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On February 8, 1829, Leonor da Câmara (1781-1850), eldest daughter of the 

Counts of Ribeira Grande, embarks secretly towards England, accompanied by only 

one maid, leaving behind her native Lisbon, in full convulsion caused by the civil war. 

The aim was to meet the Maria da Glória (1819-1853) deposed of the Portuguese 

throne by her uncle, the absolutist Prince Miguel (1802-1866). She was nominated by 

suggestion of Pedro de Sousa Holstein (1781-1850), future Duke of Palmela to be the 

preceptress of the child, a task that she would carry out until almost the end of the 

civil war. She was removed from office by the father of D. Maria da Glória, D. Pedro IV 

of Portugal and I Emperor of Brazil (1798-1834). 

The purpose of this paper is to understand the course of Leonor da Câmara in 

her role as a royal preceptress. What were the reasons for choosing her as responsible 

for the education of Maria da Glória? Which were the social and political relations she 

established in the performance of her functions? Which were the reasons for her 

dismissal in 1833, which allowed the ascent of the family of the Counts of Ficalho, 

whose matriarch was named Mistress of the Robes to the Queen? 

Little is known about this central figure, for the absence of documentation, 

knowing only a few, few letters of his own. However, the discovery of other letters of 

her in family archives allows knowing better this figure, her action and the operation of 

the networks that wove around her. 
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A 8 de Fevereiro de 1829, D. Leonor da Câmara (1781-1850), filha mais velha 

dos Condes da Ribeira Grande, embarca secretamente, acompanhada apenas de uma 

criada, em direcção a Inglaterra, deixando para trás a sua Lisboa natal, em plena 

convulsão causada pela guerra civil. O objectivo era reunir-se a D. Maria da Glória 

(1819-1853), deposta do trono português pelo seu tio, o infante absolutista D. Miguel 

(1802-1866). Fora nomeada, por sugestão de D. Pedro de Sousa Holstein (1781-1850), 

futuro Duque de Palmela, para ser a preceptora da menina, tarefa que iria 

desempenhar até quase ao final da guerra civil, sendo afastada pelo próprio pai de D. 

Maria da Glória, D. Pedro IV de Portugal e I Imperador do Brasil (1798-1834).  

O objectivo desta comunicação é entender o percurso de D. Leonor da Câmara 

no seu percurso como preceptora. Quais as razões da escolha como responsável pela 

educação de D. Maria da Glória; identificar as relações sociais e políticas que 

estabelece no desempenho das suas funções; e entender as razões do seu 

afastamento a partir de 1833, em detrimento da família dos Condes de Ficalho, cuja 

matriarca é nomeada camareira-mor.  

Pouco se conhece acerca desta figura central, pela ausência de documentação, 

conhecendo-se apenas algumas, poucas, cartas da sua autoria. No entanto, a 

descoberta de outras cartas suas em arquivos de família permitem conhecer melhor 

esta figura, a sua actuação e o funcionamento das redes que teceu em seu torno.   


