 
crise, muitas comunidades também se rebelavam contra autoridades eclesiásticas ou civis 
desafiando-as a fim de defenderem suas ideias e sua relativa autonomia. 



 

 

O Convento de Santa Mônica da Cidade de Goa esteve em alguns momentos de seu 
funcionamento envolvido em crises que abalaram o cotidiano claustral. Os mais 
conhecidos foram os que aconteceram no início de seu funcionamento, com a Câmara 
Municipal e o vice-rei, Conde de Linhares, entre 1613 e 1636, no processo de afirmação da 
instituição religiosa; e o conflito instaurado na primeira metade do século XVIII contra as 
determinações do arcebispo de Goa e prelado do convento, D. Fr. Inácio de Santa Teresa. 
Este último tomou tamanha proporção que ocasionou o cisma entre as religiosas e a 
quebra do voto da clausura pela maioria delas. Nesses momentos de tensão e inquietação 
do cotidiano claustral, a produção de cartas pelas religiosas pode dar vida não somente às 
vozes femininas, mas também permitir vislumbrar um pouco das personalidades e 
posições das freiras e de outros atores envolvidos na crise, possibilitando o 
reconhecimento da fragilidade da disciplina e da harmonia no claustro. Tendo isso em 
mente, a presente comunicação tem como objetivo fazer uma breve análise das missivas 
escritas pelas agostinhas de Goa, nas décadas 20 e 30 do século XVIII, identificando três 
grupos de remetentes em dois momentos. Num primeiro momento, de 1720 até maio de 
1732, observam-se as religiosas escreverem em comunidade, em uníssono. Enquanto num 
segundo momento, de 1732 até o término do conflito em 1738, verifica-se o cisma 
entranhado na comunidade, tendo de um lado as religiosas desobedientes e de outro, as 
obedientes. Portanto, a partir das cartas refletir-se-á como as religiosas reagiram aos 
ataques de umas às outras e dos opositores externos ao claustro e como elas angariaram o 
apoio de pessoas e instituições, religiosas e civis, para defender seus interesses.  
 
Palavras-chave: Convento de Sta. Mônica de Goa; ordens religiosas femininas; Ordem dos Eremitas de Sto. 
Agostinho; crise conventual; Oriente Português. 
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REINAR COM MONJAS E FREIRAS: O DESENHO HUMORÍSTICO 
ANTICLERICAL ENTRE O FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIOS DO 
XX 
Sandra Leandro (Universidade de Évora) 
 
Capazes de suscitar inspiração, curiosidade e imaginação de caricaturistas, as monjas e 
freiras foram parodiadas em diversos jornais humorísticos no final do século XIX e inícios 
do XX, um tempo forte do anticlericalismo. A imprensa ridicularizou por palavras e 
imagens a vida conventual e monacal e propagou de forma eficaz desmandos falsos ou 
verdadeiros, situação que, como é sabido, não é exclusiva deste arco cronológico. A partir 
de uma selecção de desenho humorístico, contemplando-se, entre outras, as duas séries 
d’O Antonio Maria (1879-1885) (1891-1898), Pontos nos ii (1885-1891), A Paródia (1900-
1902) e Parodia: Comedia Portugueza (1903-1906) veremos, assim, o poder do traço, 
reinando… 
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MONAQUISMO FEMININO E EMPREENDEDORISMO 
Sandra Marina Witkowski 
 
Este trabalho que pretendo apresentar no Congresso Internacional “Um Reino de 
Mulheres” é inspirado em um livro que estou escrevendo de maneira romanceada e que 
conta a estória de uma mulher empreendedora que tenta várias vezes sair de situações 
complicadas em sua vida. 
A narrativa tem como inspiração as mulheres que estão procurando criar novas 
possibilidades em suas vidas, superando dificuldades externas e internas, buscando um 
equilíbrio mental, físico e espiritual. 
O empreendedorismo feminino tem crescido exponencialmente nos últimos anos no Brasil 
e no mundo, segundo informações do SEBRAE/ONU e imprensa geral.  
Os monastérios femininos desde remotos tempos enfrentam dificuldades diversas, além de 
fazerem parte de um mundo masculino, que sempre fez com que as monjas tivessem que 
superar esta condição. E apesar disso suas vidas são longevas, mais saudáveis e prósperas. 
Não posso deixar de dizer que este livro tem muito de minha vida como oblata no Mosteiro 
de São Bento de São Paulo, possibilitando um maior contato com os monges e monjas, com 
a espiritualidade beneditina pela Regra de São Bento, que tem me auxiliado em todos os 
setores de minha caminhada neste mundo. 
O livro “O Monge e o Executivo” de James C. Hunter também trás uma inspiração, porém 
tenho procurado estabelecer um diálogo mais ligado ao feminino e ao coletivo. 
Outros livros que tenho usado como referência são: “The Wisdom of the Benedictine 
Elders” de Mark W. MacGinnis (Bluebridge), “Business Secrets of the Trappist Monks” de 
August Turak (Columbia University Press), “Por que os Monges Vivem Mais” de Manfred 
Böhm (Ed. Paulus), “Ao Ritmo do Tempo dos Monges” de Anselm Grün (Ed Paulinas), “O 
Código Beneditino de Liderança” de S. Galbraith (Ed. Landscape), entre outros. 
Minha proximidade com a espiritualidade beneditina tem me possibilitado experenciar o 
lema Ora et Labora , e observar o quanto este tem influência nos processos de criatividade, 
quando buscamos soluções para dificuldades. E também pode-se observar quanto esta 
filosofia de vida atrai um público diversificado, independente de sua tradição religiosa. 
Temas que serão abordados: meditação, autoestima, assédio, competição homem/mulher, 
organização, realização e valorização pessoal, dentre outros. 



 

 

Dois objetivos: mostrar a importância da leitura (ora et labora et legere), incentivando-a; 
e a importância do empreendedorismo feminino como maneira de superação nas várias 
camadas da sociedade. 
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ESCRITURA, LECTURA Y PRÁCTICAS CULTURALES EN LOS 
MONASTERIOS FEMENINOS CARTUJOS DURANTE LA EDAD 
MEDIA Y LA PRIMERA MODERNIDAD 
Sergi Sancho Fibla (Centre de Recherches Historiques, EHESS (Paris) 
 
Dentro del largo olvido que han sufrido las diferentes ramas femeninas de las órdenes 
monásticas o mendicantes, la de las cartujas parece haber padecido un abandono 
particular por parte de la Academia. Una de las razones que explican tal descuido podría 
ser el carácter profundamente local o regional de estas fundaciones. En efecto, excepto las 
dos casas belgas (Bruselas y Gosnay), todos los monasterios de cartujas se establecieron 
alrededor del « noyau cartusien », esto es, en la zona alpina franco-italiana. Otra razón 
podría ser la dispersión o desaparición de la gran parte de la documentación, al tratarse de 
una rama extinta. Sin embargo, tales condiciones no impiden que podamos subrayar el 
valor cultural de tales comunidades, pues, al igual que sus homólogos masculinos, llevaron 
a cabo una intensa vida intelectual que puede ser rastreada en sus prácticas de lecto-
escritura, en la producción artística, en su vida litúrgica, en la circulación de libros, o en su 
vocación didáctica. 
Esta comunicación revisará el funcionamiento de estas comunidades para fijarse en dos 
aspectos particulares: 
El primero sería la reflexión sobre aquellas prácticas cotidianas que pudieran ser 
agrupadas bajo el manto de lo que la investigación reciente ha venido llamando literacy, 
que podría ser concebida como toda acción que implica creación o dominio del discurso. 
Más allá de las prácticas tradicionales de la lecto-escritura, otras actividades tales como la 
liturgia, la paraliturgia, la meditación, etc. deberían asimismo ser consideradas. 
El segundo punto consistiría en mostrar la relación conflictual entre la institución cartuja 
(dirigida obviamente por la rama masculina) y las comunidades femeninas en lo que a las 
prácticas de esta literacy concierne. En efecto, los informes del Capítulo General cartujo 
muestran un interés especial (y creciente a lo largo del tiempo) en controlar varias 
actividades culturales que eran llevadas a cabo cotidianamente por tales monjas. 
Interdicciones causaron numerosas disputas y desencuentros entre las comunidades y la 
institución. 
 



 

 

Keywords: Carthusian nuns, Charterhouses, Literacy, Cultural practices, Writing, Reading, Nuns, Libraries, 
Liturgy, Books. 
 
Sergi Sancho Fibla is a postdoctoral researcher in EHESS (Centre de Recherches Historiques) 
since 2018, where he is carrying out a project about Paraliturgy in Poor Clares convents from 
Medieval France. On October 2016 he obtained a Labexmed contract thanks to the project “Space, 
Female Spirituality and Cultural Practices in Southern Europe (13th-15th centuries)”. During the 
last two years he has been working as a researcher in CNRS and Aix-Marseille University for 
TELEMMe laboratory. Sergi got his PhD in Humanities at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 
Spain) on December 2015 with a thesis concerning the relationship between Image, Text, Memory, 
and Meditation in Medieval texts, especially in Marguerite of Oingt’s works. He is a member of the 
different Research groups and projects: Alhoma, Spiritual Landscapes, Bibliotheca Mystica et 
Philosophia Alois Maria Haas, Explanat, Trames Arcborescentes, and Seifmar. 
 
 
THE MATERIAL CULTURE AND FUNCTION OF ST JOHN’S 
HOSPITAL IN BRUGES IN THE SEVENTEENTH CENTURY, 
UNVEILED BY THE MANUALS OR SO-CALLED ‘HOUSEHOLD 
BOOKLETS’ OF THE AUGUSTINE PRIORESSES 
Drs. Sibylla Goegebuer 
 
The religious community of St John’s Hospital embodies a quest for spiritual perfection by 
perpetuating the caritas principle. This immaterial factor is first of all materialised through 
such relics as art and architecture. The so called ‘household booklets’, small manuals kept 
by and possibly written by the prioresses of the hospital in the seventeenth century, open a 
window to the daily hospital life and contribute – as art and architecture do – to the 
material translation of a medical and intangible, religious inspired world. 
The ‘Handtbouck van Mevrauw’ or booklets of the prioresses contribute to a better 
understanding of the function of the religious St John’s Hospital community in Bruges in 
the seventeenth century history of care. How does this immaterial history translate itself 
into the tangible household booklets’ structure and content? 
The paper will be proposed from the point of view of my PHD research “The Prioresses 
from the St John’s Hospital in Bruges in the Sixteenth and Seventeenth Century: Their 
Agency in the City, Tridentine catholicism and Care for the sick.”, which I officially started 
in 2018. 
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LAS MONJAS CALDERONAS Y LA MÚSICA EN EL CONVENTO DE 
PORTA COELI DE VALLADOLID 
Silvia de la Fuente Pablos 
 
El convento de Porta Coeli de Valladolid contó desde sus inicios, en el año 1606, sólo con la 
buena voluntad de sus religiosas para el ejercicio del canto, tan habitual en los oficios 
religiosos postridentinos. La llegada al priorato de sor Luisa de Aranda supuso un cambio 
en esta situación. 
Esta mujer, hija de Alonso de Aranda y Juana de Hontaneda, fue biznieta de Rodrigo 
Calderón, marqués de Siete Iglesias y conde de la Oliva, fundador de aquel convento de 
dominicas en el que ella profesó en 1635. Sin duda, su elevada condición social, pesó en su 
sensibilidad musical lo que la llevó a tomar una decisión que vendría a modificar las cosas 
en aquel cenobio. Decidida a que las religiosas mejorasen sus conocimientos logró que se 
incluyera entre ellas a una organista capaz de transmitir nociones de Canto Llano a la 
comunidad. Del mismo modo, y ante la falta de libros corales en Porta Coeli, puso de 
manifiesto sus dotes artísticas con la confección de algunos ejemplares, una costumbre 
seguida por otras religiosas del convento. 
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CONVENTO DO BOM SUCESSO: MATRIZES ESPIRITUAIS E 
ARQUITECTÓNICAS 
Sofia Ferreira Rodrigues (Colégio do Bom Sucesso) 

 
Esta comunicação sobre o convento do Bom Sucesso vai procurar uma aproximação ao 
objecto de estudo escolhido que parte do seu tempo fundador, que decorre entre os anos 
1630, altura em que se iniciam as primeiras diligências para o seu estabelecimento e o final 
da década de 1660, anos da conclusão da igreja conventual, seguindo duas perspectivas, a 
espiritual e a arquitectónica e o modo como se cruzam na formulação do edifício. 



 

 

Do seu enquadramento histórico surgem questões biográficas relacionadas com os seus 
fundadores que atravessam a última década da União Dinástica e os primeiros anos da 
Restauração e com as casas religiosas estrangeiras existentes em Lisboa, sobretudo a 
concretizadas na sua relação de sempre com o convento do Corpo Santo. 
Das matrizes espirituais, destacam-se vias próprias da ordem dominicana, dos seus ramos, 
masculino e feminino, em relação com os processos da Contra-Reforma. 
Das matrizes arquitectónicas, procurou-se a formulação espacial da vivência da 
comunidade religiosa no espaço e os modelos que a enformaram. 
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DA INSPIRAÇÃO À IDENTIDADE: AS CONGREGAÇÕES 
FEMININAS E OS INSTITUTOS FEMININOS DE VIDA 
CONSAGRADA SOBRE FÁTIMA 
Sónia Vazão (Departamento de Estudos do Santuário de Fátima= 
 
Em 1917 três crianças de Aljustrel afirmaram ter visto a Virgem Maria num lugar chamado 
Cova da Iria, freguesia de Fátima. O impacto que este acontecimento teve nas vivências 
religiosas católicas após 1917 foi muito significativo, tendo mesmo ultrapassado as 
fronteiras portuguesas. Neste contexto, será relevante procurar compreender, ainda que de 
forma necessariamente sucinta, a influência que o fenómeno de Fátima teve nas 
congregações e nos institutos femininos fundados após 1917. Nos casos em que se consegue 
atestar uma ligação a Fátima, importa perceber como a mesma se concretiza. Em suma, se 
Mensagem de Fátima foi determinante para a espiritualidade da congregação ou instituto 
religioso ou se, por outro lado, se cingiu apenas à designação dos mesmos. 
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CANCIONERO POETRY AS RELIGIOUS PRACTICE: THE 
VALLADOLID DISCALCED CARMELITE CONVENT’S LIBRO DE 
ROMANCES Y COPLAS 
Stacey Schlau (West Chester University of Pennsylvania) 
 
Compiled during the years between St. Teresa of Ávila’s death in 1582 and her beatification 
in 1614, the Libro de romances y coplas del Carmelo de Valladolid offers one example of 
how early modern women religious in Spain expressed, understood, and practiced their 
spirituality. Although filtered through poetic and religious conventions, their literary 
voices, dedicated to the ideals of Catholicism and the Order to which they were devoted, 
emerge as reflections of their beliefs, feelings, and actions. In the Libro, the verses develop 
expected tropes—especially Christmas, professions, spiritual matters, and doctrine—in a 
variety of metrical forms; they are authored by the Sisters or transcribed from other 
authors and from widely-circulating volumes of poetry. Similarly to other convent 
cancioneros of early modern Iberia, the volume exemplifies meaningful celebration and 
education through versification. 
 
Keywords: cancionero, Christmas, Discalced Carmelites, inner spirituality, poetry, nuns’ professions  
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DE CLAUSURAS E CANONIZAÇÕES: REFLEXÕES SOBRE 
MULHERES E CONVENTOS EM A MONJA DE LISBOA 
Tatiana Alves Soares (CEFET-RJ) 

 
A Monja de Lisboa, romance histórico de Agustina Bessa-Luís publicado em 1985, tem 
como protagonista Maria de Menezes, que adotara o nome de Maria da Visitação ao entrar 
para a vida religiosa.  
A freira afirmava que Cristo lhe aparecia e a visitava em sua cela, deixando-lhe chagas pelo 
corpo como marcas de sua aparição, chegando mesmo a colocar-lhe na testa sinais da 
coroa de espinhos. Quando a fraude foi supostamente descoberta – os estigmas teriam 
sido, na verdade, forjados com tinta, e a luz que se apossava de sua cela nada mais seria do 
que o efeito obtido com um fogareiro oculto –, a religiosa foi julgada pelo tribunal da 
Inquisição. 
Muito mais do que um romance com contornos históricos oscilando entre a santidade e a 
possível sublimação de um desejo místico, A Monja de Lisboa estrutura-se a partir da 
dúvida acerca dos estigmas que teriam acometido a religiosa, numa narrativa que reflete 
acerca dos mecanismos de controle e do papel da Igreja, com suas atribuições e influências 
na esfera do poder. Por meio da denúncia da perigosa e conveniente aliança entre religião e 
política, a narrativa revela-se um poderoso retrato do Convento da Anunciada e do papel 
da mulher no Portugal do século XVI. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo 



 

 

uma análise da imagem da protagonista à luz dos arquétipos da louca, da mártir e da 
santa, faces recorrentes da mulher de então. 
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“RECEBERÃO ÁS CARMELITAS COM CANTICOS DE LOUVOR 
AQUELLA ENGRAÇADA JOYA, QUE APENAS CONTAVA SEIS 
ANNOS DA SUA IDADE” – O MECENATO DA INFANTA D. MARIA 
(1644–1693) E OS CONVENTOS CARMELITAS DE SANTA TERESA 
E DE S. JOÃO DA CRUZ DE CARNIDE 
Teresa de Campos Coelho (CHAM (Centro de Humanidades – FCSH, 
Universidade Nova de Lisboa. | Comissão de Estudos Históricos da Ordem 
dos Carmelitas Descalços) 1 
 
No âmbito da problemática abordada na nossa tese de doutoramento sobre o apoio e 
protecção dada pela Dinastia de Bragança à Ordem dos Carmelitas Descalços, questão que 
temos vindo a desenvolver também em trabalhos posteriores, analisaremos aqui a 
importância da acção mecenática da Infanta D. Maria (1644–1693) para a construção e 
renovação artística de conventos desta ordem religiosa. 
Filha natural de D. João IV (1604-1656) é o próprio monarca que, no seu testamento 
datado de 2 de Novembro de 1656, nos deixa notícia desta sua filha não revelando o nome 
da mãe “huma mulher solteira, limpa de sangue”, segredo que ficaria para sempre bem 
guardado com o seu secretário António Cavide, a quem fora confiada a princesa. Dotando-
a de avultados bens, grande parte dos seus rendimentos seriam aplicados pela Infanta na 
reconstrução da igreja do Convento de Santa Teresa de Carnide (onde entrara com apenas 
seis anos de idade) iniciada em 1662, e na fundação do vizinho convento de S. João da Cruz 
em 1681. 
Contrariamente ao que sucedeu com o Convento de Santa Teresa, cuja importância das 
campanhas de obras realizadas pela Infanta podem ainda hoje ser observadas (mesmo que 
mutiladas em alguns dos seus elementos), S. João da Cruz não escaparia incólume às 
vicissitudes por que passaria o edifício, nomeadamente com a extinção das Ordens 
Religiosas em 1834, as quais teriam como consequência a destruição total da sua igreja, 
Ao analisar as campanhas de obras por si financiadas, integrando-as quer no contexto da 
arte barroca, quer na esfera da encomenda real, abordaremos ainda a questão da possível 
autoria dos respectivos projectos, atribuídos à família dos arquitectos régios Nunes Tinoco, 
cuja colaboração com os Carmelitas Descalços se estendeu também a outros conventos da 
ordem. 
                                                
1 A autora não adopta o acordo ortográfico. 
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BEATAS E BEATÉRIOS – A ESPIRITUALIDADE DAS LEIGAS NA 
IDADE MÉDIA 
Teresa Margarida Rodrigues Baltazar Neves Sequeira Rodrigues (Teoria e 
História do Direito – Centro de Investigação da Universidade de Lisboa) 
 
Nesta pequena exposição pretendemos delimitar o contexto histórico e a importância que 
tiveram os beatérios, isto é, as pequenas comunidades formadas por mulheres que 
detinham uma particular devoção, sendo que algumas tomavam o hábito religioso. Estas 
viviam sobretudo no meio urbano, encontrando-se dispensadas de pronunciar votos e 
estando também isentas da prática de algumas regras canónicas, não obstante não 
pertencerem a nenhuma congregação ou ordem religiosa, embora de alguma forma, 
encontramos casos de estreita colaboração com as Ordens Franciscana e Dominicana. 
Pretendemos, realizar um estudo comparativo entre o caso Português e o caso Flamengo, 
tendo em atenção se estes últimos, de alguma forma, determinaram o aparecimento de 
Beatas e Beatérios no nosso País 
O modo diferente de viver a fé destas damas seculares, comummente conhecidas como 
beatas, estava de algum modo interligado com o mundo monástico e conventual, sem com 
ele se confundir. Esta forma de espiritualidade teve profundas implicações sociais, 
económicas, políticas e também na própria forma de construção das cidades (veja-se a 
título de exemplo o centro histórico de Bruges, na Bélgica), pelo que se impõe um estudo 
sobre este tema. 
Sabemos que a sua origem remonta ao século XII (Liège) e expandiu-se, rapidamente, pelo 
centro da Europa, com particular incidência em França, Itália, Países Baixos, Alemanha, 
Polónia e Hungria. Em Portugal, existem referências à existência de Beatérios em Braga, 
Coimbra e Évora, embora de curta duração. De igual forma, cumpre saber de que modo 
existiu ou não influência régia no seu estabelecimento, e quais as causas para a pouca 
adesão a estes lugares de oração, ao contrário do que aconteceu no centro da Europa em 
que os mesmos subsistiram durante séculos (inclusive até aos finais do século XIX, 
princípios do século XX). Mas, acima de tudo, pretendemos estudar qual foi o seu regime 
jurídico-canónico. 
Como disse Régine Pernoud no seu livro A Virgem e os Santos na Idade Média “o 
movimento das Beatas seduz porque propõe às mulheres existirem sem ser esposas, nem 
religiosas, emancipadas de qualquer dominação masculina”. Assim pretendemos saber se 
se tratou de um movimento de verdadeira emancipação do feminino numa sociedade 
marcadamente dominada por homens. 
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PADECER SEMPRE, MORRER NÃO”. O GLORIOSO MARTÍRIO DE 
MARIA MADALENA DE PAZZI, SANTA MÍSTICA DE FLORENÇA 
Thereza B. Baumann (Museu Nacional, UFRJ) 

 
Não, meu padre, não desejo ter esse consolo, desejo poder sofrer até o fim de minha vida. 
Com essas palavras, ditas ao seu confessor, que acenava com a morte redentora para aliviar 
os seus intensos sofrimentos, Maria Madalena de Pazzi sintetizava o percurso de sua vida 
pautado pelo contínuo desejo do glorioso martírio e traduzia a espiritualidade religiosa 
pós-tridentina e barroca marcada, como observou Santiago Sebastián, por uma febre 
interior, uma paixão, e uma ânsia por Deus até o aniquilamento.  
Maria Madalena de Pazzi, nascida (Catarina) em 1566, em ilustre família florentina, 
ingressou em 1582 no Convento de Santa Maria dos Anjos, pertencente à Ordem de Nossa 
Senhora de Monte Carmelo, convento vinculado a círculos de mulheres influenciados por 
Savonarola. Aí viveu até sua morte, em 1607. Beatificada em 1626, foi canonizada por 
Clemente IX, em 1669. 
Sua vida foi marcada por extraordinários arrebatamentos e êxtases místicos relatados em 
seu inúmeros textos, um rápido amadurecimento espiritual e uma profunda compreensão 
dos mistérios da fé no sentido trinitário, cristocêntrico e soteriológico que caracterizou sua 
experiência na vida religiosa traduzida no florescimento da sua missão profética e 
renovadora.  
Bastante conhecida por suas obras e devoção inspirou, ainda, durante os séculos XVII e 
XVIII, diversos artistas como Pietro Novelli, Pedro Noya, Luca Giordano, Gennari 
Bartolomeo, entre outros. O objetivo de nosso trabalho é analisar, no repertório 
iconográfico desses autores, as formas de percepção artística para expressar nas imagens 
de Maria Madalena de Pazzi as suas inquietudes místicas, o desejo de martírio, o exercício 



 

 

do seu magistério espiritual e a ânsia da reforma eclesial, manifestados por Maria 
Madalena em seus escritos e no percurso de sua vida, enfim, a capacidade de comunicar, 
como observou Otger Steggink, “o inefável”.  
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ADÍLIA LOPES E ANA CRISTINA CÉSAR; AS MONJAS E A 
AUTORIA FEMININA EM REPRESENTAÇÕES POÉTICAS 
CONTEMPORÂNEAS 
Valéria Soares Coelho (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
É nossa intenção nessa proposta de comunicação analisar o modo como diferentes 
representações das freiras e monjas surgem figuradas na poesia portuguesa e brasileira 
moderna e contemporânea. Na linguagem poética da modernidade há formas de pensar o 
mundo sob lógicas heterogêneas que expõem subversões identitárias e de gêneros. Nesse 
contexto, a escrita de Adília Lopes trabalha com um eu lírico performático, cujo sujeito não 
coincide consigo mesmo. A persona Mariana Alcoforado, freira do convento de Beja, torna-
se então uma máscara compatível com as frágeis contiguidades estabelecidas entre essa 
linguagem falhada e o mundo. A autoria de “Cartas Portuguesas” já é considerada 
enigmática pela tradição, e, na poesia adiliana, Mariana adquire um perfil que quebra a 
seriedade e assume o risco, como a própria palavra que a compõe ali, provocativa e irônica. 
Por seu turno, Ana Cristina César, poetisa brasileira, em seu texto também se auto declara 
“freira” e usa recursos muito próximos aos de Adília Lopes, a que propomos investigar 
aqui, perseguindo as relações entre essas “autoras monjas” e a linguagem que empregam 
para criar seu “hábito”.  
 
Palavras chave: Adília Lopes; Ana Cristina César; freiras; linguagem poética; contemporaneidade.  
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ESCARMENTOS DE FLORES: AN ELEGY FOR SÓROR INÊS 
MARIA COMPOSED BY MARIA DO CÉU 
Valerie Hegstrom (Brigham Young University) 
 
Sóror Maria do Céu was one of the most prolific early modern women writers on the 
Iberian Peninsula. Although eight volumes of her work were published during her lifetime, 
her earliest extant text, the short allegory Escarmentos de flores (1681), has until now 
remained in manuscript and largely unknown by literary scholars. Escarmentos, written in 



 

 

prose and poetry, in Portuguese and Spanish, pays tribute Sóror Inês Maria, a sister in the 
convent who died young after a series of blood-lettings. Clues to Inês Maria’s identity, the 
circumstances of her death, and her relationship with Maria do Céu can be found in the 
text itself, in the Livro da Fundação of the Esperança convent, and in Maria do Céu’s other 
writings. 
 
Key Words: Maria do Céu; Escarmentos de flores; allegory; blood-letting; death and dying in the convent  
 
Valerie Hegstrom is a Professor of Spanish and Comparative Literature and the Coordinator of 
the Global Women’s Studies program at Brigham Young University in Provo, Utah, USA. Her 
research focuses on the recovery of the works of forgotten women writers from early modern Spain 
and Portugal and on the performance of plays from the early modern period. 
 
 
JOAQUIM JOSÉ ESPANCA, A ÓPERA E O CONVENTO: EM SÃO 
BENTO DE CÁSTRIS, UMA RELAÇÃO SINGULAR 
Vanda de Sá  
 
Joaquim José Espanca (17 de Março de 1839 - 26 de Nov. de 1896) foi prior em Bencatel e 
na freguesia de S. Bartolomeu (Vila Viçosa). É hoje reconhecido o seu contributo no 
quadro da compilação de dados sobre a história e arqueologia desta região, sobretudo de 
Vila Viçosa. Deixou ainda uma produção musical distribuída por 73 composições 
abarcando a música para piano, canto e piano, sopros e sobretudo música sacra (Biblioteca 
Pública de Évora, CLI / 1-17). A primeira catalogação da sua obra musical foi publicada 
pelo Abade de Miragaia no Jornal A Vida Moderna nº14, 7 Jan. de 1897, sendo ainda 
citada no quadro de um elogio fúnebre apresentado na Revista O Archeologo Português 
assinado pelo seu fundador José Leite de Vasconcelos. Através da obra musical sacra de 
Joaquim J. Espanca temos o testemunho documental de uma relação privilegiada e 
persistente – que se prolongou até 1887 – com o Convento de S. Bento de Cástris o qual 
viria a encerrar em definitivo três anos depois, em 1890. Para este Convento escreveu e 
legou uma série de autógrafos num conjunto de 16 obras onde se podem encontrar Lições, 
Responsórios e Missas entre outros géneros. No presente trabalho pretende estudar-se e 
analisar uma composição de carácter singular neste conjunto, a Partitura da Nôa da Festa 
da Ascensão, composto para Convento de S. Bento de Cástris (CLI 1-8 nº 3) de 1877. 
A singularidade da obra reside numa série de “Divertimentos” para o órgão baseados em 
excertos de óperas de Verdi como o Trovador, a Traviata ou de Donizetti como a Filha do 
Regimento. É uma composição que testemunha a dinâmica de circulação da ópera italiana 
e o culto de Verdi nos anos 70, aparentemente com excessos como sugere o protesto de um 
manifesto a propósito do Teatro de São Carlos: “Sempre Trovador, sempre Rigoleto, 
sempre Traviata!”  
Pretendendo complementar alguns dos trabalhos já apresentados nas Residências de São 
Bento de Cástris que focaram géneros da liturgia como a Missa no quadro da produção de 
Espanca (Faleiro 2017), a análise desta obra pode permitir (a) avaliar os gostos do seu 
compositor, (b) a transferência de convenções do canto lírico para o órgão, e (c) de 
convenções praticadas na transposição da ópera para piano no quadro da praxis 
doméstica; pode ainda permitir avaliar a circulação de reportórios através de edições para 
piano e eventuais apresentações de óperas no Teatro Garcia Resende; e finalmente 



 

 

estabelecer uma ponte com as obras para piano de J. J. Espanca. Neste quadro importará 
procurar indícios sobre a sua efectiva apresentação e prática no contexto do Convento de 
São Bento de Cástris. 
 

Palavras Chave: Joaquim J. Espanca; São Bento de Cástris; Ópera Verdi; Divertimentos para orgão; Festa da 
Ascensão. 
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LOS ENIGMAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: UNA 
COLABORACIÓN INTELECTUAL Y CREATIVA DESDE EL 
ESPACIO CONVENTUAL PORTUGUÉS 
Verónica Grossi (University of North Carolina at Greensboro) 
 

Los Enigmas ofrecidos a la discreta inteligencia de la soberana Asamblea de la Casa del 
Placer por su más rendida y aficionada Soror Juana Inés de la Cruz, Décima Musa 
(Lisboa, 1695), dirigidos a un público femenino religioso, además de culto y cortesano, 
pues incluye a la Condesa de Paredes y a la Duquesa de Aveiro, ofrecen una clave 
primordial de lectura de la obra de la monja novohispana. Los Enigmas destacan dentro 
del corpus de la monja mexicana por ser una obra de carácter profano y de autoría tanto 
individual como colectiva. La obra inédita se constituye como homenaje transatlántico 
desde el espacio conventual portugués a la fama internacional de Sor Juana por parte de 
un grupo de lectoras amigas que contribuyen a la composición e interpretación del libro, 
cuyos poemas conceptistas de alto ingenio apelan al uso del entendimiento. En nuestro 
ensayo nos aproximamos a esta obra manuscrita para analizar las redes transatlánticas de 
apoyo e intercambios femeninos desde el espacio conventual portugués y novohispano del 
siglo XVII y para también así investigar y contrastar los códigos y prácticas, es decir, la 
cultura material, por los que las monjas portuguesas y Sor Juana desarrollaron un espacio 
de autoridad por medio de su escritura, su diálogo y su colaboración tanto intelectual como 
creativa.  
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LA PRESENCIA AUTORIAL DE ANA DE LA MADRE DE DIOS (ANA 
DE CASANATE, 1570-1638) EN UN CANCIONERO POÉTICO DEL 



 

 

CARMELO DESCALZO DE VIC? PROPUESTAS PARA UNA 
ATRIBUCIÓN  
Verònica Zaragoza Gómez (BIESES. UNED) 
 
El objeto de mi comunicación es ofrecer una propuesta de atribución de un conjunto de 
composiciones poéticas copiadas anónimamente en un cancionero inédito del convento de 
carmelitas descalzas de Jesús, María, José y Teresa de Vic (en el noroeste de Barcelona).  
El estudio parte del planteamiento razonado de dos aspectos: por un lado, la exploración 
de un posible origen zaragozano del manuscrito, por cuanto el convento catalán debe sus 
orígenes a cuatro monjas desplazadas en el 1638 desde el convento de Santa Teresa de 
Zaragoza (también llamado de las fecetas). Y, por otro, la hipotética vinculación de una voz 
autorial individual de una serie de poemas del cancionero con la pluma de una poeta 
experimentada y culta: la carmelita descalza aragonesa, Ana de la Madre de Dios. Aunque 
esta reconocida poeta (y pintora) de elevado estatus social había ingresado en el convento 
de Santa Ana de Tarazona, se trasladó posteriormente al de San José de Zaragoza para 
pasar después al de las fecetas, desde donde, es de suponer, vería partir a sus compañeras 
hacia Vic, el mismo año de su muerte (1638). 
Mi intención final es plantear cómo el cuaderno poético habría llegado a la comunidad de 
Vic con las religiosas fundadoras, con la intención de hacer arraigar unas costumbres y una 
afición poética con las que ellas ya estaban familiarizadas, tal y como lo demuestran otros 
cancioneros inéditos conservados en la clausura de Zaragoza, revisados para el presente 
trabajo.  
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ARTES NO FEMININO NA ÉVORA DO SÉCULO XVII: JOSEFA 
MARIA DOS ANJOS, «MULHER COM INCLINAÇÃO E GENIO 
PARA PINTAR» 
Vitor Serrão (ARTIS-Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa) 
 
A comunicação tece breves considerações sobre o trabalho desenvolvido em anos recentes 
pela História da Arte em torno das mulheres artistas, acompanhando o esforço com que, a 
nível internacional, esse enfoque tem sido justamente revalorizado. O «estudo de caso» 
escolhido incide sobre uma monja-pintora eborense do século XVII chamada Maria dos 
Anjos, ou Josefa Maria dos Anjos (1631-1677), a quem o Padre Manuel Fialho dedica 
rasgado elogio na sua Evora Illustrada (1703), referindo a sua «inclinação e genio para 
pintar», e o facto de ter sido criada «entre pinceis, e tintas, disem que já desde o avô, 
como tambem outros seus irmãos», e que pintou vários painéis com passos da Vida de 
Santa Catarina no mosteiro de Santa Catarina de Sena em Évora, casa dominicana onde 
tinha professado. Esta freira artista – exacta contemporânea de Josefa de Óbidos ! -- era 
filha do grande pintor Pedro Nunes (1586-1637) e neta por parte da mãe do pintor Manuel 
Fernandes (1579-1656), sendo irmã dos também pintores Francisco Nunes Varela (1621-
1699) e Lourenço Nunes Varela (1636-1700). As sete telas do mosteiro de Santa Catarina 
de Sena, que ainda foram admiradas por Cunha Rivara em 1845, desapareceram na 
voragem que sucedeu à exclaustração, impedindo-nos de admirar os reais méritos da sua 
autora. Outro cronista, Frei Lucas de Santa Catarina (na Parte IV da História de S. 
Domingos), acrescenta que ela ocupava «neste exerscicio da Pintura, alguma hora livre, 
encarnando humas imagens, e copiando outras, achando-as muitas vezes elevada 
nellas». Também consta que trabalhou para o Convento das Chagas em Lamego, segundo 
atesta outra fonte, a Historia Seraphica de Frei Francisco da Soledade, podendo ser suas 
algumas pequenas tábuas devocionais hoje no Museu de Lamego e que traem, segundo 
Reynaldo dos Santos, delicadezas de pincel e boa modelação penumbrista, ao mesmo 
tempo que respiram certos estilemas formais que remetem para a obra de Pedro Nunes... 
Sejam ou não de Soror Josefa Maria dos Anjos, essas pinturas atestam os méritos (e 
também as limitações) de uma arte devocional destinada a vastos objectivos didascálicos, 
em que o labor feminino era não só apreciado mas estimulado como virtude. Nestes 
tempos de obscurantismo contra-reformista, figuras como a monja-pintora eborense 
sobressaíam num mundo de homens, não só pelo encomiástico louvor às excelsas virtudes 
de religiosa, mas também pelo atestado liberalizante que a prática artística lhes conferia. 
Trata-se, além do mais, de um caso sem paralelo na arte freirática portuguesa do século 
XVII.  
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Portugal – arte no tempo de Camões (1995), A Cripto-História da Arte. Análise de Obras de Arte 
Inexistentes (2001), A Trans-Memória das imagens (2007), O Fresco Maneirista no Paço de Vila 
Viçosa (2007) e Arte, Religião e Imagens em Évora no tempo do Arcebispo D. Teotónio de 
Bragança, 1578-1602 (2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


