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PARTE 1 

O PRÉ-CONGRESSO









VISITA À BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PORTUGAL
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Por ocasião do Congresso Internacional Mariana, esteve em destaque de 4 a 30 de novembro de 2019, 
na sala de referência da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, a mostra bibliográfica 
«Mariana Alcoforado, 350 anos de paixão e prélio», com curadoria de Filipe Delfim Santos. 

A visita dos congressistas à BNP, concretizada às 9h30 do dia 15 de novembro de 2019, deu ensejo a 
uma apresentação das espécies selecionadas, enriquecida com os comentários histórico-bibliográficos 
de Vitor Amaral de Oliveira.



MARIANA ALCOFORADO: 350 ANOS 
DE PAIXÃO E PRÉLIO 

DESTAQUE | 4 – 30 nov. '19 | Sala de Referência | Entrada 
livre 

As obscuras cartas enviadas ao seu amante fugitivo por 
uma clarissa pacense, num crescendo de espera, aflição e 
abandono, que retempera os prístinos motivos da poética 
galaico-duriense com uma nova hipersensibilidade barroca, 
alcançaram desde a sua publicação em 1669 um imprová-
vel sucesso por toda a Europa, instigando uma curiosa con-
tenda literária paralela que caminha já para o seu quarto 
século.

Três séculos e meio depois, é chegado o momento de 
resgatar o texto, restabelecer a sua legítima autoria e ce-
lebrar o inextinguível fascínio dos seus temas: a volição e 
o desejo, expressos na prática milenar do orante; a intros-
peção penitente, adestrada na rigorosa disciplina da con-
fissão, e o  contemptus mundi, raiz e pilar da condição 
claustral. As tribulações de Mariana alcançam assim a 
plenitude das suas quatro leituras canónicas: a histórica 
(os desditosos amores conventuais em Beja), a alegórica 
(a solidão existencial de todo o indivíduo), a tropológica (o 
desespero dos amantes face à impossibilidade da união 
total) e a anagógica (o lamento da alma que, sentindo-se 
abandonada no exílio terreno, anseia pelo seu retorno ao 
Pai). 

Com esta pequena mostra bibliográfica, a Biblioteca Na-
cional de Portugal associa-se às comemorações em Beja 
e em Lisboa dos 350 anos da edição princeps das Lettres 
portugaises traduites en François  (Paris: chez Claude 
Barbin, 1669). 

FILIPE DELFIM SANTOS
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MOSTRA NA BNP

Sobre estes pungentes  testemunhos de desesperança  tudo 
tem sido questionado: a sua autoria e respetivo sexo do es-
critor, a sua nacionalidade, a língua original das missivas, a 
genuinidade ou artifício da sua emoção, a veracidade ou 
ficcionalidade dos contextos biográficos evocados. Investi-
gadores, polemistas, críticos literários e devotos marianistas 
terçaram ponderosos argumentos a favor de cada uma das 
hipóteses aventadas, negadas, reformuladas, retomadas, 
recombinadas, a que se vem juntando um crescente corpus 
de recriações que ameaça relegar o próprio texto, transmu-
dado em pretexto, para um indevido segundo plano. Apesar 
dessa fértil receção, ou por virtude dela, a paixão de Maria-
na permanece no centro da galeria dos mitos amorosos na-
cionais, paralela à tragédia de Pedro e Inês.



Pela manhã de 15 de novembro de 2019, às 10h30, 
realizou-se na Praça dos Restauradores uma ho-
menagem da Câmara Municipal de Beja ao Conde 
de Saint-Léger e d'Ennery, Senhor d'Osny, Dennevy 
e Saint-Gilles, e Marquês de Chamilly, Marechal da 
França em 1703, o Cavaleiro Noël Bouton 
(1636-1715), que integrou como voluntário o con-
tingente francês enviado por Luís XIV durante a 

Guerra da Aclamação, para auxílio d'El-Rei Afonso 
VI de Portugal, participando em várias batalhas de-
cisivas para a sobrevivência da Coroa portuguesa. 

Noël Bouton seria imortalizado como inspirador da 
paixão e das cartas da madre D. Maria Anna Alco-
forada (1640-1723), monja clarissa do Real Mostei-
ro de Nossa Senhora da Conceição, em Beja.
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HOMENAGEM A NOËL BOUTON



Pelas 11h00 teve lugar na Sociedade de Geografia de Lisboa 
a homenagem da cidade de Beja a Luciano Cordeiro (1844-
1900), fundador daquela casa de ciência. Após exaustivas 
investigações em Beja, com o apoio do Padre Júlio Pereira da 
Silva, do Vigário Bernardo Guilherme da Matta Veiga, profes-
sor do Seminário de Beja, e da última abadessa do Convento 
de Nossa Senhora da Conceição, a madre D. Maria Felizarda 
Mendes Góes, caberia a Luciano Cordeiro o mérito e a fortu-
na de identificar e revelar ao mundo a documentação perti-
nente à religiosa, que então muitos consideravam «mítica». 

Nesta sessão foi lida uma evocação da vida e dos trabalhos 
do sábio oitocentista pelo Presidente da Sociedade, Prof. Luís 
Aires Barros, tendo também usado da palavra o Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio. 

Publicado em 1888, Soror Mariana, a freira portuguesa, é um 
clássico de erudição a que não falta uma invulgar sensibilida-
de amorosa. Consagraria esse ano como «o ano da freira», e 
da obra diria Oliveira Martins: «V. fez um milagre. O livro das 
Cartas que V. fez é verdadeiramente definitivo».
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HOMENAGEM A LUCIANO CORDEIRO



DEPOSIÇÃO DE FLORES NO TÚMULO 
DA MADRE D. MARIA ANNA ALCOFORADA 

CLAUSTRO DO CONVENTO DA CONCEIÇÃO 
BEJA, 15.11.2019
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CONCERTO DO CORO DO CARMO DE 
BEJA 

O Padre António Cartageno, da Diocese de Beja, é reconhecido como autoridade internacional em música conven-
tual. Fundou e dirige o Coro do Carmo de Beja, que apresentou o seguinte programa, escolhido para inaugurar o 
Congresso Mariana: 

1) Peças de canto gregoriano do Antifonário do Mosteiro de N.ª S.ª da Conceição. 

2) Polifonia da época de Mariana: 

Regina cæli, lætare – Joan Cererols (1618-1680). 

O salutaris hostia – Giovanni Battista Martini (1706-1784). 

Beata Dei Genitrix – D. Pedro da Esperança, do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (1598-1660). 

Vinde, Povos, louvai o Criador ('O praise the Lord, all ye heathen', Salmo 117) – Henry Purcell (1659-1695). 
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3) Repertório profano, segundo o espírito das Cartas: 

Os olhos requerem olhos – Alentejo. 

O bordado do meu lenço – Alentejo. 

Vai-te embora – Alentejo. 

Escrevi teu lindo nome – Beira Alta (?). 

Pues que ya nunca nos veis – Cancionero Musical de Pa-
lacio. 
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RÉCITA DE TEATRO 

MARIANA E NOËL, DRAMA EM  
3 ATOS E 1 FÉERIE, 

POR M. B. 
LEVADO À CENA PELO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS N.º 1 E N.º 2 DE BEJA 
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EXCERTO DO ATO I 

MARIANA – (Com sotaque alentejano) Tantos anos são volvidos desde que meu pai me confiou a 
este Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Beja. Dou comigo a cismar na sua exortação: 
que fosse feliz no amor de Deus, pois que é eterno e infinito, e não no dos homens, que é folha ao 
vento... 

BRITES – Bem vos falou vosso pai, Mariana. E tendes sido? 

MARIANA – Não sei, minha Reverenda Madre e Senhora Dona Brites... a felicidade não é saber aco-
modar-se ao seu destino? 

BRITES – Assim é, minha filha. E a desdita é porfiar em contrariá-lo. 

MARIANA – Assim mesmo ignoro que planos tenha Deus para mim... Quem me dera ser já idosa, 
pacificada. Tenho sangue de mais em minhas veias, atormentam-me visões...  

BRITES – Visões? Visões de quê, Mariana? 

MARIANA – Visões de amor... noites há nas quais sonho que Deus me envia um anjo seu... 

BRITES – ...para?... 

MARIANA – ... me levar deste convento, desta vida mesquinha e enfastiante... na garupa do seu ca-
valo branco... 

BRITES – Ai, ai, andais lendo novelas de amor? Bem sabeis que fazem ferver o sangue das moças. 
Não são boa leitura para religiosas. 

MARIANA – Então não o sei eu? (Escutando a aproximação de cavalos e tropas) Atentai, que tropel é 
este? 

BRITES – É a guarda francesa que forma no largo fundeiro. 

MARIANA – Cousa digna de se ver! Passemos ali ao mirante de Mértola a contemplá‑los? 

BRITES – Se por tal ansiais... 

(Aproximam-se do mirante) 

MARIANA – Vede aquele francês além, caracolando com tal garbo o seu ginete, não vos parece... 
um anjo? 

BRITES – Mariana, os anjos não cavalgam corcéis! 

MARIANA – Bem o sei, mas os arcanjos sim, como São Miguel. E ele é belo, tal como um arcanjo... 

BRITES – Que vos interessa a beleza de um homem? Sois noiva de Cristo, há alguém na Terra que se 
achegue à perfeição de Nosso Senhor? 

MARIANA – Não logro desapegar meus olhos de tão fermoso varão... 
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BRITES – Debandemos desta ventã de tentação! 

MARIANA – E, contudo, Madre e Senhora Dona Brites, não é Deus o autor de toda a beleza da cria-
ção? Aquele francês, não é ele também uma sublime visão do resplendor da obra divina? 

BRITES – A beleza na terra, minha querida filha, dura o tempo da ilusão. Só no Céu achareis beleza 
eterna. 

MARIANA – Quanta verdade dizeis. 

18



19









PARTE 2 

PANORÂMICA





Após as solenidades inaugurais, iniciaram-se os trabalhos deste Primeiro Congresso 
Internacional sobre a vida e a obra da madre D. Maria Anna Alcoforada, que iria decorrer a par 
da mobilização de uma cidade inteira em torno da acarinhada memória da monja. As sessões 
científicas tiveram lugar entre momentos de música sacra e profana, pela magnífica prestação do 
Coro do Carmo de Beja dirigido pelo Padre António Cartageno, de teatro juvenil, de exposições 
artísticas e ainda de visitas guiadas ao Convento e a locais mariânicos, sem esquecer a feira de 
doces conventuais. 

Na inauguração do Congresso assistimos então, de maneira irrefutável, à justificação da colocação 
das Cartas Portuguesas na ordem que lhes é devida, e ouvimos os argumentos definitivos do Prof. 

CRÓNICA GERAL

25



Filipe Delfim Santos sobre a atribuição 
irrevogável das cinco Cartas a Mariana 
Alcoforado, desmascarando a mistificação 
Guilleragues. Foram expostos pelo autor destas 
linhas não só este como outros procedimentos 
menos canónicos do editor Claude Barbin, 
desvendando-se um pouco mais da sua 
atividade e do fulgor e furor editorial do século 
XVII. 

Descobrimos depois como a relação entre texto 
e imagem é importante no design gráfico para 
completar a apropriação de um texto por parte 
de um ilustrador, que vê e cria o seu próprio 
mundo a partir do original textual que vai ilustrar. 
Em seguida foi-nos dado a conhecer como 
Matisse interpretou graficamente uma edição 
francesa das Lettres Portugaises, através da cor, 
d o t r a ç o e d o s t e m a s q u e u t i l i z o u , 
nomeadamente nas várias faces de Mariana, 
que desenhou de acordo com as emoções 
expressas nas Cartas. 

O Padre Cartageno apresentou o Antifonário de 
N.ª S.ª da Conceição com a variante local do 
'Ofício Rítmico de S. Francisco’ nele inserta, 
procedendo a uma comparação entre a versão 
original deste Ofício e a que foi produzida em 
Beja. É fundamental publicar este manuscrito 
em edição facsímile, ou disponibilizá-lo na ínte-
gra online, ficando no ar esta proposta. 

Percebemos que soror Mariana apresenta os 
predicados que definem a humildade, simplici-
dade e sinceridade da mulher nos sistemas de 
comunicação escrita e religiosa. As Lettres Por-
tugaises traduites en François, ao exprimirem a 
paixão da freira, dão igualmente conta da dife-
rença socialmente instituída entre genuinidade e 
artifício, criada pela cultura da civilização de 
Corte, e pela impossibilidade de ser encontrada 

para tal diferença uma saída definitiva ou con-
clusiva no interior da linguagem. 

Definiu-se depois o que foi classificado de 
(in)vastidão, e fomos em busca do que terá 
acontecido antes das Cartas à própria Mariana. 
Para isso, pretendeu-se mostrar que as Cartas 
são uma experiência comunicada enquanto rea-
lidade própria e individual. A experiência amoro-
sa de Mariana é uma experiência de invastidão, 
cuja definição possível é aquilo que se descobre 
como o absoluto da sua existência. 

Relatou-se em seguida uma experiência realiza-
da em Almada com a ópera Soror Mariana Alco-
forado, e o processo de construção do espectá-
culo. Foram apresentadas as opiniões dos parti-
cipantes de variados setores e diferentes ida-
des, que confirmaram as bases científicas que 
motivaram o evento, primeira realização no gé-
nero, que pretendeu ser integrativo e proporcio-
nar novas experiências sociais. O filme e o do-
cumentário realizados na altura estão disponí-
veis on-line. 

Tivemos também o ensejo de observar algumas 
realizações gráficas que ilustraram edições das 
Cartas ao longo dos anos, em Portugal e no es-
trangeiro, com as quais o Museu Nacional da 
Imprensa já fizera uma exposição no Porto.  

Assistimos à descrição dos amores freiráticos de 
D. Afonso VI com D. Feliciana de Milão, tema 
importante do século XVII e de grande dimen-
são, que gerou um submundo literário muito pro-
fícuo em manuscritos dos séculos XVII e XVIII. 

Apreendemos o movimento semântico das Car-
tas Portuguesas como marca estilística do bar-
roco, estudo que foi posteriormente reformulado 
após o estabelecimento da ordenação definitiva 
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das Cartas proposta neste Congresso. O enge-
nho da escrita articula eixos de sentido, forman-
do cinco momentos diferentes que coincidem 
com as cinco cartas. 

Foi analisado um texto de Nuno Júdice, 3 varia-
ções para cravo e Mariana, na sua composição 
em tríptico, que é, curiosamente, uma ficção 
construída do ponto de vista masculino, pois é 
Chamilly quem vem reabilitar a sua imagem. 

Soubemos também que há um exemplar da edi-
ção princeps na Biblioteca do Paço Ducal de 
Vila Viçosa que ostenta uma nota semelhante à 
que reproduziu Boissonade sobre a autoria das 
Cartas, e que será publicado em edição fac-sí-
mile pelo Paço, com introdução contextualizante, 
para se tornar acessível ao público. 

O primeiro dia de comunicações terminou com a 
apreciação de um texto do médico legista As-
drúbal de Aguiar, que afirmava ser Mariana uma 
personalidade anómala que se enquadrava no 
capítulo da sexologia denominado masoquismo 
psíquico, cuja teoria não é possível sustentar à 
luz dos cânones científicos atuais, mas que 
acrescenta um outro ponto polémico à já enorme 
polémica mariânica. 

No início do segundo dia falou-se das cartas 
como fragmentos de um discurso amoroso, que 
funcionam, na sua leitura, como uma narrativa. E 
as cartas de Mariana obedecem às regras do 
epistolário: são originadas pela ausência e pelo 
desejo da presença idealizada do Outro. Se as 
cartas de amor são «pedaços de dor», também 
são igualmente mentiras de amor. 

A evocação de Leonel Borrela foi feita por quem 
mais estaria habilitado a fazê-la, o seu filho José 
Miguel que, comoventemente, nos fez reviver a 
figura de seu pai. Seguiu-se o lançamento da 
segunda edição do livro de Leonel Borrela, Car-
tas de Soror Mariana Alcoforado, com a inter-
venção de dois amigos do autor, que acrescen-
taram mais uma nota de saudade. Desta inter-
venção surgiu a ideia proposta pelo Prof. Filipe 
Delfim Santos da criação de uma Biblioteca de 
Estudos Mariânicos que alimente um Centro in-
terpretativo da obra de Mariana Alcoforado em 
Beja, ao qual se deverá atribuir o nome de Leo-
nel Borrela. 

Também ouvimos falar de Florbela Espanca na 
aproximação a Mariana Alcoforado pela temáti-
ca da espera. Maria Lúcia dal Farra partilhou 
com o Congresso Mariana uma evocação do 
grande bibliófilo Luís Amaro, desaparecido em 
2018, oriundo do distrito de Beja e editor da 
obra poética de Mário Beirão.  

Finalmente, ficámos a conhecer, «pela boca da 
própria», a história da duquesa de Beja Dona 
Beatriz e da fundação do Real Mosteiro de Nos-
sa Senhora da Conceição, num belo artifício lite-
rário de exposição dos factos históricos. 

Os trabalhos do Congresso concluíram-se com a 
apresentação da retroversão definitiva das Let-
tres Portugaises traduites en François feita por 
este tradutor, que explicou com exemplos a 
substantiva novidade e diferença desta vigésima 
reversão nacional. 

VITOR AMARAL DE OLIVEIRA
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PARTE 3 

UNIVERSOS MONÁSTICOS





Qual o segredo, o encanto, o fascínio que se 
desprende das Cartas, a sublimidade erudita da 
forma, a beleza exemplar dos conceitos, a ex-
pressividade e a crueza dos sentimentos, a pu-
reza das lágrimas, a profundidade lancinante de 
um «mortal enfado» (Mariana Alcoforado, apud 
SANTOS, OLIVEIRA 2020:155)? Qual a fonte de 
inspiração deste drama tão singular ferido da 
«crueldade da ausência»  (2020:155) e «indife-
rença» (2020:189), das lágrimas de olhos que 
«estão privados da única luz que os animava» 
(2020:157), dos cansados «suspiros»  (2020: 
157), das minhas «esperanças enganosas»  
(2020:157), do «meu coração dilacerado» (2020: 
187)? 

Um drama do tamanho do mundo, que nos faz 
vibrar, envolver e saltar para a cena como se de 
uma parábola com chave aberta se tratasse. Que 
linguagem sublime, bela, universal que nos en-
canta e nos faz cúmplices de uma mulher que, 
rompendo com os seus compromissos sacrais, 
percorre a beleza, a sedução e os riscos de um 
amor humano, sem limites. A linguagem das Car-
tas prende, encanta e espanta, é uma obra de 
arte, um poema de amor escrito de maneira úni-
ca e irrepetível, porque é uma linguagem mítica e 
mística, que madre Mariana gravou no inconsci-
ente ao ouvir as prédicas dos frades do Hospício 
de Santo António, ao escutar as madres mais ve-
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A PAIXÃO DA MADRE D. MARIANA 
ALCOFORADO

UMA CERTA ALEGORIA DO AMOR DE DEUS

30

APARÍCIO, António Mendes (2021) A paixão da madre D. 
Mariana Alcoforado, Filipe Delfim SANTOS, ed., Congresso 
Mariana, Atas, 1.o volume, Beja: Congresso internacional 
Mariana / Canto Redondo, 30-44.



lhas, ao ler os grandes místicos da Igreja com 
toda a sua elevação, pureza, poesia e transcen-
dência. 

Mesmo ali ao lado, no vizinho Convento da Es-
perança, neste mesmo ano de 1667, no ofício de 
matinas, uma outra Mariana, a carmelita madre 
Mariana da Purificação, dizia em êxtase: 

Ainda quando durmo, o meu coração vigia. O 
coração do meu Esposo é para mim o meu agu-
lheiro, (…), o meu retiro. Ó quem pudera apre-
goar por todo o mundo este Divino amor. Eu não 
sei que ama, quem a Deus não ama. Eu não sei 
que quer, quem a Deus não quer. Eu não sei que 
busca, quem a Deus só não busca, não sei que 
vê, quem a Deus só não vê com os olhos da fé. 
Ó grande cegueira do mundo! 

AZEVEDO 1802:69-70 

Luciano Cordeiro exprime esta mesma ideia, ao 
escrever: 

A profunda espiritualidade que a envolve, dei-
xem-me exprimir assim, que a envolve e levanta 
até nas situações e nas recordações mais esca-

brosas, como quando alude aos momentos pas-
sados nos braços do amante; – era ainda a in-
fluência do meio, tão pronunciada já que até na 
frase, na maneira de pintar os enlevos e ímpetos 
do seu enamorado espírito, a Mariana da Con-
ceição se exprime frequentemente como a sua 
homónima da Esperança, quando esta descreve 
ingénua e singelamente ao confessor os seus 
raptos e volúpias da ascese mística. 

CORDEIRO 1891:135, n. 

Na minha opinião é duplo o destinatário amoroso 
das Cartas. Há aqui a sobreposição de dois 
amores. Claro que, preto no branco, o principal 
destinatário da paixão de madre D. Mariana é 
Noël Bouton. Mas o que a madre Mariana procu-
ra nas Cartas, na sua loucura e desespero, na 
linguagem expressiva e intensa que usa, é um 
amor de tal forma elevado que não pode existir 
assim. Mariana cai num grande equívoco ao 
procurar num amor humano um amor absoluto, 
um amor de tudo ou nada, que ela conhece da 
linguagem mística. Ela mesma o diz: 
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Poderíeis contentar-vos com uma paixão me-
nos ardente do que a minha? Haveis de en-
contrar, talvez, mais formosura (dissestes-me, 
no entanto, outrora que eu era bastante 
bonita), mas não achareis jamais tanto amor, e 
tudo o resto é nada… 

trad. OLIVEIRA 2020:161 

Na sua última Carta ela mesma se confessa: 

Vivi muito tempo num abandono e numa idola-
tria que me causam horror e os meus remorsos 
perseguem-me com um rigor insuportável. Sin-
to vivamente a vergonha dos crimes que me 
fizestes cometer e já não tenho, ai de mim!, a 
paixão que me impedia de conhecer-lhes a 
enormidade. 

trad. OLIVEIRA 2020:187 

Só uma religiosa poderia escrever estas Cartas 
com tanta arte e beleza, pelo facto de usar uma 
linguagem mística para expressar uma paixão 
comum. Descortine-se o Kyrie eleison: 

Tende piedade de mim. 

trad. OLIVEIRA 2020:153 

Peço aqui ao grande místico S. João da Cruz 
que ponha um cabeçalho na paixão da madre 
D. Mariana: 

Aonde te escondeste 
Amado, e me deixaste num gemido? 
Qual veado fugiste 
Havendo-me ferido 
Atrás de ti clamei: tinhas partido. 

CRUZ 1986:61 

Vamos percorrer um certo itinerário da vida da 
fidalga e madre D. Mariana Alcoforado. 

Era o fim da tarde fria do dia 2 de janeiro de 
1651. D. Mariana Alcoforado deixava a sua casa 

paterna, na Rua do Touro, onde hoje é a sede da 
Sociedade Bejense, e entrava na portaria do 
Real Mosteiro da Conceição, sito na mesma rua 
do Touro, a fim de ser lavrada a Escritura de in-
gresso para ali ser aceite como religiosa de véu 
preto, apesar dos seus 11 anos incompletos. 
Não houve despedida, nem lágrimas, nem coisa 
parecida. Tudo parecia natural, simples, coeren-
te. Da parte dos pais havia o grande desejo de 
dar à filha uma cultura superior, que só num 
convento a poderia alcançar. Para uma fidalga, 
filha de uma das famílias mais prestigiadas de 
Beja, entrar no Real Convento da Conceição pa-
recia uma medida adequada e acertada para o 
seu estatuto social. Numa nota referente a uma 
menina, Rosa Maria do Rosário, que por breve 
pontifício entrou no mosteiro com três anos, le-
mos que aí «eixercitou os annos da minise em 
aprender a ler e cantar e estrumentos q. em tudo 
foy m.º sabedora. Ali morreu aos dezanove, em 
15 de dezembro de 1698». Uma pequena nota 
da qualidade do ensino que ali se ministrava. 

No entanto, havia no gesto uma sombra de luto, 
agressão e violência, veiculadas pela Lei do 
Morgadio que seu pai defendia intransigente-
mente, e pelo consequente estatuto vigente que 
obrigava os outros filhos a seguir a carreira 
eclesiástica, sendo as filhas forçadas a trilhar o 
único caminho socialmente aceite, o da profis-
são religiosa num convento. Com esta lei e op-
ção iníqua, não respeitadora da dignidade hu-
mana e da liberdade pessoal, a família também 
semeava ventos, só podendo colher tempesta-
des. Se este limite for conhecido e reconhecido, 
ajudado por um acompanhamento espiritual sé-
rio e realista que ilumine a história pessoal, pode 
ser acautelado, iluminado e resolvido. De contrá-
rio, poderá explodir e causar problemas e dis-
túrbios mais tarde, como no caso presente. 
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Para minorar o choque e violência da entrada 
em religião numa idade tão precoce, o mosteiro 
instituiu uma prática pedagógica de grande ex-
celência para o enquadramento afetivo e para a 
qualidade de vida das educandas. Havia ali um 
conjunto de madres que, pelo seu prestígio, no-
breza, santidade, riqueza e provas dadas, ti-
nham as chamadas casas, quartos maiores, 
num total de 56. Cada educanda ia viver na 
casa de uma religiosa mais velha que seria a 
sua mãe espiritual, a sua mestra, professora, ca-
tequista, o modelo de ser religiosa. As educan-
das eram sempre as «meninas» daquela madre, 
suas companheiras e colaboradoras na logística 
das festas, nas celebrações e outros eventos. 
Assim, a 12 de agosto, festa de Santa Clara: 

As educandas tinham licença para folgar o dia 
inteiro e armavam no corredor de passagem 
para o coro sua tribunazinha, onde entronizavam 
a imagem da santa no hábito de freira. As religi-
osas que iam para o ofício deixavam lembran-
ças para as mocinhas, rosários, medalhas, livri-
nhos de orações, uma jarra da Índia, um crucifi-
xo de marfim, uma caixinha de sândalo, confor-
me seus teres. Nesse dia dava-se a cada religi-
osa duzentos reis de feiras para feirarem, um 
pucarinho de Estremoz e um arrátel de uvas, 
tudo da Casa. 

RIBEIRO 1940:41-42 

D. Mariana Alcoforado, como sinal de predileção 
e prestígio, foi viver com a então abadessa, D. 
Maria de Mendonça, fidalga das melhores famí-
lias de Beja. Era sua concunhada, pois a sua 
irmã Ana Alcoforado havia casado com Rui de 
Melo, irmão da abadessa. Também por parte da 
mãe, havia no Mosteiro da Conceição uma reli-
giosa, D. Leonor de Melo, muito chegada e co-
nhecida da família Alcoforado, igualmente irmã 
de Rui de Melo, já noivo de Ana Alcoforado. 

D. Brites Freire, abadessa no tempo da crise e 
perturbação na vida de D. Mariana, é a «Mãe/
Madre» de que ela nos fala na 1ª Carta: 

Toda a gente se apercebeu da inteira mudança 
do meu humor, dos meus modos e da minha 
pessoa. A minha Madre falou-me disso com 
azedume e depois com certa bondade. Não sei 
o que lhe respondi, parece-me que lhe confes-
sei tudo. 

trad. OLIVEIRA 2020:111 

D. Brites Freire é bem a expressão da fidelidade 
e reserva moral, religiosa e mística, da tolerância 
e sabedoria que sempre pairou sobre esta santa 
instituição. 

Entre as educandas da casa de D. Maria de 
Mendonça, sobressaía pela grande esperteza 
Marianita, a filha do ‘Alcoforado da Rua do 
Toiro’, como diziam. Notara a mestra a inclina-
ção da pequena e o seu desembaraço em 
aprender a ler e tudo o que se lhe ensinava. 
Com o crescimento, entrava já nos livros das 
escrituras que era um enlevo e prometia dar 
bom recado de qualquer tarefa de pena que lhe 
confiasse. 
Considerou Madre Mendonça que não seria de-
sacerto pôr a pequena a ajudar D. Brites de Bri-
to escrivã do abadessado, servindo-a tanto a 
contento que a fizera secretária das Quarenta 
horas, instituição que andava nas religiosas da 
família Mendonça e de que D. Maria detinha a 
mordomia. 

RIBEIRO 1940:23 

Aos 16 anos faz a sua profissão religiosa sem 
hesitações, porque foi para ser religiosa de véu 
preto que entrou no Real Mosteiro da Concei-
ção. A companhia das colegas fidalgas como 
ela, a presença afetiva e efetiva das madres 
mais velhas, a beleza do ritual, uma certa pro-
moção comunitária para a etapa seguinte, levou 
D. Mariana a encarar o compromisso com natu-
ralidade, verdade e seriedade. Como escriturá-
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ria, ocupava-se nos trabalhos administrativos. 
Assim ia conhecendo o mundo exterior que 
deixara bem cedo, as herdades, hortas, moi-
nhos, foros, carros de trigo que diariamente 
chegavam ao mosteiro e que faziam dele um 
ponto de encontro plural de muitos e variados 
trabalhadores, fazendeiros, almocreves, forne-
cedores que continuamente chegavam e parti-
am. Era eficiente em anotar as compras, a re-
quisitar as dívidas a satisfazer, os contratos a 
registar, uma infinidade de assuntos a resolver, 
janelas que a ocupavam, a distraíam e a liga-
vam ao mundo exterior. Numa das suas Cartas 
lembra que foi feita porteira, da escolha direta 
da abadessa, cargo de grande prestígio, im-
portância e responsabilidade, do qual depen-
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dia a maior ou menor segurança, defesa e disci-
plina da casa. 

As figuras tutelares dos fundadores, os infantes 
D. Fernando e D. Beatriz, para o bem e para o 
mal, pairavam sobre a instituição. Desejaram 
fundar uma instituição exigente, rigorosa e santa, 
que fugisse à mediania e ligeireza de muitas ins-
tituições então existentes, segundo o espírito da 
primeira regra da Ordem das Clarissas. Junto ao 
seu palácio já existia um convento de senhoras 
pobres, seguindo a mesma regra. D. Oussanda 
foi reconduzida como abadessa da nova institui-
ção (cf. SARAMAGO 1994:21). 

Mas os infantes fundadores, a casa ducal mais 
rica do Reino depois do próprio Rei, estavam 
longe do espírito de liberdade e da pobreza de 
Santa Clara. No entanto, os infantes pensavam 



que só um mosteiro rico, opulento e grandioso, 
poderia ter poder e competência para agasalhar 
os seus corpos em digna sepultura pela sua 
morte, e cuidar do seu bem espiritual durante a 
vida e, em especial, assegurá-lo depois da mor-
te enquanto o mundo existisse. Assim nasceu o 
Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, 
à imagem dos ricos infantes e não segundo o 
espírito de pobreza de Francisco e Clara de As-
sis. Não poderia ter propriedades, só tinha 206. 
Não poderia ter criadas, só tinha 146. Para fi-
dalgas e senhoras nobres que aos quarenta 
anos não tivessem marido ou noivo, a única so-
lução humana, familiar e socialmente aceite, e 
de certo prestígio, era ingressar numa instituição 
monástica, com as criadas para as servir como 
na vida familiar. Para muitas, o mosteiro tornou-
se um lar de luxo, com a vantagem, conforto e 
alimento duma vida espiritual e litúrgica que po-
voava a sua solidão. Era moda entrar num con-
vento em busca de comodidade e paz espiritual. 
As casas monásticas eram o destino preferenci-
al. Tudo isto legal, com as doações dos infantes, 
com os breves pontifícios e as benesses reais 
ou da cidade. 

O Mosteiro foi uma instituição que, mesmo em 
épocas de crise, soube sempre manter uma di-
recção forte para a protecção dos seus interes-
ses. O que não aconteceu com muitas casas 
monásticas, que se arruinaram durante o largo 
período de dissolução, devido à promiscuidade 
dos interesses laicos nesses institutos. Uma das 
celebrações anuais mais importantes, pairando 
sobre a Infanta uma auréola de santidade, era o 
aniversário das suas exéquias, a 20 de Novem-
bro. 

SARAMAGO 1994:94 

No século XVII, no tempo da madre D. Mariana, 
o mosteiro era uma grande cidade, um enxame 
impressionante, quinhentas e vinte e uma pes-

soas entre professas, noviças, educandas, pupi-
las, senhoras recolhidas, criadas do mosteiro, 
acrescidas dos serventuais do mosteiro. Alfredo 
Saramago contabiliza 706 pessoas. Tinha de 
haver uma mão firme, um governo forte, uma 
orientação disciplinar e espiritual sérias, para 
manter um ambiente razoavelmente habitável e 
saudável, consentâneo com os fins da institui-
ção. Todos os autores enumeram uma dezena 
ou mais de companheiras da mesma idade de 
madre D. Mariana que deixaram fama de virtu-
de. Uma das melhores panegiristas da institui-
ção é a madre D. Maria Peregrina, irmã e filha 
adotiva e espiritual de Mariana desde os três 
anos, e que inovou como escriturária do mostei-
ro ao ir para além do registo frio do óbito, dando 
um retrato abrangente de cada religiosa falecida 
e do exemplo que deixava à comunidade. Mas a 
regra de Santa Clara, apesar de aligeirada, con-
tinuava a ser exigente. Por exemplo: não era 
muito cómodo cantar o ofício de matinas à meia 
noite, e estar na missa de prima às seis da ma-
nhã. 

A CIDADE E O MOSTEIRO 

O infante D. Fernando e, em especial, a infanta 
D. Beatriz, fizeram do Real Mosteiro de Nossa 
Senhora da Conceição a sala de visitas da ci-
dade de Beja, o seu centro social, cultural, reli-
gioso e assistencial, um retrato fiel da sua ducal, 
rica e opulenta casa. Diz Alfredo Saramago que 
a cidade entrou no mosteiro pela igreja e pelo 
celeiro. A infanta não era pobre no pedir. Em 
1484, o papa Sisto IV concede um breve de in-
dulgência plenária a todas as pessoas que aju-
dem com uma esmola o mosteiro e visitem a 
igreja; no tempo do papa Inocêncio VIII, num 
breve dado por cinco bispos e dez cardeais, a 
20 de agosto de 1489, a instâncias da infanta, 
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cada um dos cardeais concede cem dias de in-
dulgências que fazem mil, a todas as pessoas 
que visitem o mosteiro nas festas do Nascimen-
to, Ascensão, Purificação, Assunção, Concei-
ção, e deem uma esmola ao mosteiro; com o 
papa Alexandre VI, breve de indulgência plená-
ria a todas as pessoas que visitem a igreja do 
mosteiro e deem esmola, em 1495; são onze 
breves pontifícios, concedendo ao mosteiro pri-
vilégios de ordem espiritual (1994:40). 

A cidade entrou no mosteiro pelo celeiro, em 
1478, ano da peste grande, e pela fome nos 
anos de 1485, 1503, 1520, 1521, 1522, 1546, 
1596, 1597, devido a maus anos agrícolas ou a 
pragas que destruíram tudo, não havendo co-
lheitas, como aconteceu em 1620. As pestes 
quinhentistas chegaram a Portugal trazidas pe-
los mercadores na sua atividade comercial. O 
próprio Rei D. Manuel morre em 1521, vítima de 
encefalite letárgica. As mortes contavam-se por 
dezenas num só dia. Pairava sobre a população 
aflita o milagre da Conceição, por não ter morri-
do ali ninguém, nem as senhoras que nele se re-
fugiaram, durante a grande peste de 1478. Já 
em 1474, a infanta entregou ao mosteiro o trigo 
excedente da colheita da ilha da Madeira, para 
o distribuir pela população a baixo preço, que 
ao princípio dava 50 por um. Ela mesma manda 
uma caravela sua para trazer para Beja e para o 
Reino o trigo excedentário. 

A quem não tinha dinheiro foi oferecido, e quem 
o podia comprar fê-lo não ao preço inflacionado 
que se praticava na altura, mas segundo ‘o que 
era antes’, e distribuiu trigo também gratuita-
mente aos muitos ‘que ora sam na fabrica do 
mosteiro’. Por este meio, repetido em muitas 
ocasiões, enaltecia-se a generosidade da Infan-
ta e a cidade entrava no mosteiro pela porta do 
celeiro. 

SARAMAGO 1994:41 

O LOCUTÓRIO E AS GRADES DO 
MOSTEIRO 

Nem todas as conversas do locutório eram ino-
centes, nem todas as pessoas eram bem-inten-
cionadas, nem todas as internadas aderiam de 
corpo inteiro ao ideal monástico. Sem uma vo-
cação aceite como opção de vida, mas como 
uma imposição familiar e social, a religiosa à 
força tornava-se cumpridora, aderindo cere-
bralmente aos votos da castidade, pobreza e 
obediência, exercitando, a contento da regra, as 
normas a cumprir, os compromissos a satisfazer, 
as devoções a celebrar. Esta situação não leva à 
festa, à alegria, à doação, à vida comunitária fe-
liz. A circunstância de o mosteiro ser a sala de 
visitas da cidade, com acolhimento de excelên-
cia e petiscos de chorar por mais, pelo facto da 
cidade estar ocupada militarmente por tropas 
nacionais e estrangeiras pela decorrência da 
Guerra da Aclamação, fizeram da cidade e da 
portaria do mosteiro lugares de grande movi-
mento, nem sempre pelas melhores causas. Te-
ria o marquês de Chamilly entrado no Mosteiro, 
como, por três vezes, sugerem as Cartas?  

A minha opinião é mais pelo não, do que pelo 
sim. Ao descrever a portaria regral, isto é, a ver-
dadeira e única entrada e junto a ela o aposento 
da madre porteira, Abel Viana, com ironia e hu-
mor, ao comentar a opinião de Manuel Ribeiro 
que Chamilly teria entrado pela portaria disfar-
çado em pintor de capelas, comenta: 

Só se ele fosse invisível. Se é que ele alguma 
vez lá pôs os pés… Entrar naquele labirinto, ha-
bitado por 517 mulheres? A menos que o galã 
pudesse tornar-se invisível, ou que toda a co-
munidade houvesse mergulhado no sono da 
morte. 

VIANA 1945:293, n. 
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Como ela descreveu nas Cartas inflamadas que 
conhecemos, a sua loucura havia chegado a um 
ponto crítico. Noël Bouton não estava prepara-
do, nem queria ou desejava correr o risco e cri-
me de invadir e profanar uma clausura. Era ami-
go da família, companheiro de armas do irmão 
Baltazar e do cunhado Rui de Melo. Sabia que 
se alguma coisa beliscasse a honra e o prestígio 
da família Alcoforado, sofreria represálias imedi-
atas. A própria madre Mariana o refere na sua 
derradeira Carta: 

Julgais ter podido enganar-me impunemente? 
Se algum acaso vos trouxer a esta terra, declaro 
que vos entregarei à vingança da minha família. 

trad. OLIVEIRA 2020:187 

No fundo, Noël Bouton era um pobre coitado, 
fora da Pátria, longe dos amores natais, metido 
numa guerra dura e arriscada. O que pretendia 
era um namorico que o ajudasse a passar o 
tempo, até voltar às origens. Não esperava en-
contrar uma mulher com a envergadura, loucura 
e grandeza da madre Mariana, decidida a tudo 
perder para salvar a sua paixão. Quando viu o 
caso malparado, arriscado e comprometedor, 
Chamilly foge com desculpas de mau pagador, 
como ela refere na primeira Carta: 

Mas quisestes aproveitar os pretextos que en-
contrastes para voltar para França: uma nau 
partia: porque não a deixáveis partir?  

trad. OLIVEIRA 2020:109 

Mas então como se explica esta referência, na 
terceira carta?: 

Todos os meus desejos serão, pois, inúteis e não 
vos verei jamais no meu quarto com todo o ardor 
e todo o arrebatamento que me mostráveis?  

trad. OLIVEIRA 2020:145 

Nas suas Cartas, Madre Mariana não canta o 
amor vivido, mas a paixão dolorosa de não per-
der a paixão sonhada, como ela diz na sua se-
gunda carta:  

Lamento, por amor de vós somente, os prazeres 
infinitos que haveis perdido. 

trad. OLIVEIRA 2020:131 

Arrancada ao anonimato por este amor, não 
quer perder, não o quer deixar fugir. E por isso 
desnuda-se diante do amante, provoca-o, usa 
de todos os meios para lhe mostrar a sua loucu-
ra, como a dizer: o meu amor não é apenas de 
locutório e grades, mas é um amor de quarto e 
cama. Na verdade, cada um pode construir 
quartos virtuais, e receber neles quem muito 
bem entender. 

Quem vivia na casa que seu pai construiu no 
mosteiro, para a sua filha D. Mariana? D. Maria-
na não vivia só. Se albergava as familiares do 
mosteiro, poderiam ali viver cinco a seis religio-
sas: a irmã Maria Peregrina, que o pai lhe entre-
gou com a idade de três anos, pela morte da 
esposa, D. Leonor Mendes, que faleceu com 
cinquenta anos incompletos; teria na altura das 
Cartas seis a sete anos; a sua irmã Catarina, 
que teria morrido antes de 1664; a madre Leonor 
Apolónia, filha natural do seu irmão Baltazar; as 
suas sobrinhas Caetana e Inês de Melo, filhas 
de sua irmã Ana e de Rui de Melo; e a madre 
Leonor Jacoba da Cunha, filha do Dr. Francisco 
Alcoforado, irmão mais novo de Mariana (cf. 
1940:251). Penso que o conde de Chamilly não 
teria lá espaço. 

E DEPOIS DA PAIXÃO? 

Como Deus se revela através da história pesso-
al, passio Christi, passio hominis, a paixão cega 
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de Mariana foi a grande lição da sua vida, a 
grande experiência a contraluz do regresso à 
Casa, o grande talento para voltar para Deus. 
Na verdade, o pecado revela Deus ao ser hu-
mano, e o Homem ao próprio homem. Um Deus 
omnipotente que não exerce a sua omnipotência 
por amor ao Homem que é dotado do dom da 
liberdade. O ser humano vive porque é amado e 
pode amar. Se no espaço da morte e do pecado 
penetrou o amor, também ali chegou a vida e a 
salvação. A passio Christi, recapitula, reescreve, 
é uma profecia da paixão do homem de todos 
os tempos e lugares, da paixão e pecado de 
Mariana, dos nossos fracassos e derrotas, e 
traz-lhe vida, amor, recomeço e esperança jubi-
losa. madre Mariana aprendeu a perder, já não é 
fidalga diante de Deus, mas a serva agradecida, 
não se ufana da nobreza da família, mas de 
Deus que ama os pecadores e lhes dá a vida. 
Depois da cegueira, ela sabe que não há ne-
nhuma derrota definitiva, nem queda sem retor-
no, nem vida sem esperança. Entre os comenta-
ristas, Manuel Ribeiro parece ser o mais benig-
no; Luciano Cordeiro, Belard da Fonseca, Alfre-
do Saramago, dão-nos um retrato fúnebre, pa-
gão, triste, aterrador dos restantes 57 anos da 
vida da madre D. Mariana. 

Mariana era uma grande mulher. Teve a graça e 
a lucidez de conhecer a grandeza da sua crise 
existencial, de ser forçada a fazer o luto da sua 
paixão, de vencer a tentação do suicídio. Sentiu 
que precisava de um Salvador e que o único 
remédio era voltar para Casa. Porque era uma 
mulher lúcida e inteligente, descobriu que podia 
fazer da sua paixão uma culpa feliz. Uma culpa 
feliz? Certamente, ao fazer da sua experiência 
de pecado um motivo para amar mais, e viver 
melhor. Uma culpa feliz que a chamou à vida, a 
descobrir a religiosa que estava escondida de-

baixo da paixão que a cegou. Verteu lágrimas? 
Sim, mas de alegria e assombro. Fez penitência 
pelo seu pecado? Certamente, mas como sinal 
de que Deus ama os pecadores, e que se faz 
pão da sua fome, bebida da sua sede, sentido 
novo da sua vida. Sorriu com a surpresa de que 
a sua paixão já não existia no coração de Jesus, 
apenas na sua memória. A madre D. Mariana 
voltou à vida quando Jesus lhe abriu a porta do 
amor, e quando experimentou que a sua paixão 
sacrílega tinha sido recapitulada e reescrita pela 
paixão amorosa da Cruz. Vamos respigar pe-
quenos grandes sinais desta vida nova na se-
gunda parte da existência de D. Mariana. 

Segundo conta Manuel RIBEIRO, nos primeiros 
anos após os acontecimentos conservou-se num 
recato absoluto, apenas com colóquios com o 
confessor, a abadessa e a sua grande amiga 
madre Leonor Henriques. Recusava-se mesmo a 
receber a família. Certo dia, achando-se com a 
abadessa no momento em que a preveniam que 
sua irmã Ana a esperava no locutório, a madre 
abadessa lembra-lhe que é falta de caridade 
não receber a irmã que desejava saber dela. 
Mariana cedeu em vir à grade. O encontro das 
duas irmãs teve poucas palavras, mas muitas 
lágrimas de consolação e de alegria. Eram sinal 
de vitória, de retorno à normalidade, de recome-
ço e novo madrugar. Este jejum das grades du-
rou três anos (1940:225). 

D. Mariana Alcoforado havia trabalhado com 
zelo, acerto e eficácia na organização da devo-
ção das Quarenta Horas, como discípula da 
abadessa D. Maria de Mendonça, auxiliando a 
secretária D. Brites de Brito. Esta madre fez a 
festa sozinha até 1669. Fatigada e pouco efici-
ente na mordomia, passou o caso para a D. Ma-
ria Madalena de Castro Pereira. Presume-se que 
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esta instasse junto de D. Brites de Brito para que 
persuadisse a madre Alcoforado a voltar à se-
cretaria das Quarenta Horas, como fim de lhe 
imprimir um novo impulso. Tudo decorreu a con-
tento, vendo-se a assinar o expediente em 1675, 
(cf. RIBEIRO 1940:225-226). 

No renascer da religiosa que estava incubada 
dentro dela, Jesus, como excelente pedagogo, 
ofereceu-lhe a ocasião para reescrever o seu 
verdadeiro noviciado na formação e preparação 
da sua irmã Maria para a profissão religiosa, em 
1676. Pela pintura se descobre a arte do seu au-
tor, a matéria-prima que usou e a estratégia que 
seguiu. Ora D. Maria Peregrina ascendeu aos 
mais altos cargos da comunidade, como aba-
dessa, secretária inovadora, com uma fina sen-
sibilidade de nos dar uma memória aproximada 
da vida, feitos, factos, virtudes de cada religio-
sa. 

Pequeninas biografias, candidamente traça-
das no gosto da Legenda Áurea. As mortas fi-
cam estampadas como figuras luminosas: 
cada assento é um vitral historiado. 

RIBEIRO 1940:227 

Podemos ver aqui sinais evidentes da mestra e 
mentora, da sua irmã e mãe espiritual, D. Maria-
na Alcoforado. Mariana teria feito aqui o seu 
verdadeiro noviciado. No primeiro, como fidalga 
vestida de religiosa e como religiosa vestida de 
fidalga, encheu a cabeça de ideias bonitas, mas 
esqueceu-se de vestir o coração. O corpo esta-
va dentro, mas o coração vagueava por fora. E 
aconteceu. Mas Deus ensinou-a. A sua paixão 
sacrílega não foi em vão. Foi o melhor e o maior 
investimento, o talento mais consequente de 
toda a sua vida. Foi este saber de experiência 
feito que teve a graça de oferecer à irmã. Foi 
isto que a fez sorrir, que a fez descobrir a religi-

osa que estava oculta dentro dela. Diante da sua 
história, concluiu: «eu preciso de um Salvador». 
No seu testamento D. Maria Peregrina, em reco-
nhecimento filial, escreve: «deixa cem mil réis à 
Irmã Mariana, pelas muitas obrigações que lhe 
deve pela haver criado de menina de três anos» 
Como D. Maria Peregrina foi abadessa no triénio 
de 1729-1732, D. Mariana Alcoforado não teve a 
alegria de o presenciar e gozar, por ter falecido 
em julho de 1723. 

Lembrarei mais alguns sinais da atitude exem-
plar de D. Mariana Alcoforado depois da tragé-
dia, e de como isso era conhecido e reconheci-
do pela comunidade. D. Francisca Freire, oriun-
da de Serpa e cujo pai, levado pelo amor, havia 
casado com uma plebeia, foi eleita abadessa 
em 1681, atenta e cheia de grande humanidade, 
conhecendo os préstimos e carisma da experi-
mentada religiosa, convida-a imediatamente 
para sua escrivã. Infelizmente desencaminhou-
se toda a secretaria deste abadessado, das 
atribuições e do punho da célebre religiosa. Sal-
varam-se apenas alguns termos soltos (cf. 
1940:229-230). 

Mais: em 1693, a abadessa D. Brites Francisca 
de Noronha, amiga e admiradora das qualida-
des das Alcoforados, chama as duas irmãs para 
o seu governo. A D. Mariana, que por esta altura 
andava pelos cinquenta anos, entrega o presti-
giante cargo do vicariato e a Peregrina dá a se-
cretaria. O governo de Noronha, aliada às Alco-
forados, marca um período de rejuvenescimento 
do mosteiro, especialmente na igreja e sacristia, 
com obras de arte de grande qualidade, indo 
para além do estritamente devocional que até ali 
se praticava, segundo a devoção de cada aba-
dessa. 
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Por outro lado, Peregrina Alcoforado cinzelava 
os admiráveis necrológios de que já falámos e 
dava conta do aviamento e preparo de novos 
adornos para a Igreja, especialmente seis capas 
de asperges de damasco branco que foram en-
riquecer o tesouro do mosteiro. 

RIBEIRO 1940:233 

É tal a minúcia na descrição e qualidade dos or-
namentos, que denuncia, indiretamente, a sua 
especial participação. 

Em Janeiro de 1696 faleceu a madre D. Leonor 
Henriques, a amiga queridíssima de Mariana, 
que muito sofrera durante o seu desnorte e que 
não perdia nenhuma ocasião para a chamar à 
realidade e lhe manifestar a tempo e a contra-
tempo a sua confiança. D. Mariana, solícita e re-
conhecida, acompanha-a na sua doença e «fe-
chou-lhe piedosamente os olhos»: 

…morreu como um anjo, beijando a querida 
imagem do Menino Jesus, enlevo de toda a sua 
inocente vida. 

RIBEIRO 1940:234 

O século XVIII iniciou-se em Beja com uma epi-
demia de peste. O flagelo invadiu o mosteiro e, 
em menos de um ano, levou à sepultura trinta e 
tantas claustrais.  

RIBEIRO 1940:237 

Em 1703 a Comunidade consegue realizar uma 
velha aspiração. Abafava-se nos primitivos edifí-
cios, já acanhados para o grande número de en-
tradas durante o século findo. Não havia desa-
fogo nem logradoiro para atenuar os rigores do 
emparedamento. 

RIBEIRO 1940:238 

O mosteiro não possuía uma cerca ou quintal 
onde se pudesse respirar e espairecer. Com a 
compra do Palácio dos Duques de Beja em 
1703 aumentou-se a clausura, e esta começou a 

usufruir do quintal do Palácio, como se começou 
a chamar,  

…com sua cisterna e mina, árvores de fruto, par-
reiras e belos loureiros. Em 1705 construía-se 
nas eminências do palácio um mirante, o primei-
ro que o convento teve. 

RIBEIRO 1940:239 

…isto é, vinte anos depois dos supostos amores 
da freira. 

Mariana passou pela prova de fogo da sua pai-
xão cega e obstinada. Aprendeu a perder, co-
meu o pão das lágrimas e do desespero, aceitou 
o luto da sua paixão, venceu a barreira do suicí-
dio, e na sua nudez, fragilidade e vida sem sen-
tido, sentiu o vazio de não amar nem ser amada. 
A paixão revelou-lhe a mulher que estava nela. 
Agora, depois da tragédia, no mais profundo de 
si mesma, no silêncio da capela de Nossa Se-
nhora da Piedade, no Terreiro, num ambiente 
rústico e recolhido, começou a descobrir a outra 
mulher, a religiosa que também estava nela. Até 
aqui era a fidalga vestida de religiosa, cabeça 
fulgurante, mas coração vazio. Agora desenha-
va-se, no mais profundo do seu ser, o sonho e 
utopia da religiosa revestida de Jesus Cristo, e 
sua esposa muito querida. A sua experiência so-
frida e as suas consequências dramáticas fize-
ram-na sentir que precisava de um Salvador, de 
um médico que curasse as suas feridas profun-
das, com um amor total e gratuito. A sua paixão 
cega, sacrílega e blasfema foi o talento e chave 
com que Deus a fez regressar a Casa, para vol-
tar ao primeiro amor. A sua paixão egoísta foi 
assumida, salva e iluminada pela Paixão amoro-
sa de Jesus. Quando Deus passa e perdoa, 
nada fica como dantes, tudo se torna superlati-
vo, novo, surpreendente. É como o vaso de cris-
tal, com um risco profundo. Quando Deus pas-
sa, esse risco serve para caule de uma flor. E o 
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vaso de cristal fica mais valioso e bonito. Assim 
foi a vida de Mariana. 

E os «trinta annos fés asperas penitensias», 
como narra o seu necrológio? Para mim é uma 
expressão costumeira, que não faz sentido na 
vida de Mariana. Senão, vejamos: se o desvario 
foi aos 26-27 anos, com mais trinta, daria cin-
quenta e tais. E os outro trinta, uma vez que mor-
reu com 83? É a leitura de quem vê de fora, com 
olhos de preconceito. Claro que Mariana fez pe-
nitência, talvez chorasse de alegria, ao experi-
mentar, no mais profundo da sua existência, que 
«quem a Deus tem, nada lhe falta», como escre-
ve Teresa de Jesus, não necessitando de men-
digar amores. Os sinais acima referidos e aquele 
que agora vou narrar, dizem-nos que Mariana 
fez da sua paixão uma culpa feliz, um motivo 
para amar mais, uma causa para viver melhor. A 
sua compostura, os serviços de grande apreço 
prestados à Comunidade, o facto de ser madre 
discreta por mais de trinta anos, as suas quali-
dades e merecimentos, levaram um grupo a 
propô-la para a prelazia. Na eleição de 30 de 
Julho de 1709, teve quarenta e oito votos conta-
dos, «contra cincoenta e oito que obteve a outra 
candidata D. Joana Veloso de Bulhão» 
(1940:241). 

No retiro, deserto e refúgio da capela de Nossa 
Senhora da Piedade, foi meditando como o espí-
rito do mundo entrava no convento e que era ur-
gente e forçoso voltar às origens, ao tempo em 
que a infanta D. Beatriz tinha feito do convento 
um santuário de virtudes e de santidade. E lem-
brava alguns nomes de religiosas que tinham 
honrado a clausura no século findo e de quem 
se guardava piedosa lembrança no florilégio 
conventual: 

A Madre D. Catarina de Aragão, figura de vitral: 
tinha a dita de ver estrelas sepultadas numa 
cova, símbolos das virtudes das santas que ali 
estavam sepultadas. 
D. Guiomar de Jesus, religiosa contemplativa: 
cuidando uma vez que perdera a hora de Mati-
nas, abalou sozinha para o côro ainda deserto e 
pôs-se a recitar o ofício. Vozes misteriosas 
acompanhavam-na, alternadamente, nos versí-
culos. 
A Madre D. Grácia de Jesus, perfeita francisca-
na, que nada possuía e que tinha por leito um 
bocado de cortiça. 
A Madre D. Constança de Jerusalém, a que vira 
sair de certa casa por cima do Capítulo uma 
procissão de freiras defuntas. 
D. Leonor dos Mártires, que fazia cela do coro 
onde passava as noites e a maior parte do dia 
em oração. 
D. Inês de Cristo, a silenciosa, que só trocava 
palavras com Nossa Senhora.  
D. Maria da Assunção, devotíssima do rosário. 
Abrindo-se a sepultura para enterrar outra freira, 
achou-se o seu rosário de contas brancas inteiro 
e o cordão como na hora da morte. 
D. Catarina do Espírito Santo, que preferiu Jesus 
a um marido que os seus pais lhe queriam dar. 
Por cima da sua casa onde expirou viram-se na 
hora da morte grandes labaredas. 
Por último, D. Maria de S. Francisco que ela co-
nhecera muito bem, sequinha, mirradinha, com 
uns olhinhos profundos e vivos. Era de Tavira, 
filha de abastada família. Leviana na juventude, 
cabeça do motim na alteração das grades em 
1688, aceitara com calor a reforma, movida por 
toques íntimos ao ouvir a palavra de Frei António 
das Chagas, que viera a Beja fazer missão. Mu-
dando de vida, deixou as roupas delicadas que 
até então usara e vestiu camisa de estopa. 
Morrera como uma santa e o seu nome lá brilha-
va entre as ditosas que refulgiam no armorial pi-
edoso do Mosteiro. 

RIBEIRO 1940:248-249 

Acredito que a madre D. Mariana Alcoforado, 
apesar da sua paixão, e por causa da sua pai-
xão, tudo fez para restituir ao convento o prestí-
gio inicial, a marca indelével de verdade e santi-
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dade que a infanta D. Beatriz fundara ao deixar 
à cidade e à Igreja o Real Convento de Nossa 
Senhora da Conceição. 

No dia 25 de Julho de 1723, alguns frades de S. 
Francisco vieram ao convento para ajudar a ce-
lebrar a festa do Apóstolo Santiago, tendo ficado 
no Hospício de Santo António para assistir a três 
conventuais que estavam na agonia. Uma delas 
era D. Mariana Alcoforado: 

Receberam-lhe o último suspiro a irmã Peregrina 
e todas as Alcoforados que estavam já religio-
sas na Conceição: – D. Caetana e D. Inez, filhas 
de Ana Alcoforado e Rui de Melo; D. Leonor 
Apolónia, filha do P.e Baltazar e D. Leonor Jaco-
ba da Cunha, filha do Dr. Francisco Alcoforado, 
o irmão mais novo de Mariana. 

RIBEIRO 1940:251 

Diz o necrológio: 

Aos vinte e outo do mês de Julho de mil sete 
sentos e vinte e três; faleceo neste Real conv.to 
de N. S.ra da Conseipção a M.e D. Marianna Al-
coforada de idade de outenta e sete annos; to-
dos gastou no serviço de deos; continuam.te 
seguio coro e communidades e em tudo fazia as 
suas obrigasois, hera muito exemplar ninguém 
teve quexa sua porq.e hera mui benigna p.a to-
dos; trinta Annos fes asperas penitensias; pade-
ceo grandes enfermidades e com m.ta confor-
midade dezejando ter mais q padeser; e conhe-
cendo que era chegada a sua ultima hora pedio 
os sacramentos os quais resebeo em seu juízo 
perfeito dando muitas grasas a Deos pelos ha-
ver Recebido; e assim acabou com sinais de 
pridistinada, falando athe a ultima hora; em fe q 
eu D. Ant.a Sophia Bap.ta de Almeida escrivã do 
conv.to fis este termo q asignei em o mesmo dia 
mes e anno, supra. D. Ant.a Sophia Bap.ta de 
Alm.da. 

RIBEIRO 1940:252-253 

Manuel RIBEIRO sublinha: 

O pormenor mais interessante é o encarecimen-
to da penitência e ainda o limite que se lhe es-
tabeleceu. 
Era a penitência uma prescrição estatutária. Su-
bentendia-se que as religiosas se disciplinavam 
e castigavam, tornando-se por isso ocioso, fora 
dos casos edificantes, averbar num registo, a 
título laudativo, o que não passava do cumpri-
mento dum preceito. Tão supérfluo como exaltar 
os merecimentos dum clérigo porque rezava to-
dos os dias o breviário. Mas num período de re-
laxamento e de fraco índice piedoso, encarecer 
uma defunta porque fizera penitências e seguira 
sempre coro, comunidades e matinas da meia 
noite, equivalia a uma menção honrosa.  

RIBEIRO 1940:253 

CONCLUSÃO 

Acredito que nunca madre D. Mariana Alcofora-
do, as abadessas do convento e a sua família 
souberam da existência das chamadas Cartas 
Portuguesas traduzidas em Francês. A circuns-
tância de a eventual autora e destinatário serem, 
respetivamente, a madre D. Mariana Alcoforado 
e o cavaleiro Noël Bouton só começou a agitar-
se 87 anos depois da morte de Mariana, em 
1810, pela revelação do académico francês, o 
abade Boissonade, que havia descoberto, num 
exemplar duma edição princeps, uma nota so-
bre a autora e o destinatário das Cartas Portu-
guesas traduzidas. A ser verdade o romance, si-
tuou-se apenas num caso semi-interno da insti-
tuição, sem a percussão, o interesse e o burbu-
rinho que hoje nos envolve, nos encanta e dina-
miza.  

Que verdade, credibilidade e imagem fica à 
Igreja no meio de todo este escândalo, se acon-
teceu o que se diz ter acontecido? Na minha 
opinião, a Igreja fica muito bem no retrato. Dian-
te duma sociedade doente, alicerçada sobre 
códigos de honra e prestígio, desrespeitando os 
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direitos mais elementares da dignidade humana 
e da liberdade pessoal, forçando os filhos a se-
guir com única saída a carreira eclesiástica e as 
filhas a entrarem compulsivamente no convento, 
a Igreja aparece aos nossos olhos, segundo a 
expressão feliz do papa Francisco, como um 
hospital de campanha. Com ternura e humani-
dade acolhe, acompanha e oferece, a esta ma-
téria prima tão maltratada, os auxílios duma vida 
cultural, social, espiritual, litúrgica e um lazer de 
grande qualidade e substância. Em lugares exí-
guos, acanhados, sem um espaço ou quintal 
onde pudessem apanhar um pouco de sol, ou o 
fresco da manhã ou o conforto da brisa da tarde, 
o convento tinha instituições de alta qualidade 
pedagógica, como por exemplo as educandas 
viverem com uma religiosa mais velha, segundo 
a pedagogia do herói. Mais: segundo se vislum-
bra, o caso de Mariana, a ter acontecido, pare-
ce-me que foi tratado com grande compreen-
são, solicitude e misericórdia. Pela sua vida, Ma-
riana mostra que quando Deus está, não há der-
rota definitiva, queda sem retorno, vida sem es-
perança. 

A paixão cega e sacrílega da madre D. Mariana 
poderá ser uma alegoria do amor de Deus? Cer-
tamente. A densidade dos conceitos, a beleza 
da forma, a enormidade e intensidade dos sen-
timentos, o desespero do luto, a decisão de tudo 
ou nada, mostram-nos um mundo sonhado, um 

amor sublimado, um absoluto que Mariana foi 
buscar aos parâmetros místicos, ao próprio 
amor de Deus que só encontra indiferença, 
alheamento e ingratidão da parte dos humanos. 
Ouçamos uma mera passagem da primeira Car-
ta: 

Mas quisestes aproveitar os pretextos que en-
contrastes para voltar para França: uma nau 
partia: porque não a deixáveis partir? A vossa 
família escrevera-vos: ignorais todas as perse-
guições que padeci por parte da minha? A vos-
sa honra forçava-vos a abandonar-me: tomei eu 
sequer cuidado com a minha? Estáveis obrigado 
a ir servir o vosso Rei: se tudo o que dele se diz 
é certo, não tem qualquer necessidade do vos-
so auxílio e ter-vos-ia escusado. (2020:109).  

Diante deste amor que toca no absoluto, na dá-
diva total e incondicional, Mariana só encontrou 
indiferença, outros amores a viver, outros reis a 
servir, outros futuros a construir. Uma imagem 
perfeita de Deus a nosso respeito. Deus existe? 
Deus é amor? Isso é lá com Ele. O que faz deste 
amor um amor de excelência? A sua grandeza 
mede-se pela grandeza do sofrimento livremente 
aceite com a dor de o perder, semelhante ao 
mistério da Cruz, à doação dum Deus que faz 
de cada passio hominis, Passio Christi. A Paixão 
de Jesus por amor dá sentido, resgata e salva 
as paixões e fragilidades de todas as Marianas 
do mundo e da história. 

ANTÓNIO MENDES APARÍCIO 
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BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

À época do manuscrito de que vos vou falar, em 
1737, havia em Beja, segundo Gonçalves SERPA 
(SERPA 1961), 26 igrejas e 7 conventos, assim 
distribuídos:  

Masculinos: S. Francisco (1268), dos francisca-
nos; S. Miguel (1256), dos carmelitas; S. Size-
nando (1676) dos jesuítas, no chamado Carmo 
Velho; St.º António, dos alcantarinos.  

Femininos: St.ª Clara (1340), das clarissas; N.ª 
Senhora da Conceição (1467), das clarissas; Es-
perança (1541), das carmelitas. Como se vê, o 
franciscanismo tinha uma forte implantação, a 
julgar pelos três conventos ligados ao Poverello 
de Assis e a St.ª Clara (1961:165). 

Infelizmente, quase todos estes conventos, tal 
como grande parte do património artístico e mo-
numental da cidade, foram objeto de sucessivas 
delapidações. De todos eles restam hoje apenas 
dois: o de S. Francisco – agora transformado 
numa bonita pousada – e o de N.ª Senhora da 
Conceição, hoje Museu Regional de Beja, de que 
me ocuparei em seguida. 

O CONVENTO DE N.ª SENHORA DA 
CONCEIÇÃO 

O mais importante e rico mosteiro da cidade era, 
certamente, o Real Convento de N.ª Senhora da 
Conceição, da Ordem de St.ª Clara, sujeito à ju-

O ANTIFONÁRIO DO CONVENTO DE N.ª 
SENHORA DA CONCEIÇÃO E O OFÍCIO 
RÍTMICO DE S. FRANCISCO 
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risdição franciscana, quer por ter sido fundado 
pelos primeiros duques de Beja – os infantes D. 
Fernando e Dona Brites – quer por as suas mon-
jas pertencerem, de um modo geral, à principal 
nobreza do Reino. 

Favorecido por proteção real, tornou-se um dos 
mais ricos e sumptuosos, chegando a ter mais 
de duzentos mil cruzados de renda anual e pas-
sando de duzentas o número de freiras nele re-
colhidas, sem contar as educandas e serventuá-
rias (cf. AAVV 1950:105). 

Segundo uma planta antiga, o Real Convento da 
Conceição era um grande conjunto de edifica-
ções, construídas em épocas diversas em torno 
do núcleo primitivo do mosteiro: igreja, claustro, 
sala do capítulo, refeitório, portaria e dormitórios 
(cf. FONSECA 1966:12:em face). 

Entre 1893 e 1895, a Câmara Municipal mandou 
proceder ao alargamento de ruas e à construção 
dum mercado, precisamente na zona junto ao 
mosteiro, cuja vida iria acabar por terem sido ex-
tintos os conventos desde 1834 com a implanta-
ção do regime liberal, e por se aguardar apenas 
a morte das duas últimas freiras. Foram profun-
dos os cortes e demolições que o convento so-
freu nesse período de 1893-1895, e hoje só resta 
dele a igreja, o claustro e a sala do capítulo. 

Quanto ao interior da igreja, de uma só nave, é 
de destacar o belo altar de mosaico ao gosto 
florentino e outro, ao lado, de preciosa talha 
dourada, de S. João Baptista e S. João Evange-
lista, e ainda a capela-mor, de talha barroca. Era 
no coro desta igreja que madre Mariana e as ou-
tras freiras se reuniam várias vezes ao dia, para 
rezar os ofícios divinos. 

O DIA A DIA DO CONVENTO 

– Habitantes do convento 

Segundo um relatório da abadessa do convento 
enviado em junho de 1821 ao então provisor e 
vigário geral do bispado, Silvestre dos Santos 
Chaves, o Convento de Nª Senhora da Concei-
ção 

…tem religiosas professas, cinquenta, e uma 
secular escriturada para tocar órgão (…) Edu-
candas tem vinte e quatro, porém todas se sus-
tentam de bens próprios. Criadas para o serviço 
das religiosas e da comunidade, cinco. Há um 
hospício próprio do mesmo convento aonde re-
sidem cinco capelães, da ordem de S. Francis-
co, trienalmente eleitos, para a celebração dos 
ofícios divinos e administração dos sacramentos 
à comunidade, sustentados pelos rendimentos e 
bens da mesma comunidade. (ABADESSA 
1893) 

No mesmo relatório se pode ler um vasto elenco 
dos bens e rendimentos de que o convento es-
tava em posse e administração, bem como dos 
donativos reais. 

– Vida litúrgica 

Como em qualquer convento da época, a julgar 
pelos livros litúrgicos em uso no Mosteiro de N.ª 
Senhora da Conceição e por outros testemu-
nhos, a oração comunitária ocupava várias ho-
ras do dia. Eis o esquema típico do ofício divino 
em uso no tempo de Mariana: 

Meia noite: ofício de matinas, que incluía: 
hino e 1º noturno, com 3 salmos e 3 leituras; 
2º noturno, com 3 salmos e 3 leituras; 3º no-
turno, também com 3 salmos e 3 leituras; 

6h da manhã: oração de laudes (hino e 5 
salmos) e missa; 
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9h da manhã: hora tertia, com hino e 3 sal-
mos; 

12h: hora sexta, com hino e 3 salmos; 

15h: hora nona, com hino e 3 salmos; 

Fim da tarde: hora de vésperas, com hino e 5 
salmos; 

Fim do dia: hora de completas. 

É de salientar que o registo de óbito de madre 
Mariana refere explicitamente que ela sempre foi 
fiel ao cumprimento do dever de estar presente 
nestas horas de oração comunitária. 

– Tradição doceira 

No Convento da Conceição havia uma importan-
te tradição doceira, de que se fez eco um jornal 
local da época, O bejense, 23/set/1893, e um in-
teressante manuscrito conservado na Biblioteca 
Municipal de Beja, todo ele dedicado às receitas 
de culinária do convento. Com a extinção do 
convento, as famosas receitas de doçaria pas-
saram para as mãos de algumas pessoas de 
Beja que tinham lá familiares. Deste modo se 
evitou a perda desta tradição, que se mantém 
ainda bem viva na cidade. 

– Tradição teatral 

A julgar pela enorme quantidade de peças de 
teatro sacro pertencentes ao espólio do conven-
to, algumas seguramente destinadas a ser can-
tadas, e que se encontram na Biblioteca Munici-
pal, as religiosas do convento desenvolveram 
uma notável ação cultural junto do público da 
cidade que, particularmente nas festas de S. 
João Baptista, S. João Evangelista e pelo Natal, 
ali acorria para ver as representações teatrais. 
Dessas peças dos séc. XVIII e XIX, chamadas 

loas, em número de algumas dezenas, destaco 
alguns títulos: 

• loa para o grande Baptista; 

• loa do Anjo; 

• loa da degolação de S. João Baptista; 

• diálogo do nascimento do grande Baptis-
ta; 

• presepe da circuncisão e da vizita dos 
Reys, etc., etc.  

Para além disto, madre Mariana, tal como as ou-
tras religiosas, ocupava-se com trabalhos ma-
nuais e também a educar a sua irmã de sangue, 
mais duas sobrinhas e outras pessoas que tinha 
a seu cargo. 

O ANTIFONÁRIO DO CONVENTO DA 
CONCEIÇÃO DE BEJA 

Breve descrição codicológica externa: trata-se 
de um antifonário, isto é, de um livro que contém 
todos os cânticos para a liturgia das horas, e 
que se encontra-se no Arquivo de Beja. É uma 
obra homogénea, escrita em folhas de papel de 
120 gr., sem filigrana, datada de 1739. 

A capa é constituída por duas tábuas de madei-
ra de nogueira, com 525mm x 365mm e 12mm 
de espessura, cobertas a couro gravado a seco, 
com motivos de losango. A lombada mede 
650mm e possui 6 nervuras de corda. Cinco 
brochas dispostas em forma de cruz constituem 
os apoios de mesa. 

As folhas medem 512mm x 356mm e têm nume-
ração de 1 a 114. O campo de escrita (mancha 
tipográfica) é de 430mm x 282mm. A disposição 
das pautas e do texto é a página cheia, com 6 
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pentagramas por páginas, com linhas verme-
lhas. 

A escrita do texto é clara e bastante uniforme, 
imitando bem os caracteres minúsculos de im-
prensa. Parece ser de uma única mão, excetu-
ando parte das folhas 76r e 76v, onde se nota 
claramente outra mão, com um tipo de letra dife-
rente e menos perfeito. Descobri que se trata da 
modificação posterior do texto primitivo das 3 
antífonas do 1º noturno das matinas, de acordo 
com uma revisão feita para a nova edição do 
Breviário Romano-Seráfico em 1785, 48 anos 
depois da redação do manuscrito (BREVIA-
RIUM). 

Título do manuscrito, em maiúsculas, com uma 
cercadura a cor: 

ANTIPHONARIO DAS FESTAS PARTICULARES 
DESTE CÕN.to FOI FEITO POR ORDEM E DI-
RECÇÃO DA M. R. M. S. THERESA FRANCISCA 
DE SANTIAGO, SENDO VIGÁRIA DO CHORO 
NESTE CONVENTO DE N. S. DA CÕCEIÇÃO E 
ABBADEÇA DO MESMO A M. R. M. S. BRITES 
BAPTISTA, ANNO DE 1739. 

Quase todas as letras iniciais de cada cântico, 
chamadas letras capitais, são ornamentadas 
com motivos florais, aves, fantasias, etc. Na cer-
cadura inicial da festa de S.ta Clara encontra-se 
o seu símbolo iconográfico, ou seja: a custódia e 
o báculo, tal como a vemos numa pintura da 
sala do capítulo do mosteiro de N.ª Senhora da 
Conceição; para a festa de S. Francisco apare-
cem uns braços abertos, com os estigmas nas 
mãos, diante da cruz. 
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No manuscrito usa-se a notação quadrada e de 
losango, típica de um canto gregoriano tardio. 

Descrição interna: como se escreve no título do 
Antifonário, este contém «as festas particulares 
do convento». Limito-me a apresentar os títulos 
dessas festas: 

• Conceição da B. A. Virgem Maria 

• S. João Apóstolo e Evangelista 

• S. José, Esposo da B. A. Virgem Maria 

• S. João Baptista 

• Santa Clara 

• S. Francisco 

• Benedicta (Festa mariana) 

• Natal do Senhor 

• Circuncisão do Senhor 

• Epifania do Senhor 

• Ascensão do Senhor 

• Pentecostes 

• Corpo de Cristo 

• Transfiguração de N. S. Jesus Cristo 

• Sagrados estigmas do nosso pai S. Fran-
cisco 
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O 'OFÍCIO RÍTMICO DE S. 
FRANCISCO' 

Chamam-se ofícios rítmicos aqueles ofícios do 
Breviário escritos em verso, e muitas vezes tam-
bém com rima, cuja origem pode remontar a 
meados do séc. X, ou à segunda metade do 
séc. IX (vd. CATTIN 1979:130). É um fenómeno 
importantíssimo na história da música sacra do 
período carolíngio e pós-carolíngio, com a cria-
ção de novos formulários litúrgicos, entre os 
quais se encontram os tropos, as sequências, o 
drama litúrgico e os ofícios rítmicos de que nos 
ocupamos agora. 

Em vez dos textos em prosa, abriu-se caminho 
ao hábito da versificação em hexâmetros. Pre-
domina neles o aspeto narrativo, o que explica o 
termo historiae: de facto, antífonas e responsóri-
os, se lidos na devida sucessão, constituem re-
almente uma história bíblica ou biográfica (cf. 
CATTIN 1979:131). No caso presente, trata-se 
da história, ou da vida de S. Francisco, em verso 
hexâmetro. 

Um exemplo, da antífona 1 das I Vésperas do 
'Ofício rítmico de S. Francisco': 

Franciscus, vir catholicus / et totus apostolicus 
Ecclesiae teneri / fidem Romanae docuit praes-
biterosque monuit /praecunctis revereri. 

«Francisco, homem católico e inteiramente 
apostólico, quis os presbíteros firmes na fé da 
Igreja Romana e impôs-lhes suma reverência». 

O Antifonário de Beja reporta alguns ofícios rít-
micos – o de St.ª Clara, o da festa dos estigmas 
de S. Francisco e o de S. Francisco. Segundo o 
P. Eliseu Bruning, OFM, ex-aluno do Pontifício 
Instituto de Música Sacra de Roma e estudioso 
destas questões, está fora de dúvida que Julian 
von Speyer, contemporâneo de Perotin, 
(1183-1236), compôs o texto e a música do 'Ofí-
cio rítmico de S. Francisco’, excetuando alguns 

hinos e responsórios. Tê-lo-á feito em 1230, dois 
anos depois da canonização de S. Francisco 
por Gregório IX, por incumbência dos superiores 
da Ordem Franciscana a que Julian pertencia, 
segundo a Chronica  Fratris Iordani a  Iano, 53 
(ANALECTA 1885). Quanto ao texto em geral, 
transcrevo o comentário de Kienle, citado por 
Bruning:  

À primeira vista, este ofício versificado deixa-nos 
encantados (…) Nele vive, sem dúvida, aquela 
maravilhosa ingenuidade, frescura e fé íntima do 
séc. XIII. Exala dele aquela doce fragrância que 
é própria deste amor espiritual e que nos fascina 
sempre de novo. 

O já citado Padre Bruning publicou em 1926 a 
fiel reconstituição musical do 'Ofício rítmico de S. 
Francisco’ (BRUNING 1926), servindo-se de vá-
rias fontes antigas, especialmente 3 manuscritos 
do séc. XIII, o mais importante dos quais é o có-
dice de Rosenthal, logo seguido do Vaticano La-
tino 8737 e do códice de S. Gallen 389 (repro-
duzido em https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/
one/csg/0389), no qual o 'Ofício rítmico de S. 
Francisco’ vem com neumas in campo aperto. 
Mas há muitos outros códices do séc. XIV e mui-
tos mais ainda do séc. XV. É esta publicação do 
Padre Bruning que, no meu estudo do manuscri-
to de Beja, constituiu o principal documento 
comparativo. 

Uma caraterística interessante do 'Ofício rítmico 
de S. Francisco’, entre muitas outras, é o facto 
de Julian nele seguir uma ordem numérica dos 
modos, do I ao VIII. Assim: 1.ª antífona, 1.º 
modo; 2.ª antífona, 2.º modo, etc., etc. Um 
exemplo extraído das I vésperas: 

1 ant. – 'Franciscus vir catholicus' – Modo 1  
2 ant. – 'Coepit sub Inocentio' – Modo 2 
3 ant. – 'Hunc Sanctus' – Modo 3 

...e assim sucessivamente. 
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BREVE EXAME DE ALGUMAS VARIANTES MUSICAIS NAS ANTÍFONAS 

As variantes encontradas podem reduzir-se a três grupos distintos: 

• Passagens com as mesmas notas, mas distribuídas por sílabas diferentes, geralmente para 
dar mais relevo à sílaba tónica. Eis alguns exemplos: 

Legenda: BR. = manuscrito original (séc. XIII) reconstituído por Bruning; BE = manuscrito de Beja (séc. XVIII). 

• Os casos em que a ornamentação é mutilada ou simplificada, seja por redução do âmbito me-
lódico (↕), seja por contração do melisma, (↔),seja pelos 2 fenómenos simultaneamente: 
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• E os casos em que o manuscrito de Beja acrescenta um 
ornamento que não existe nas outras fontes, ou o desloca 
de outras sílabas para a sílaba tónica, sempre para me-
lhor a sublinhar: 

Há também variantes na salmodia e nos hinos que me dispen-
so de apresentar agora, por serem aspetos talvez demasiado 
técnicos… 

CONCLUSÕES 

Resta-me partilhar convosco algumas conclusões que dizem 
respeito especialmente ao 'Ofício rítmico de S. Francisco’, in-
serido no Antifonário do Convento da Conceição. Ao longo de 
cinco séculos que separam o aparecimento dos primeiros 
manuscritos do 'Ofício rítmico de S. Francisco’ (séc. XIII) da 
elaboração do Antifonário de Beja (séc. XVIII), foram surgindo 
muitíssimas cópias da famosa obra de Julian von Speyer. 

Nos primeiros tempos (1300-1400), a concordância do texto 
musical dos vários manuscritos é quase total. A grande difu-
são do 'Ofício' dá-se sobretudo depois do séc. XV, sempre a 
partir de cópias de exemplares antigos. Mas cópias são sem-
pre cópias e, seja voluntariamente (tenha-se presente a in-
fluência do pensamento humanista a respeito das coisas da 
Idade Média, bem como o influxo da polifonia e do renascente 
estilo monódico popular), seja involuntariamente, também as 
mutilações se vão difundindo.  

Com a invenção da imprensa, o 'ofício rítmico de S. Francisco' 
difundiu-se ainda mais rapidamente, e na primeira edição im-
pressa (Veneza, 1500) encontram-se já muitos sinais de infide-
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lidade à antiga tradição. Outras edições se se-
guiram até meados do séc. XVIII, com a conse-
quente difusão das variantes musicais, a que se 
ajuntam também alterações textuais, especial-
mente na revisão de 1785. Ao mesmo tempo, 
continua também a reproduzir-se o 'ofício' in 
scriptis, quer em papel quer em pergaminho 
raspado. O manuscrito de Beja situa-se preci-
samente nesta fase. Como manuscrito do séc. 
XVIII, é o resultado de cinco séculos de cópias 
de outras cópias, e reflete as tendências gerais 
da época, aliás confirmadas por outras publica-
ções do mesmo período e posteriormente conti-
nuadas até finais do séc. XIX, onde já pouco se 
reconhecem os originais (cf. BRUNING 
1927:143). 

Isto não significa um juízo negativo sobre o nos-
so manuscrito. É certo que, como vimos no con-
fronto da transcrição do 'ofício de S. Francisco’ 
com os originais, há muitas divergências meló-
dicas, umas vezes ligeiras, outras bastante 
acentuadas. Mas isto não tira qualquer valor ao 
nosso Antifonário. É que, para além das influên-
cias da época, é preciso ter em conta as in-
fluências locais. Como uma vez ouvi afirmar ao 
Prof. Baroffio, 

…um manuscrito litúrgico não é uma coisa, é 
uma presença viva de pessoas, ou de uma 
pessoa coletiva (…) Trazemos connosco toda 
uma bagagem genética de cultura que são 
as nossas raízes. Ora, um manuscrito é a ‘in-
carnação’ das pessoas que, antes de nós, 
fizeram a mesma experiência, e por isso ele 
é importante como expressão da fé e da cul-
tura de uma comunidade. 

E afirmava ainda: 

No âmbito litúrgico, não é mais autêntico 
aquilo que se aproxima mais do original, mas 

o que é vivido. Cada versão melódica é au-
têntica na medida em que exprime a vivência 
da comunidade. 

Assim, as melodias adaptadas a outros lugares 
diferentes da sua origem são sempre readapta-
das à cultura dessa região. Este princípio expli-
ca, em boa parte, as variantes musicais que 
analisámos atrás. Casos como, por exemplo, os 
de passagens com as mesmas notas, mas dis-
tribuídas por sílabas diferentes, ou casos de 
simplificação dos ornamentos por redução do 
âmbito melódico ou por contração do melisma, 
são demasiado numerosos ao longo do 'ofício 
de S. Francisco’ para serem considerados mero 
acidente ou erro de cópia. Diremos que eles são 
quase uma constante e, portanto, embora dife-
rentes do original, representam algo de específi-
co e interessante, por serem a expressão local 
de um modo de entender o canto, de um modo 
de sentir a relação palavra/música. 

Escrevi «expressão local», o que não significa 
necessariamente restringir estas variantes ao 
Convento da Conceição ou à região de Beja. O 
confronto de alguns trechos deste 'ofício' do 
manuscrito de Beja com uma outra fonte portu-
guesa da época – o Manuale Seraphicum et 
Romanum, editado em Lisboa (CONCEIÇÃO 
1746) – mostra algumas características comuns, 
como por exemplo o tratamento dado à sílaba 
tónica da palavra, sublinhando-a com um me-
lisma, vd. o hino Proles de coelo e a antífona 
Salve Sancte Pater, pelo que este carácter local 
deve entender-se num sentido amplo. 

Seja como for, o Antifonário foi expressamente 
copiado para se cantar «nas festas principais do 
Convento de N.ª Senhora da Conceição» de 
Beja, como se diz no frontispício do manuscrito, 
o que lhe dá claramente um carácter local. É, 
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portanto, um legado cultural e histórico que, 
como tantos outros da cidade de Beja, merece 
ser conhecido, estimado e – por que não? – revi-
vido. A inserção, no programa do concerto de 
abertura deste Congresso Internacional Mariana 
pelo Coro do Carmo de Beja, da antífona «Fran-
ciscus vir catholicus» das vésperas I deste 'ofí-
cio', e de mais dois trechos gregorianos de outro 

manuscrito usado no Mosteiro da Conceição na 
mesma época, foi, a meu ver, uma forma feliz de 
concretizar este objetivo, ajudando assim os 
congressistas e outras pessoas presentes a ex-
perimentar a beleza e a rica espiritualidade da 
oração cantada pelas freiras do Convento da 
Conceição do séc. XVIII. 

PADRE ANTÓNIO CARTAGENO 
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Falar das Carmelitas Descalças é falar de um 
grupo de mulheres fortemente influenciado pela 
grande reformadora da Ordem, Santa Teresa de 
Jesus. Um grupo que foi particularmente prolífero 
na prática da escrita, quer pela quantidade, quer 
pela qualidade da produção literária resultante. 
Epistolários, poesia lírica, hagiografias, autobio-
grafias, diários, máximas, regras de vida, ora-
ções, textos de edificação – géneros literários for-
temente associados ao âmbito claustral feminino 
– ganham uma nova consistência quando prati-
cados na esfera privada e íntima das celas do 
carmelo descalço. 

À irracionalidade que tantas vezes lhes era 
imputada, fruto de uma aparente inferioridade 
física e intelectual, estas mulheres respondiam 
com a prática de formas muito próprias de 
expansão sentimental, como as autobiografias e 
os relatos de experiências místicas ou a poesia 
l í r ica, que cul t ivavam com entusiasmo, 
intercambiando inúmeras coplas de convento 
para convento. São gestos que refletem, por um 
lado, um esforço de adaptação e adequação aos 
condicionamentos que lhes eram impostos 
exteriormente; por outro lado, a procura, muitas 
vezes desesperada, de um meio para dar-se a 
entender, para processar as suas vivências 
espirituais, para compreender-se, mas também 
para serem compreendidas, ouvidas. 

CARTAS DE AMOR E DE GUERRA: AS 
ESCRITORAS DAS CARMELITAS DESCALÇAS 
DE STO. ALBERTO (LISBOA, SÉC. XVII)
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Um desses meios de autoafirmação e autoco-
nhecimento é a autobiografia espiritual (a este 
respeito veja-se HERPOEL 1999), onde a religio-
sa que escreve atua como mensageira de aquilo 
que sabe, de um conhecimento que foi adqui-
rindo pela própria experiência ou recebido dire-
tamente por intercessão divina. Estes textos, que 
acabam por adotar a forma de longas missivas, 
têm como primeiro e principal destinatário o con-
fessor ou diretor espiritual da religiosa, a quem 
esta relata os avanços e recuos da sua alma du-
rante o penoso caminho que a conduzirá até à 
muito ansiada união plena com o Divino Amado. 
Um percurso que não está isento de perigos e 
quedas constantes; de lutas sem quartel contra 
todo o tipo de tentações demoníacas, nas suas 
mais variadas formas. Tal como no género epis-
tolar, na autobiografia a religiosa tem em mente 
um destinatário, o que acrescenta ao caráter au-
tobiográfico do texto um caráter epistolar. São 
cartas de amor e de guerra – ou talvez fosse 
mais apropriado falar de cartas sobre a guerra 
do amor – cujo objetivo principal não é escrever 
ao Amado, porque a Ele não vão dirigidas, mas 
sim escrever sobre o Amado, narrando, sempre 
em contexto alegórico, uma história de Amor Di-
vino, uma história de Amor com Deus, desde o 
momento em que a alma recebe a primeira 
chamada do Amado até à consumação do ma-
trimónio espiritual, onde a religiosa se transfor-
ma em esposa de Cristo.  

Ao contrário do que acontece no singelo episto-
lário, uma autobiografia espiritual – escrita sem-
pre por mandato e, na maioria das vezes contra-
riando a vontade da religiosa – a função inter-
pretativa das experiências relatadas acaba por 
transformar-se numa questão de autoridade reli-
giosa, com um caráter bastante ambivalente que 
permite constatar até que ponto a capacidade 

feminina permite subverter os impedimentos que 
o discurso patriarcal aplicou na sua relação com 
a escrita e com o escrito. Neste ponto, a figura 
do confessor, de quem parte o mandato, adquire 
uma importância crucial, destinada a orientar, 
censurar, moldar e legitimar os escritos da reli-
giosa dentro dos cânones estabelecidos, numa 
relação bastante complexa na qual, muitas ve-
zes, não era possível discernir quem influencia-
va quem. Tome-se como exemplo o caso da 
própria Santa Teresa de Jesus e as complexas 
relações que manteve com os seus confessores, 
especialmente durante o processo de elabora-
ção da sua trilogia mística. 

A fundação do Convento das Carmelitas Des-
calças de Sto. Alberto, em Lisboa, concretizada 
em 1585, pode considerar-se uma fundação 
póstuma da madre fundadora, por ter sido con-
cretizada apenas três anos após a sua morte. 
Esta fundação, assim como a do convento mas-
culino de São Filipe (1582) – também conhecido 
por convento de Nossa Senhora dos Remédios – 
são fruto de um desejo antigo, manifestado pela 
Santa em diversa correspondência. A situação 
de desamparo e incerteza em que Portugal ficou 
após o desaparecimento de D. Sebastião na ba-
talha de Alcácer Quibir (1578), provocou uma 
profunda comoção na Reformadora, que via na 
fundação portuguesa um modo de intercessão 
em favor do povo português, tão desprotegido 
naqueles momentos de futuro incerto. Santa Te-
resa manifestara repetidas vezes estes senti-
mentos à sua discípula dileta, Maria de São José 
Salazar, na frequentíssima correspondência que 
manteve com ela: 

mas que sería si se hace lo de Portugal! Que me 
escribe don Teotonio, el arzobispo de Évora, que 
no hay más de cuarenta leguas desde ahí allá. Por 
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cierto, para mi seria harto contento. Carta 333, 
ponto 19. 

 (TERESA DE JESÚS 1986:1280) 

Por outro lado, Jerónimo Gracián de la Madre de 
Dios – confessor, amigo e confidente da funda-
dora – o então provincial da Ordem, considerou 
prioritária a expansão do projeto fundacional te-
resiano em terras lusas, tendo em consideração 
as novas circunstâncias políticas que se perfila-
vam no horizonte, com a iminente absorção de 
Portugal pelo império filipino. 

Entre os claustros de Sto. Alberto, primeiro car-
melo feminino reformado em Portugal, habitaram 
algumas escritoras notáveis, autoras também de 
diversos textos autobiográficos, e não só. Uma 
das mais relevantes foi a já referida Maria de 
São José Salazar, fundadora e primeira prioresa 
do convento lisboeta. Esta religiosa toledana, 
amiga íntima da madre fundadora, que fora 
educada no ambiente cortesão de Toledo, foi 
autora de uma notável obra poética, publicada 
quase integralmente pela primeira vez pelo pri-
meiro cronista da Ordem em Portugal, Belchior 
de Santa Ana, em 1657. Esta carmelita escreveu 
também uma Declaración para o processo de 
canonização de Santa Teresa; uma Instrucción 
de Novicias, Ramillete de Mirra e um conjunto 
de Avisos y Máximas para Gobernar Religiosas. 
Porém, a obra mais conhecida e divulgada, e 
que tem sido alvo de uma maior atenção por 
parte dos estudiosos, é o Libro de Recreacio-
nes, escrito em forma de diálogo entre duas reli-
giosas (uma delas a própria Maria de São José, 
com nome fictício), exibindo um forte caráter au-
tobiográfico. Nesta obra, que nos permite co-
nhecer alguns traços importantes da personali-
dade da sua autora, a prioresa de Sto. Alberto 
revisita fiel e fervorosamente a doutrina teresia-

na, transformando-se na primeira e mais fiel di-
vulgadora da obra de Santa Teresa e do estilo 
de vida que esta configurou para os seus car-
melos descalços. Ao mesmo tempo, tratando-se 
também de um texto cronístico, o leitor tem a 
oportunidade de conhecer em primeira mão 
inúmeros episódios da vida da madre fundado-
ra, assim como do ambiente quotidiano vivido 
nos seus conventos reformados. Lamentavel-
mente, a obra ficou interrompida precisamente 
nos momentos que antecederam a sua vinda 
para Lisboa, privando-nos do que seria o relato 
mais direto e fidedigno da sua vida e das suas 
vicissitudes na capital portuguesa. Deixou, sim, 
a primeira e mais pormenorizada descrição físi-
ca da Santa. Com exceção de alguns escritos 
de juventude, anteriores ao seu ingresso na Or-
dem do Carmo, praticamente a totalidade da 
obra desta religiosa foi escrita em Lisboa, em 
Sto. Alberto, onde permaneceu até 1602, altura 
em que foi desterrada para o modesto e isolado 
convento de Cuerva (Toledo), na sequência dos 
dramáticos desentendimentos surgidos entre ‘te-
resianos’ – fieis defensores do estilo de vida im-
plementado pela fundadora – e ‘dorianos’, firmes 
opositores das reformas teresianas, encabeça-
dos pelo sucessor de Jerónimo Gracián no pro-
vincialato, Nicolau Doria. Maria de São José Sa-
lazar faleceu poucos meses depois de ter che-
gado a Cuerva, em circunstâncias pouco claras 
e no meio de um ambiente extremamente hostil 
por parte das religiosas do convento toledano. 

Durante as primeiras décadas do século XVII 
habitaram em Sto. Alberto duas religiosas portu-
guesas: Ludovica de Jesus e uma carmelita 
anónima, autora de um tratado de noviças. Lu-
dovica de Jesus, por sua vez, também foi autora 
de um tratado de noviças, assim como da bio-
grafia de Inês de Sto. Eliseu, uma das quatro 
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fundadoras do convento lisboeta. Infelizmente, o 
Padre David do Coração de Jesus – no apêndi-
ce de A Reforma Teresiana em Portugal, fonte 
da nossa informação – nada mais nos diz em re-
lação a estas duas religiosas ou aos seus escri-
tos. Por sua vez, as pesquisas que realizamos 
até agora nos diversos arquivos nacionais tam-
bém não obtiveram resultados positivos. 

Por último, num espaço temporal algo mais 
avançado, falaremos de soror Teresa de Jesus 
Maria (María Pineda Zurita), nascida em Toledo 
em 1592 e falecida em Cuerva em 1642. Esta 
extraordinária e ao mesmo tempo esquecida 
carmelita não teve oportunidade de conhecer 
pessoalmente a madre fundadora, no entanto, a 
julgar pelos seus escritos, durante toda a sua 
vida manifestou uma profunda admiração pela 
vida e obra da santa abulense, ao ponto de ter 
adotado o nome dela aquando da sua profissão 
no convento de Cuerva onde, segundo indicam 
algumas fontes cronísticas, terá conhecido Maria 
de São José Salazar. Ao longo dos seus escritos 
– todos eles de caráter autobiográfico espiritual 
– soror Teresa evidencia um altíssimo nível de 
erudição, bastante invulgar para uma mulher da 
sua época, e fruto, talvez, de uma educação 
igualitária com os seus irmãos, no âmbito do-
méstico de uma família que pertencia à nobreza 
toledana. Evidencia também um profundo co-
nhecimento das Sagradas Escrituras e da língua 
latina, assim como uma grande sensibilidade li-
terária, apesar de escrever apenas por mandato 
de dois dos seus confessores, com desagrado e 
contra a própria vontade, segundo ela mesma 
nos declara (TERESA DE JESÚS MARIA 
1921:12). A grande veneração que sentia por 
Santa Teresa e o profundo conhecimento que ti-
nha da obra desta, permitiram a soror Teresa re-
tomar os fundamentos da doutrina teresiana 

para revalorizá-la, concedendo-lhe um renovado 
impulso com base em argumentos teológicos 
extraídos quer do Antigo Testamento, quer do 
Novo Testamento (CORAÇÃO DE JESUS 1962).  

Foram quatro os escritos elaborados com mes-
tria por esta carmelita: 1) Tratado de una breve 
relación de su vida, que cuenta una monja des-
calza; 2) Comentarios sobre algunos pasajes de 
la Sagrada Escritura; 3) Explicación a lo místico 
de los trenos de Jeremías; 4) Segundos comen-
tários sobre passajes de la Sagrada Escritura, 
concluídas, no seu conjunto, em 1639, como se 
pode constatar na última página da edição de 
Serrano y Sanz. Por diversas circunstâncias, que 
a limitação imposta para esta comunicação não 
nos permite desenvolver, os escritos de soror Te-
resa apenas viram a luz em 1921 (282 anos 
após a sua redação), graças aos esforços do 
ilustre historiador espanhol Manuel Serrano y 
Sanz, autor das notas introdutórias dessa edi-
ção. Depois, as obras desta notável carmelita 
tornaram a cair no esquecimento…  

Até à data, a extraordinária obra desta religiosa 
– que segundo algumas fontes, terá estado em 
Sto. Alberto na década de 1630 – não tem sido 
objeto do merecido estudo, equivalente ao reali-
zado por Vítor Garcia de la Concha à obra de 
Santa Teresa de Jesus (GARCÍA DE LA CON-
CHA 1978). 

Toda a obra de soror Teresa está pautada por 
um sentimento de grande recato e contenção, 
fruto do temor, da timidez e da insegurança que 
a escrita da sua vida espiritual íntima lhe causa, 
assim como da sua profunda incredulidade em 
relação às suas capacidades intelectuais e hu-
manas para executar a tarefa. Considera o resul-
tado da sua escrita obra da intervenção divina, 
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algo que a religiosa reitera com insistência ao 
longo dos seus escritos. Por este motivo, o re-
curso aos Textos Sagrados é constante e recor-
rente, primeiro em latim e só depois em caste-
lhano, mostrando uma especial predileção pelos 
livros sapienciais e proféticos. Para além da no-
tável erudição e da extrema elegância na escrita, 
esta religiosa descalça deixa evidência de uma 
notória sensibilidade literária e poética, que se 
faz notar, por exemplo, no ritmo e no equilíbrio 
das frases – com profusa virgulação – ou na es-
colha do léxico, bastante rico e em muitos mo-
mentos erudito. 

Na tentativa de contribuir para a recuperação da 
memória desta escritora, e a modo de exemplos 
ilustrativos, apresentaremos três breves excertos 
diretamente relacionados com a sua história de 
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Amor com o Divino Esposo. Em primeiro lugar, 
vejamos como descreve o seu Amado:  

Mi amado es blanco y tan cándido, que es la 
misma blancura y candor de la luz eterna inac-
cesible; es rubicundo y encendido porque todo 
él es el mismo fuego y la esfera del amor. Su 
cabeza, que significa el atributo que más se 
comunica a los hombres, que es su infinita ca-
ridad, es de oro purísimo y escogidísimo, que 
siempre está descubriendo mil resplandores y 
efectos amorosos; y sus cabellos, que son sus 
pensamientos acerca de los hombres, son en 
dos maneras, unos altísimos y blancos como lo 
encumbrado de la palma, que son sus secretí-
simos y altísimos juicios con que predestinó a 
sus escogidos, y dispuso y ordenó los medios 
como habían de alcanzar la felicidad de su 
predestinación; otros cabellos tiene negros, 
como el cuervo, que significan los pensamien-
tos de su divina justicia en el castigo y conde-
nación de los precitos (1921:113). 

Soror Teresa continua com esta descrição du-
rante quatro páginas, relacionando sistemati-
camente cada uma das partes físicas do rosto 
e do corpo do Amado com um atributo especí-
fico: 

Sus ojos son como palomas sobre los arroyos 
de las aguas y que están junto a las corrientes 
plenísimas, esto es, su sabiduría […]. Sus me-
jillas son como heras o huertecitos plantados 
de cosas olorosas, cercados y guardados, de 
los que tratan en especies aromáticas; por las 
mejillas es significada su hermosura […]. Sus 
labios son como lirios que destilan mirra preci-
osa; sus labios y boca significan el atributo de 
su justicia […]. Sus manos son de oro, redon-
das o hechas a torno y llenas de jacintos; las 
manos significan el atributo de su bondad […]. 
Su vientre es de marfil; por el vientre es signifi-



cado su divino entendimiento, del cual engendra 
a su unigénito Hijo […]. De este vientre sale un 
zafiro preciosísimo, que es el divino verbo […]. 
Sus piernas son como columnas en basas dora-
das. Estas significan los atributos de su omnipo-
tencia y fortaleza […]. Su garganta es suavísima 
y así salen sus palabras tan dulces […] 
(1921:114-116). 

A ansiedade para consumar o matrimónio espiri-
tual torna-se cada vez mais intensa e difícil de 
suportar. Enquanto o momento culminante não 
chega, soror Teresa recebe brevíssimos vislum-
bres do que virá a ser a intimidade interior dessa 
morada, o que a deixa num estado de grande 
desassossego:  

Aunque a mí no se me concede ahora entrar en 
lo interior e íntimo de esta morada, como a los 
bienaventurados, sino solo estar en los atrios y 
entrada de ella […]. Mientras vivo en esta vida 
mortal no puedo pasar de estos divinos atrios, lo 
más que puedo hacer es empinarme y poner de 
puntillas mis pies para alcanzar a conocer algo 
más la grandeza de lo que está adentro, y de 
esta manera está mi alma codiciando con suma 
ansia que se le dé licencia para entrar 
(1921:181). 

Na batalha do amor, Deus fere às almas com as 
suas setas, esperando que as almas o firam 
também a Ele «de lo cual gusta tanto el mismo 
Dios, que Él le enseña cómo lo ha de hacer 
[…].» A guerra do amor, conclui soror Teresa,  

…es ciencia mística y que solo Dios la puede 
enseñar, y así lo hizo conmigo y no solo me en-
señó cómo le había de amar y herir con el amor 
sino que me puso mis brazos como arco para 
que le flechase, y no arco flaco y fácil como era 
cuando Él quería vencerme a mí, que con gran 
facilidad me deshizo y quebrantó porque me es-
taba a mí muy bien quedar desecha con la fuer-

za de sus saetas, pero cuando quiso recibirlas 
de mí y me puso como arco para este fin no fue 
arco flaco sino de hierro fuerte, y así confiada y 
animosamente tiré setas de amor al mismo Dios 
(1921:281). 

As dúvidas em relação ao seu caminho espiritual 
também surgiram na mente de soror Teresa, 
questionando-se em relação à 

…la causa de no tener en el tiempo presente las 
grandes ansias de Dios y de la unión con su Ma-
jestad, que tuve algunos años de los pasados 
[…] y solo siento un modo de aspirar amoroso y 
muy suave […]. 

Após uma reflexão sustentada por diversos sal-
mos de David e inspirada na obra de Sto. Agos-
tinho, a própria soror Teresa chega a uma con-
clusão explicativa: 

…en llegando el tiempo en que la Majestad de 
Dios hace merced a las almas de unirlas consigo, 
con el vínculo del matrimonio espiritual, luego 
convierte aquel espíritu de amor ansioso y violento 
en amor tranquilo y suavísimo. 

Os escritos desta notável carmelita – cuja me-
mória merece ser recuperada – permitem-nos 
tomar conhecimento da sua história de Amor 
com Deus; uma história enfim consumada após 
inúmeras e violentas batalhas. Com este exem-
plo menos conhecido – um entre tantos propor-
cionado pelas carmelitas descalças – espera-
mos poder contribuir para chamar a atenção 
para a importância da escrita no âmbito conven-
tual feminino onde, apesar dos inúmeros condi-
cionamentos externos que a sociedade lhes im-
punha, representou para um número significativo 
de mulheres um poderoso instrumento de liber-
tação espiritual e intelectual. Um caminho para 
compreender-se e explicar-se a si próprias; uma 
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via para o autoconhecimento, tantas vezes preconi-
zado pela madre fundadora. Fruto deste tipo de ma-
nifestações da expressão feminina religiosa surgiram 
um sem-número de escritos de grande qualidade li-
terária, com géneros muito particulares e temáticas 
muito específicas, que acabaram por configurar um 
movimento literário e cultural único. Por este motivo 
torna-se necessário continuar a estudar a obra des-
tas religiosas, mas, sobretudo, incluir a sua produ-
ção como parte integrante da história da literatura. 
São escritoras em todo o sentido da palavra, e não é 
legítimo tratá-las como casos raros, isolados, ou 
como fenómenos exóticos, até porque, muito prova-
velmente, os escritos que hoje conhecemos repre-
sentam apenas uma pequena parte de um conjunto 
maior de textos, que por diversas circunstâncias fo-
ram ficando perdidos no tempo ou esquecidos nos 
arquivos e bibliotecas. Fica aqui o nosso apelo. 

ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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PARTE 4 

O TEXTO E O CONTEXTO





Não é fácil determinar o ano de nascimento de Claude 
Barbin, que talvez tenha ocorrido cerca de 1628. 
Sabe-se, no entanto, que em 1641 era já aprendiz-li-
vreiro, e que em 30 de janeiro de 1642 foi inscrito na 
Communauté des Maîtres Libraires et Imprimeurs de 
Paris. O seu primeiro mestre, Etienne Richer, não deve 
ter apreciado o rapaz, ou porque não gostou do seu 
trabalho, ou porque este já mostrava sinais da sua 
pouca capacidade para aceitar ordens, ou não lhe 
agradou o seu jeito de dar opiniões e despediu-o. Con-
tinua então a sua aprendizagem com Gilles Corrozet, 
descendente de uma família bem considerada de li-
vreiros que vinha já do século XVI. E vai trabalhar num 
local que depois lhe será caro, «sur le second Perron 
de la Sainte-Chapelle», onde, a partir de 1662, terá 
uma loja própria, alugada, primeiro, e de que depois 
será proprietário, e uma situação comercial favorável, 
informação que coloca sempre no frontispício dos seus 
livros. Aí vendia não só as suas edições, mas títulos de 
outros editores. A sua livraria ficou imortalizada por 
Boileau, autor que editou, no poema herói-cómico Le 
Lutrin: 

Par les détours étroits d’une barrière oblique, 
Ils gagnent les degrés et le perron antique, 
Où sans cesse, étalant bons et méchans écrits, 
Barbin vend aux passants des auteurs à tout prix. 

«Por esconsos estreitos de uma barreira oblíqua 
Chegam aos degraus e ao patamar antigo. 
Onde e sempre, mostrando boas e más escrituras 
Barbin vende à força autores a todas as criaturas». 

CLAUDE BARBIN: GRANDEZAS E MISÉRIAS 
DO EDITOR DAS LETTRES PORTUGAISES 
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Pelas várias descrições que nos chegaram, o 
espaço era grande, com um balcão em carva-
lho, coberto de sarja verde, pregada com tachas 
douradas. As estantes estavam igualmente for-
radas a verde. Havia bancos e dois cadeirões. 
Bustos de gesso pintados a bronze decoravam 
as prateleiras entre os livros. Para aquecer o 
ambiente nos dias chuvosos e frios havia um fo-
gão de ferro fundido e uma braseira em cobre. 

A loja tornou-se centro de encontro de letrados e 
por vezes de disputas literárias bem ao estilo da 
época preciosa (précieuse) que se vivia. A sua 
clientela devia ser numerosa, já que quem ia en-
trar na Sainte-Chapelle passava à porta da livra-
ria, onde Barbin anunciava pessoalmente os no-
vos títulos que tinha à venda: «Vous plaît-il voir 
quelques livres du temps?». Qualquer coisa 
como: Desejaria ver alguns livros acabadinhos 
de sair?  

Boileau situa uma cena do seu Lutrin na loja de 
Barbin. Como o poema herói-cómico em cinco 
cantos publicado entre 1672 e 1683, para além 
de outros propósitos satíricos, ataca algumas 
das obras aborrecidas e inúteis que se iam pu-
blicando no seu tempo, assistimos a uma bata-
lha entre o cónego Evrard e um sacristão, lan-
çando um ao outro volumes que estavam expos-
tos na loja, atingindo um cliente que aí se encon-
trava: 

Il entre chez Barbin, et, d’un bras irrité, 
Saisissant du Cyrus un volume écarté, 
Il lance au sacristain le tome épouvantable. 
Boirude fuit le coup: le volume effroyable 
Lui rase le visage, et, droit dans l’estomac, 
Va frapper en sifflant l’infortuné Sidrac. 
(…) 
L’élève de Barbin, commis à la boutique, 

Veut en vain s’opposer à leur fureur gothique: 
Les volumes, sans choix à la tète jetés, 
Sur le perron poudreux volent de tous côtés. 

BOILEAU-DESPRÉAUX, Le Lutrin, Canto V. 

«Ele entra no Barbin, e com braço irritado 
Pegando num volume do Cyrus lá espalhado, 
Atira ao sacristão aquele tomo espantoso. 
Boirude desvia-se, e o volume horroroso 
Raspa-lhe a cara, e no estômago descuida-
do, 
Assobiando, atinge o Sidrac infortunado. 
O rapaz do Barbin, ali na loja empregado, 
Quer, em vão, opor-se àquele furor irado: 
Os volumes volteiam certeiramente atirados, 
E no patamar arenoso voam de todos os la-
dos.» 

Ao longo dos 42 anos da sua tarefa de editor, 
Barbin publicou 571 títulos, num total de 575, se 
contarmos com as reedições das Lettres Portu-
gaises traduites en François (3 vezes) e as Let-
tres Portugaises, de diferente autor. 

Apesar da sua atividade editorial se pautar, 
como é normal, pela necessidade do lucro que 
sempre acompanha o sucesso, Barbin foi um 
editor atento à necessidade cultural e social do 
seu tempo e seguia os gostos literários da gera-
ção de 1660. Seguia e perseguia. Teve a sorte 
de viver no grand siècle e de conviver com o flo-
rescimento das letras e das artes que acompa-
nharam o reinado de Luís XIV. Assim, beneficiou 
do sucesso de Molière e conseguiu obter o privi-
légio para a publicação das obras deste autor, o 
que contribuiu para a sua prosperidade editorial, 
quase no início da atividade.  

No século XVII e até há alguns anos no nosso 
tempo, o sucesso dos editores dependia do mé-
rito literário das obras que publicava. Mas era 
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preciso igualmente ter faro suficiente para des-
cobrir onde estaria esse mérito e, sobretudo, 
como reagiria o público às suas escolhas. Bar-
bin não era um editor fácil, como veremos adian-
te, mas era ativo e diligente, apesar de não ter 
cultura que, em qualquer aspeto, pudesse om-
brear com a dos seus autores. Por isso, quando 
não era ele que os assediava, eram eles que vi-
nham ter com ele, muitas vezes desconsolados 
com o tratamento que tinham recebido de outros 
editores. Assim, bem se pode dizer que Barbin 
foi o editor do século de Luís XIV, ao ter publica-
do praticamente todos os grandes nomes da li-
teratura francesa da época clássica, à exceção 
de Pierre Corneille e de Blaise Pascal, e foi o 
«imprimeur ordinaire du Parnasse français» es-
crevia Saint-Glas em 1670. Molière, já citado, 
mas igualmente, Charles Perrault, Malherbe, Ra-
cine, Saint-Evremond, Paul de Retz, Boileau, La 
Fontaine, La Rochefoucauld, Mademoiselle de 
Scudéry, a Princesse de Clèves de Madame de 
La Fayette, o Abbé de Saint-Réal, o historiador 
Antoine Varillas, Fontenelle, entre muitos outros 
menos conhecidos, todos passaram pela sua 
marca editorial. Publicou igualmente traduções 
dos grandes clássicos espanhóis, o Dom Quixo-
te e as Novelas de Cervantes e o Lazarillo de 
Tormes. E não deixou de voltar aos antigos, 
como Homero, Virgílio, Plauto, Terêncio, Ovídio, 
Cícero, Tito Lívio, Séneca, Aristófanes. Não se 
ficou só pela literatura, e para agradar ao novo 
espírito da gente bem, nobres e burgueses (les 
honnêtes gens) que discutiam nos salões as re-
centes descobertas geográficas, as experiênci-
as em ciências naturais e a medicina, publicou 
igualmente, embora representem uma parte bem 
pequena no seu catálogo editorial, as obras do 
botânico italiano Paolo Silvio Boccone, cuja pri-
meira edição é de 1671, de Claude Tardy, médi-

co de Montpellier, sobre as transfusões de san-
gue: Traité de l’écoulement du sang d’un homme 
dans les veines d’un autre et de ses utilités 
(1667), e uma obra que é um tratado importante 
sobre a pesca do bacalhau, escrito por Nicolas 
Denys, armador e pescador que explorava as 
costas da América do Norte: Description géo-
graphique et historique des côtes de l’Amérique 
Septentrionale (1672). 

Mas para atingir este sucesso e, sobretudo, uma 
liquidez que lhe permitisse subsistir como gran-
de livreiro, Barbin não se limitava só ao seu faro 
e ao seu sentido de oportunidade. Usou de al-
guns métodos menos subtis para atingir os seus 
fins. A sua especialidade foi sobretudo a da pu-
blicação de obras literárias destinadas a um pú-
blico numeroso e mundano. Não admira, por 
isso, que o formato ideal das suas edições seja 
o in-12º, fácil de transportar na bolsa ou na mão 
e até esconder de vistas indesejáveis quando a 
matéria era mais galante, adjetivo utilizado mui-
tas vezes nos títulos dos seus livros: nouvelles 
galantes, histoires galantes, annales galantes. 
Aproveitou igualmente o ar do tempo que espa-
lhava entre os leitores um gosto pelo exótico, le 
goût chinois, que abrangia tudo o que estivesse 
não só para além do Adriático, mas para além 
do Mediterrâneo, e que envolvia a Península Ibé-
rica, sempre isolada do resto da Europa. É as-
sim que nesta década são publicadas as obras 
espanholas já referidas, uma série de novelas 
com temas orientais ou norte-africanos, muitas 
vezes com o rótulo de memórias, descrições, 
fontes anónimas, traduções de manuscritos…  

A matéria portuguesa aparece igualmente neste 
mesmo período com alguma pertinência. Come-
ça com as Lettres Portugaises traduites en Fran-
çois em 1669, 1ª e 2ª edições. Barbin descobrira 
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um manancial de sucesso e de dinheiro. Acres-
centa-lhe logo os Valentins de Guilleragues, 
para montar a estrutura ficcional e logo depois a 
2ª parte das Lettres Portugaises, tudo no mesmo 
ano de 1669. O próprio editor reconhece o êxito 
que obtivera com a publicação das primeiras 
cartas: 

Le bruit qu’à fait la traduction des cinq Let-
tres Portugaises a donné le désir à quelque 
personne de qualité d’en traduire quelques 
nouvelles qui leur sont tombées entre les 
mains. Les premières ont eu tant de cours 
dans le monde, que l’on devait appréhender 
avec justice d’exposer celles-ci en public. 
Mais comme elles sont d’une femme du 
monde, qui écrit d’un style différent de celui 
d’une religieuse, j’ai cru que cette différence 
pourrait plaire, et que peut-être l’ouvrage 
n’est pas si désagréable qu’on ne me sache 
quelque gré de le donner au public. 

E não se coíbe de publicar anonimamente as 
Réponses aux Lettres portugaises. Nunca mais 
abandonou a reserva dos direitos. Obteve o pri-
vilégio em 1668, por cinco anos que renovou em 
1681. Quando Marie Corchat, a viúva Barbin, 
morreu, em 1702, havia na loja 142 exemplares 

das Lettres Portugaises em dois volumes in 12º 
(volume I com as cinco cartas e volume II com 
as Réponses) e ainda 24 exemplares da edição 
original. 

Em França, Portugal estava na moda. Em 1668, 
o marechal de Schönberg tinha acabado com 
êxito as suas campanhas na guerra da restaura-
ção, o casamento de Maria Francisca Isabel de 
Sabóia, Mademoiselle de Nemours e d'Aumale, 
com D. Afonso VI e a sua consequente anulação 
tiveram algum eco em França, e o interesse por 
Portugal aguçou-se. Em 1671, Barbin não perde 
a onda e publica, associado a Louis Billaine, a 
Relation historique de la découverte de l’isle de 
Madere, Traduit du Portugais, que atribui a Fran-
cisco Alcoforado, e que não é mais do que a 
tradução da epanáfora amorosa Descobrimento 
da ilha da Madeira em 1420, que relata os amo-
res lendários de Ana de Arfet e Roberto, o Ma-
chino, das Epanáforas de Vária História Portu-
guesa de D. Francisco Manuel de Melo, publi-
cadas em 1660. Em 1679, publica anonimamen-
te uma nouvelle historique intitulada Dom Sébas-
tien, Roi de Portugal.  
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Barbin não largava a presa, quando lhe cheirava 
a possível sucesso. O exemplo mais acabado 
do assédio aos autores é o de alguém que ainda 
não foi referida e que foi «escrava da escrita» 
impelida por Barbin. Trata-se de Marie-Catherine 
Desjardins, casada com o senhor de Villedieu e 
depois viúva e que adotou o nome literário de 
Madame de Villedieu. Toda a sua obra inicial 
teve origem editorial com Claude Barbin, que 
durante vinte anos lucrou muito com as suas 
próprias impressões, mas que também deu mui-
to a ganhar a editores franceses e às famigera-
das edições suivant la copie dos contrafatores 
holandeses, e que se encontram copiosamente 
espalhadas por todas as bibliotecas da Europa, 
a provar o êxito e a divulgação que a autora 
teve, e o editor com ela. Juntamente com as Let-
tres Portugaises, talvez tenham sido os seus 
maiores sucessos. Ao falar dos êxitos literários 
que se medem pelas vendas nas livrarias, diz 
Gabriel Guéret:  

Il ne faut pas aller plus loin que les Lettres 
Portugaises. N’est-il pas surprenant combien 
s’en est vendu? Et je n’en vois point d’autre 
raison, si ce n’est le charme de la nouveauté, 
et qu’on a pris plaisir de lire des lettres 
d’amour d’une religieuse, de quelque maniè-
re qu’elles fussent faites, sans considérer que 
ce titre est le jeu d’un libraire artificieux, qui 
ne cherche qu’à surprendre le public (GUÉ-
RET 1751:197). 

«Não é preciso ir mais longe, basta ver as 
Lettres Portugaises. Não é surpreendente 
saber quantos livros se venderam? E não 
vejo outra razão senão o encanto da novida-
de e o prazer que deu a leitura das cartas de 
amor de uma freira, seja lá como for que fo-
ram escritas, sem considerar que este livro é 
um jogo de livreiro artificioso, que só procura 
surpreender o público». 

Quanto a Madame de Villedieu, de grande facili-
dade de escrita e liberdade criativa, que em 
dada altura da sua vida se encontrava em difi-
culdades financeiras, viu-se quase uma forçada 
da pena, não só para suprir às suas necessida-
des, mas igualmente para satisfazer o apetite 
editorial de Barbin que vira nela uma autora de 
sucesso. As suas obras percorrem todas as te-
máticas que interessavam às leitoras da época, 
tendo como base a intriga amorosa, e também 
ela não desdenhou dos assuntos portugueses, 
escrevendo duas estórias novelescas sobre Inês 
de Castro e D. Sebastião, que incluiu numa das 
suas primeiras publicações Annales Galantes 
(1670-1671). 

Dois epítetos contemporâneos de Claude Barbin 
ajudam a traçar o seu perfil enquanto editor e, 
no limite, enquanto pessoa: le terrible homme 
que Barbin e, o mais divulgado, ce chien de 
Barbin. O primeiro, a propósito da sua constante 
insistência em publicar escritos muitas vezes 
improvisados e apressados, compostos para 
gozo de algumas meninas e senhoras. Esprit Va-
lentin Fléchier, futuro bispo de Nîmes e grande 
orador que se notabilizou junto da corte de Luís 
XIV pelas orações fúnebres que proferiu, quei-
xava-se numas estrofes que dedicou a Made-
moiselle de la Vigne: 

Le terrible homme que Barbin, 
Il ne songe soir et matin 
Qu’à débiter livre sur livre, 
Recueil sur recueil amoureux, 
Et si Dieu ne nous en délivre, 
Un jour il nous vendra tous deux. 
Sottise en vers, sottise en prose, 
De demoiselle qui compose 
Et de galant qui veut être caché, 
Il vend tout. 

FABRE 1882:353-354. 
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«Barbin, esse homem terrível, 
só pensa de noite e de dia  
em debitar livro atrás de livro, 
poemas e mais poemas 
de um amor indizível. 
E se Deus disso não nos defender, 
ainda a nós dois irá vender. 
Tolice em verso, tolice em prosa 
de menina cor de rosa 
e de galante que se quer esconder, 
tudo vai vender». 

O segundo epíteto, foi-lhe dado por Madame de 
Sévigné. Esta grande epistológrafa, revoltada 
pela indústria burguesa do livreiro, queixava-se 
numa carta à filha, Madame de Grignan, escrita 
de Paris a 16 março de 1672, a propósito da 
edição da peça Bajazet de Racine, estreada em 
janeiro desse ano e publicada logo em fevereiro 
por Pierre le Monnier, concorrente de Barbin no 
Perron de la Sainte-Chapelle: 

Je suis au désespoir que vous ayez eu Baja-
zet par d'autres que par moi; c'est ce chien 
de Barbin qui me hait, parce que je ne fais 
pas des Princesses de Clèves et de Mont-
pensier. 

Mme de SÉVIGNÉ 

Carta a Mme de Grignan, à Paris, mercredi 16 
mars 1672. 

«Estou desesperada que tenhais tido conhe-
cimento de Bajazet por outros e não por mim: 
é esse cão do Barbin que me odeia, porque 
não faço Princesses de Clèves e de Mont-
pensier». 

Madame de Sévigné, na sua fúria, enganava-se 
duas vezes: primeiro, julgando ter sido Barbin o 
editor, como já fora anteriormente de outras 
obras de Racine, e depois, sentindo que a escri-
ta epistolográfica não interessava ao editor. Na 
verdade, Barbin já tinha publicado outras cartas, 

em 1668, as Lettres et billets galants, à revelia 
da sua autora, Mademoiselle Desjardins, futura 
Madame de Villedieu, que as tinha escrito a um 
destinatário que traiu a sua confiança, cedendo-
as, por necessidade de dinheiro, ao editor, a seu 
rogo insistente. E com a agravante de este as ter 
publicado sob uma rematada mentira, especifi-
cando no prefácio, que sempre gostava de fazer 
para melhor vender o seu produto, que «foram 
compostas por Mademoiselle Desjardins, que 
lhas entregara em mão». Na verdade, ele estava 
tão interessado na publicação, não perdendo de 
vista o seu objectivo constante de chegar ao 
público feminino, que escrevera à autora a pe-
dir-lhas para imprimir, mas tinha recebido uma 
redonda recusa. Escrevia ela: 

Quand les lettres tendres sont indifférentes, 
elles sont faibles ; (…) si au contraire elles 
sont trop passionnées, celui qui les reçoit en 
est assez jaloux (ou du moins le doit être) 
pour les sauver de l’impression. Mais quand il 
serait possible que le seul homme qui a des 
lettres tendres de moi en fût si mauvais mé-
nager qu’il vous fût aisé d’en faire imprimer 
sans mon consentement, croyez-vous qu’une 
lettre qui est belle aux yeux d’un amant parût 
telle aux yeux des gens désintéressés ? Non, 
Monsieur, il y a de certaines fautes dans les 
lettres d’amour qui font leurs plus grandes 
beautés, et l’irrégularité des périodes est un 
effet des désordres du cœur qui est beau-
coup plus agréable aux gens amoureux que 
le sens froid d’une lettre raisonnée… Mes let-
tres amoureuses sont trop tendres pour être 
exposées à d’autres yeux qu’à ceux de 
l’amour même. 

CUÉNIN 1979:49 

«Quando as cartas ternas são indiferentes, 
são fracas; (…) se, pelo contrário, são dema-
siado apaixonadas, aquele que as recebe, é 
tão cioso delas (ou pelo menos assim deve 
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ser) que as salva da impressão. Mas se fosse 
possível que o único homem que possui car-
tas ternas de mim, fosse tão mau guardião, 
que vos fosse fácil publicá-las sem o meu 
consentimento, achais que uma carta que é 
bela aos olhos de um amante possa suscitar 
o mesmo aos olhos de pessoas desinteres-
sadas? Não, meu caro senhor, há alguns er-
ros nas cartas de amor que fazem a sua 
maior beleza, e a irregularidade dos períodos 
é o efeito da desordem do coração, que é 
muito mais agradável aos amorosos do que o 
sentido frio de uma carta bem escrita… As 
minhas cartas de amor são demasiado ter-
nas para serem expostas a outros olhos que 
não os do próprio amor». 

Barbin depressa aprendeu com esta lição ma-
gistral e com o golpe baixo que perpetrou. E 
logo em 1669, publicava, sem referir o fornece-
dor e anonimamente, as Lettres Portugaises tra-
duites en François, que viriam a ser a sua gali-
nha dos ovos de ouro. Era este frisson que inte-
ressava Barbin e não a correspondência intelec-
tual de Madame de Sévigné, e por isso ela se 
indignava. 

Barbin tinha um talento especial para se aper-
ceber, seguir e mesmo suscitar o gosto do pú-
blico mundano e sabia agarrar a oportunidade, 
o que explica a particularidade do seu catálogo 
editorial, onde se encontram diferentes tentati-
vas para aproveitar os sucessos dos géneros da 
moda. 

Tinha a reputação de vender uma literatura feita 
por mulheres para mulheres, e que muitos con-
sideravam subliteratura, o que levou mesmo à 
criação de um neologismo. Esse neologismo 
que agrupa os dois epítetos atrás citados, «terrí-
vel» e «cão», aparece no Dictionnaire de Tré-
voux, logo em 1711:  

BARBINADE, s.f. [Sont] ces nombreux colifi-
chets de petits livres qui ne servent qu’à faire 
perdre inutilement du temps, et après la lec-
ture desquels on se trouve l’esprit aussi peu 
rempli que si l’on n’avait rien lu, et qui n’ont 
pas laissé d’enrichir Barbin. 

«BARBINADA, s. f. É essa numerosa tralha 
de livrinhos que só servem para fazer perder 
tempo inutilmente, de tal modo que depois 
da sua leitura se acha o espírito tão pouco 
preenchido como se nada se tivesse lido, e 
que foram enriquecendo o Barbin». 

O próprio Boileau, autor editado por ele, não se 
coibiu de inserir uma nota no poema Le Lutrin, 
que resume toda a atividade do editor ao longo 
da sua carreira de homem de livros. Afirma ele 
que Barbin se piquait de savoir vendre des livres 
quoique méchants, «Barbin gabava-se de saber 
vender livros, mesmo sendo maus». 

A morte de Colbert em 1683 acabou com as res-
trições aos desvarios gastadores do Rei que, 
acabadas as obras do Palácio de Versailles, 
começou a distribuir benesses pelos cortesãos. 
Pontchartrain, com as finanças a cargo nessa 
altura, lança impostos para prover às despesas 
reais. Luís XIV revoga o Edit de Nantes, e os pro-
testantes em fuga agravam a crise financeira, 
sobretudo a manufatura. O comércio do livro so-
fre os efeitos da crise. Em 1686 é limitado por lei 
a trinta e seis o número de editores em Paris. A 
concorrência em Paris diminui, mas a mão de 
obra aumenta, e a concorrência de impressores 
estrangeiros e na província é feroz. Alguns dos 
mais famosos livreiros não resistem. Barbin man-
tém-se periclitante, mas a crise acaba por bater-
lhe à porta. Tem de vender alguns bens mobiliá-
rios, adquiridos no tempo em que tivera uma ati-
vidade desafogada, vende igualmente, em 
1695, fundos de edição a Jean-Henri Mauvais, 
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sieur de La Tour, cerca de 25 mil livros. Com eles 
vão os direitos de edição, de tal modo que se 
conta a história de que para obter alguns livros 
das suas próprias edições, tinha de os comprar 
a La Tour. Para manter uma pálida atividade edi-
torial pede dinheiro emprestado aos filhos. 
Quando morre, em 24 de Dezembro de 1698, 
estava prestes a ir à falência. 

Arrolados os seus bens, a viúva e um dos filhos 
que mais tinha ajudado a pagar aos credores, 
tomam conta da livraria e continuam uma pe-
quena atividade editorial, publicando cerca de 
cinquenta títulos, até 1714, última data aposta 
em livros da editora Barbin. 

Termino com o elogio que lhe faz Gervais Reed, 
o seu principal biógrafo e estudioso: 

Barbin não foi um dos grandes livreiros da 
época. As obras que publicou, por mais cé-
lebres que sejam, nunca o enriqueceram. 
Mas de entre as edições que levam na pági-
na de rosto o seu nome e a morada da sua 
loja, figuram numerosas obras das mais con-
sideradas da época. É isso que distingue 
Claude Barbin dos seus colegas. 

REED 1974:53 

VITOR AMARAL DE OLIVEIRA 
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O autor latino Ovídio, nas cartas que compõem 
as Heroides, espraia-se sob a máscara feminina 
das heroínas da história e do mito, naquela que 
podemos considerar uma das primeiras obras de 
eu feminino de autor masculino. Conhecemos de 
sobejo a tinta que correu já sobre a polémica de 
que também as Cartas de Mariana poderão es-
conder uma falsa identidade. Verdadeiras ou fic-
tícias, importa ressalvar que as Lettres Portugai-
ses traduites en François são colocadas no pan-
teão dos maiores textos de amor da história. A 
todas as mulheres retratadas que compõem o 
ramalhete do nosso estudo comparativo subjaz 
uma situação semelhante: abandonadas que fo-
ram pelos amantes, aguardam em vão a promes-
sa do seu retorno e lamentam as recordações di-
lacerantes que as enlouquecem. 

Interessa-nos traçar o paralelismo da abordagem 
da mulher em ambas as obras, revolucionária, em 
ambos os casos, para as suas épocas. 

Vous m’avez consommée par vos assiduitez, 
vous m’avez enflamée par vos transports, 
vous m’avez charmée par vos complaisances, 
vous m’avez asseurée par vos sermens, mon 
inclination violente m’a seduite, & les suites de 
ces commencemens si agréables & si heu-
reux, ne sont que des larmes, que des soû-
pirs, & qu’une mort funeste, sans que je puis-
se y porter aucun remede. 

Mariana, Primeira Carta, SANTOS 2020:104 

TRAÇOS DE EROS E MANIA: O TOPOS DA 
MULHER ABANDONADA NAS CARTAS DE 
MARIANA E NAS HEROIDES OVIDIANAS 
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Sabe-se que Mariana Alcoforado foi batizada a 
22 de abril de 1640, que era de origem fidalga, 
da família dos Alcoforado, e que entrara para o 
Convento da Conceição, em Beja, o mais con-
sagrado convento da região alentejana, com 11 
anos de idade. Nos documentos encontrados, 
assinalava-se a data em que a freira tinha pro-
fessado com 16 anos, em 1656, e a data do seu 
falecimento, em 1723, aos 85 anos. Quanto ao 
cavaleiro francês, destinatário das cartas amo-
rosas, Noël Bouton, de nobre historial familiar, 
com origem em Borgonha, entrou ao serviço dos 
portugueses em 1663. 

Numerosos foram os estudiosos a quem interes-
sou esmiuçar a questão da autoria das Cartas e 
que procuraram perceber até que ponto uma 
freira portuguesa as poderia ter escrito. Muita 
tinta correu já acerca das misteriosas Cartas. 
Para um estudo mais detalhado, cf. FONSECA 
(1966:127-153), CORDEIRO (1891) e a obra de 
RODRIGUES. 

Vamos pensá-las, pois, muito simplesmente, 
como o resultado do amor desesperado da freira 
Mariana e deixemos propositadamente de lado a 
controvérsia que as envolve. Interessa-nos estu-
dar os sentimentos descritos por este eu femini-
no, que lamenta o seu amor alienado e a sua en-
trega a um amante que tão facilmente a aban-
donou. Para as Cartas de Mariana citaremos o 
original de Claude Barbin (1669) e a edição de-
finitiva de F. D. SANTOS (2020), reordenadas. 

Propomos traçar aqui um paralelo literário entre 
as cinco cartas oficiais do corpus alcoforadista e 
algumas das cartas imaginadas e saídas do es-
tilete de Ovídio, tendo naturalmente em conta a 
grande diferença que as distingue e os dezoito 
séculos que as separam: enquanto que de Ma-
riana podemos tomá-la como a autora original e 
um eu feminino por excelência, Ovídio é, sem 
dúvida, um autor textual masculino que constrói 

um eu feminino que, por sua vez, redige as epís-
tolas. 

O TOPOS DA MULHER ABANDONADA 

Nas Heroides, o eu que fala é feminino, a mão 
que escreve é masculina. Podemos afirmar que 
se trata da primeira coletânea (da literatura oci-
dental) de poesia de autoria masculina e voz 
feminina. 

Ovídio, «o poeta do amor em Roma» no séc. I 
(ANDRÉ 2016:9), autor de obras como Arte de 
Amar e Amores, compêndios de aconselhamen-
to para o adultério, dedicou-se ainda à mitolo-
gia, uma das suas paixões, como prova nas He-
roides, mas com maior ênfase nas Metamorfo-
ses, e legou-nos ainda, no final da sua vida, um 
belíssimo lamento, os Tristia e as Epistulae ex 
Ponto, uma das fontes primordiais dos mais co-
nhecidos topoi de toda a literatura de exílio. Para 
o texto de Ovídio seguimos de perto a tradução 
de ANDRÉ (2016). 

As Heroides (H.), escritas na primeira fase do 
autor, antes do exílio, apresentam uma estrutura 
de alguma forma precursora na literatura episto-
lar: abordando o tema da mulher sofredora que 
lamenta ter sido abandonada, o autor apresenta-
nos figuras conhecidas da história e da mitolo-
gia. Há quem defenda que por trás destas mu-
lheres despeitadas estão veladas as amantes 
mais conhecidas e as coquettes do tempo do 
Imperador Augusto (cf. PRÉVOST 1928:XIII).  

Apesar da sua originalidade, a obra é conside-
rada por alguns estudiosos bastante monótona e 
repetitiva. Outros, pelo contrário, defendem a 
imensa variedade das cartas ovidianas, o estilo 
contrastante de cada uma, a progressão psico-
lógica das personagens... Apesar de algumas 
críticas que os estudiosos apontam às Heroides 
(veja-se WILKINSON 1962:34-48, sobretudo 39), 
Jacobson defende a originalidade ovidiana e a 
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sua tentativa de recriar e elevar os mitos a uma 
nova dimensão e perspetiva (1974:354). Apreci-
amos o seu estilo espantosamente «barroco» 
(WILKINSON 1962:39) no que diz respeito aos 
carregados recursos estilísticos e à profusão de 
ironias e de grandes floreados exagerados: os 
desmaios, os ardores amorosos, as lágrimas 
que sufocam, a dor que consome o peito devido 
à separação dos amantes e que as leva a come-
ter loucuras. A todas as mulheres retratadas 
subjaz uma situação semelhante: abandonadas 
que foram pelos amantes, aguardam em vão o 
cumprimento da promessa do seu retorno e la-
mentam as recordações dilacerantes que as en-
louquecem. 

Mariana, freira enclausurada, procurara subjugar 
os seus sentimentos ao recato e à regra do seu 
hábito franciscano, mas o amor sentido e o des-
peito do abandono injustificado tornam-se de-
masiado dolorosos: tu m’as trahie par des espé-
rances trompeuses (Quarta Carta, SANTOS 
2020:154). Assim também Dido, rainha de Car-
tago, tentara refrear a sua paixão pelo estrangei-
ro que a visitava, Eneias, submetendo o seu 
amor desenfreado à frieza de uma rainha para 
com o seu súbdito, mas em vão, pois numa noite 
de tempestade deram-se um ao outro (H.7.93) . 

Virgílio terá imaginado a relação de Dido e Enei-
as com o propósito de reafirmar a firmeza do he-
rói em cumprir os fados, submetendo o amor ao 
destino e não se deixando arrebatar pelas emo-
ções (cf. ANDRÉ 2006:239) – e o mesmo fez Fe-
dra, que procurava acalmar a febre ardente que 
sentia pelo enteado Hipólito evitando um possí-
vel incesto que, apesar de terrível, fortemente a 
tentava (H.4). 

Nas suas Cartas, Mariana desfaz-se numa fonte 
torrencial de súplicas e o seu lamento pela per-
da de tão grande amor é acompanhado de um 
profundo ardor que advém do amor violento não 
correspondido: 

Pourquoy m’avez vous fait connoître l’imper-
fection et le désagréement d’un attachement 
qui ne doit pas durer eternellement? 

Quinta Carta, SANTOS 2020:176 

...a um tempo resignado e vingador. Desejava 
que o ex-amante não pertencesse a mais nin-
guém, se não tinha sido dela então que não se 
unisse a outra mulher até ao fim dos seus dias 
(vide Segunda Carta, SANTOS 2020:138). 

As perguntas e as censuras que Mariana lança 
ao seu pobre coração dilaceram-na. Começan-
do pela primeira das Cartas, sentimos a grande 
desilusão da vida da jovem freira, que o amor 
que ela julgara tão grandioso se tivesse reduzi-
do a cinzas:  

Comment se peut-il faire que les souvenirs 
des momens si agréables, soient devenus si 
cruels? Et faut-il que contre leur nature, ils ne 
servent qu’à tyranniser mon coeur? Hélas! 
vostre dernière lettre le réduisit en un estran-
ge état: il eut des mouvements si sensibles 
qu’il fit, ce semble, des efforts, pour se sépa-
rer de moy, et pour vous aller trouver. 

Quarta Carta, SANTOS 2020:158 

Fílis da mesma maneira se martiriza com Demo-
foonte (H.2.27-33): 

Dic mihi, quid feci, nisi non sapienter amaui? 
Crimine te potui demeruisse meo. 
Unum in me scelus est, quod te, scelerate, 
recepi, 
Sed scelus hoc meriti pondus et instar habet 
Iura, fides ubi nunc comissaque dextera dex-
trae, 
Quique erat in falso plurimus ore deus? 
Promissos socios ubi nunc Hymenaeus in 
annos, 
Quid mihi coniugii sponsor et obses erat? 
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Na tradução portuguesa: 

«Diz-me: que fiz eu, a não ser ter amado sem 
medida? 
Por meu erro, fui capaz de merecer-te; 
um só crime cometi, ó desgraçado, o de te 
ter acolhido, 
mas esse crime tem o peso e a grandeza de 
um mérito. 
Juramentos, fidelidade, onde estão agora? E 
a mão que na mão se enlaçou? 
E o deus que em fingidas palavras se multi-
plicava? 
Onde está, agora, a prometer anos de com-
panheirismo, Himeneu 
que era, para mim, aval e garantia de enla-
ce?»  

Do mesmo modo, Briseida, princesa cativa a 
quem Aquiles matara o marido e a mãe, se vê 
de novo abandonada por aquele que a conquis-
tara, e não compreende como uma paixão ace-
sa e fogosa se reduz a nada (H.3.41-42). 

Mariana não compreende, ou não deseja com-
preender, o porquê da ausência do amante: 

ce procedé est bien plus d’un Tyran, attaché 
à persécuter, que d’un Amant, qui ne doit 
penser qu’à plaire? 

Primeira Carta, SANTOS 2020:106  

…e roga-lhe desde o primeiro momento em que 
lhe escreve que não a trate com indiferença : 

vous ne devriez pas me mal-traitter, comme 
vous faites, par un oubly, qui me met au dé-
sespoir 

 Terceira Carta, SANTOS 2020:142 

A sua indignação é um crescendo, por se aper-
ceber que as suas cartas ficam sem resposta 
(vide Segunda Carta, SANTOS 2020:136). E não 

será, na verdade, apanágio do género epistolar 
como instrumento poético o saber-se de ante-
mão que o destinatário das missivas, encon-
trando-se noutro plano, nunca as lerá? O real e 
verdadeiro leitor será já outro, noutro tempo e 
noutro lugar (ANDRÉ 2016:9). Como nota este 
estudioso, deparamo-nos com várias máscaras 
nesta ficção poética e com vários duplos fatores: 
um eu feminino, quando quem escreve é um 
homem; um destinatário a quem se redige que 
não é, de todo, o verdadeiro leitor e que, dada a 
sua natureza mitológica, na verdade nem existe; 
alguém que lerá a carta e que todavia não será 
nunca o tu. Também Dido não concebe as ra-
zões e os fados que obrigam Eneias a partir. Ele 
poderia fundar Roma e voltar para os seus bra-
ços, ou levá-la com ele... 

As despedidas do seu amante, frias e provavel-
mente acompanhadas de falsas desculpas, le-
vam Mariana a reflectir na veracidade do amor 
que lhe era prometido (vide Segunda Carta, 
SANTOS 2020:128). De igual modo, Dido vê 
Eneias preparar-se para partir sem nada lhe di-
zer, uma fuga demasiado covarde, estranha à 
figura daquele que era considerado um herói. 
Fílis, pelo seu lado, devido à demora de Demo-
foonte, que lhe pedira que por ele esperasse, 
principia a duvidar dos sentimentos do jovem 
(H.2.94-101). Ao contar as fases da Lua, aper-
cebe-se que já muitas vezes se cumprira o seu 
ciclo, e que há muito que ele deveria ter regres-
sado, se cumprisse o prometido: 

At tu lentus abes, nec te iurata reducunt 
Numina, nec nostro motus amore redis 

«Mas tu tardas, na tua ausência, e não te tra-
zem de volta os deuses 
por quem juraste, e nem o meu amor te im-
pele a regressar» 

Mariana vislumbrara um jovem oficial bem-pare-
cido e valente; assim também Dido vira naquele 
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estrangeiro troiano um homem de nobre raça 
(H.7.90). Fílis, muito jovem ainda, tarde demais 
compreende que fora enganada, ela que era 
inocente e honesta antes de os caminhos de 
ambos se terem cruzado (H.2.57-65). Tal como 
Dido, a nobreza da origem do rapaz fê-la acredi-
tar num enlace honrado. Também Mariana de-
monstra um enorme desconsolo por ter sido 
usada no seu amor puro e ingénuo por um mili-
tar experiente: 

vous n’avez regardé ma Passion que comme 
une victoire, et vostre coeur n’en a jamais 
esté profondément touché. 

Segunda Carta, SANTOS 2020:130 

Fílis sente um enorme arrependimento por se ter 
deitado com Demofoonte e lhe ter ofertado a sua 
virgindade (vide H.2.49-51 e H.2.115-116), ao 
passo que Dido se arrepende de não ter res-
guardado a sua fidelidade conjugal a Siqueu 
(H.7.93). 

EROS E MANIA 

Para Ovídio, a mulher simbolizava a sedução, e 
não se referia apenas às cortesãs mas sim a to-
das as mulheres em geral, cujo principal ofício 
era seduzir e entregar-se ao seu sedutor. Todo o 
amor mais fero, o amor-fogo, requeria a sujeição 
comum aos amantes ao longo dos tempos, da 
domina a quem o amante prestava a devida 
vassalagem. Este género de paixões comporta-
va a perda da racionalidade, cf. Ovídio, Amores, 
2.9b.1-4: «...tão doce mal é a mulher», «sou to-
mado por não sei que turbilhão de tristeza no 
meu coração» (tradução portuguesa de ANDRÉ 
2006, respetivamente 227 e 229) e conhecia 
quase sempre um resultado funesto, fruto do 
desvario amoroso, como a união virgiliana de 
Dido e Eneias. 

Ainda assim, em algumas cartas do corpus alco-
foradista denotam-se alguns assomos de luci-
dez: 
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Cesse, cesse, Marianne infortunée, de te 
consumer vainement, et de chercher un 
Amant que tu ne verras jamais… qui ne pen-
se pas un seul moment à tes douleurs, et qui 
te dispense de tous ces transports. 

Quarta Carta, SANTOS 2020:156 

…mas logo a dor da paixão perdida tudo sub-
mete. Por muito que constantemente repita que 
deve esquecer o amante e enterrar as lembran-
ças daquele funesto amor, Mariana continua-
mente se lhe dirige e aquela que diz ser a sua 
última carta parece nunca terminar. Falamos 
aqui, pois, da concepção do amor como uma 
doença, morbus, nosos, comum à literatura ao 
longo dos séculos: a sensação de um sentimen-
to incurável  

depuis que vous estes party, je n’ay pas eu 
un seul moment de santé et je n’ay aucun 
plaisir qu’en nommant vostre nom mille fois le 
jour. 

Terceira Carta, SANTOS 2020:150 

…que culminaria com a morte, simbolizada, nas 
palavras de Mariana, pelo desmaio final que era 
inúmeras vezes utilizado pelos autores. Fílis con-
tinuamente observava as ondas do mar, espe-
rando ver chegar Demofoonte e desmaiava 
quando avistava navios no porto, caindo nos 
braços das criadas (H.2.129-130); Hero afirma a 
Leandro que também se deixará sucumbir, se 
ele tardar (H.19.8: deficiam parui temporis adde 
moram); Briseida leva mais longe e mais tragi-
camente o seu amor, chegando a pedir a Aqui-
les que ele mesmo a mate. Se o amor que por 
ela sentia não mais o incendiava, seria preferível 
desaparecer do que viver num estado de pro-
funda infelicidade (H.3.141-142) 

Na segunda carta ela escreve: 

Je suis au désespoir, vostre pauvre Marianne 
n’en peut plus, elle s’évanoüit en finissant 
cette Lettre. Adieu, adieu, ayez pitié de moy. 

Terceira Carta, SANTOS 2020:152 

Estas mulheres são amantes furiosas, que vivem 
o seu amor até às entranhas, não desejando 
abandonar aquele sentimento esmagador sob 
pena de perderem a razão que as sustém e faz 
viver (Quarta Carta, SANTOS 2020:160). Mesmo 
a doce e fiel Penélope vê o amor a Ulisses como 
«coisa cheia de angústia e medo» (Res est solli-
citi plena timoris amor, H.1.12). Dido também 
sente quão penoso o amor pode ser, pois não é 
capaz de odiar Eneias, antes o ama cada vez 
mais (H.7.29-30) e Fedra lança uma máxima que 
todo o amante deve seguir para não incorrer em 
ofensa aos deuses: 

Quidquid Amor iussit, non est contemmere 
tutum 
«tudo quanto o Amor ordena, desprezá-lo 
não é seguro» 

A MANIA 

Um estudo atento desta expressão de amor, le-
vado a cabo por Aguiar (1924), médico legista, 
trouxe à luz diversas hipóteses que explicam o 
exacerbamento da freira, convertendo-o não em 
amor profundo e louvável, mas num comporta-
mento psíquico obsessivo, com laivos de morbi-
dez e uma enorme instabilidade emocional, ba-
seada também em desejos masoquistas. As ex-
pressões da freira caem, no parecer do especia-
lista, no domínio claro da patologia (AGUIAR 
1924:224.): Je vous ay aimé comme une insen-
sée (Quinta Carta, SANTOS 2020:184). O dese-
quilíbrio emocional da jovem é fruto de diversos 
factores conjugados: a instabilidade política, a 
guerra no país, o facto de ter sido encerrada no 
convento muito nova (Quinta Carta, SANTOS 
2020:188). Sofria ainda de desmaios, palpita-
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ções e crises nervosas. Os hábitos das flagela-
ções, o jejum e as penitências diversas muito 
contribuíram para aumentar o terror do abando-
no. Além disso, em todo o seu sofrimento, oscila 
sempre «numa espécie de zigue-zague emocio-
nal» (ANDRÉ 2005:45) entre uma paixão que 
não é capaz de destruir e o desejo de dela se 
libertar (Quarta Carta, SANTOS 2020:156). 

Mariana seria masoquista a um nível psicológi-
co, retirando prazer na humilhação, na tortura e 
na traição (Segunda Carta, SANTOS 2020:138). 
Após a partida do oficial, vivia angustiada com a 
ausência do amante e a sua clara indiferença 
(Quarta Carta, SANTOS 2020:156) mas aprecia-
va o seu próprio sentimento doloroso e os sacri-
fícios que se destinava causavam-lhe prazer: 

Adieu, aymez-moy toujours; et faites-moy 
souffrir encore plus de maux. 

(Quarta Carta, SANTOS 2020:164). 

As amantes despeitadas consolam-se nas re-
cordações de amor vividas: Ariadne procura no 
leito sinais da presença do amante, Teseu, de-
pois de ele a ter deixado à traição, enquanto ela 
dormia (H.10.51-54). Safo passeia-se pelas gru-
tas e bosques onde tantas vezes ela e o amante, 
Fáon, se juntavam para se amar (H.15.141-145). 

Mariana lembra como nasceu aquele amor fu-
nesto no seu peito, e como cresceu e ele a foi 
ludibriando (vide Primeira Carta, SANTOS 
2020:102), encantando o seu espírito até conse-
guir tê-la nos braços rendida (vide Primeira Car-
ta, SANTOS 2020:104). A jovem freira sabia que 
ele não lhe era fiel, embora ela tivesse alguma 
esperança (Quinta Carta, SANTOS 2020:180), e 
tais pensamentos prostravam-na profundamen-
te. Hipsípile também tem esperança de que os 
rumores sobre a amante bárbara de Jasão fos-
sem falsos: Obsequium, maneo si tua, grande 
tuli. / Barbara narratur uenisse uenefica tecum, / 
In mihi promissi parte recepta tori. / Credula res 

amor est. Utinam temeraria dicar / Criminibus 
falsis insimulasse uirum!, «Se continuo a ser tua, 
foi um grande favor que obtive. / Uma bruxa 
Bárbara, conta-se, vem contigo / e é recebida na 
metade do leito que me estava prometido. / Coi-
sa ingénua é o amor. Oxalá se diga que, sem 
pensar, / lancei falsas acusações contra o meu 
homem!», H.6.18-22. Hero espera que sejam os 
ventos a retardar Leandro e não os braços de 
uma amante (H.19.101-118). 

Numa carta, Mariana refere que Chamilly em 
confidência chegara a dizer-lhe que amou outra 
mulher na sua terra. A jovem freira submeteu-se 
ao ex-amante e afirma que preferia tê-lo seguido 
para França e servi-lo, a ele e às mulheres que 
amasse, desde que, com isso, pudesse viver 
perto dele:  

S’il m’estoit possible de sortir de ce mal-heu-
reux Cloistre, je n’attendrois pas en Portugal 
l’effet de vos promesses: j’irois sans garder 
aucune mesure vous chercher, vous suivre et 
vous aimer par tout le monde. 

Quarta Carta, SANTOS 2020:162 

Mariana pede, na sua resposta, que ele lhe en-
vie um retrato dessa mulher: assim talvez con-
seguisse deixar de o amar. 

Podemos observar o mesmo tipo de atitude nas 
Heroides: Dido deseja estar junto de Eneias, 
mesmo que ele não queira casar-se – pelo me-
nos poderia tornar-se sua amante, e é tudo 
quanto pede, ainda que fosse para a rainha uma 
desonra (H.7.167-168). Briseida coloca a hipó-
tese de ir viver com Aquiles e com a nova mu-
lher a quem se uniu, desde que não a maltra-
tem, pelo menos estaria junto dele (H.3.75-80). É 
o cúmulo da humilhação amorosa, a certeza de 
saber-se ultrapassada e esquecida. Mariana 
sente um sofrimento atroz ao tentar banir o 
amante do seu coração: 
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j’aime mieux souffrir encore davantage, que 
vous oublier 

Terceira Carta, SANTOS 2020:146 

…maior e mais profundo do que o terror que 
experimentara quando se sentira abandonada e 
desprezada. Era-lhe mais querido o sentimento 
que vivia, do que o homem como ser amado 
(Segunda Carta, SANTOS 2020:138). Este sen-
timento encontramo-lo na personagem de Me-
deia. É grande o despeito da bárbara por ter 
sido trocada por uma princesa rica. Medeia re-
crimina-se, perguntando-se por que se entrega-
ra àquele jovem guerreiro (H.12.7-18), e sente 
nessa recriminação um certo prazer (Est aliqua 
ingrato meritum exprobrare uoluptas, «Há um 
certo prazer na reprovação de serviços presta-
dos a um ingrato», H.12. 21). 

Em certos momentos, a freira de Beja pensa 
mesmo em acabar com a vida: 

Je suis déchirée par mille mouvemens con-
traires...je me tuerois, ou je morrois de dou-
leur sans me tuer. 
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Segunda Carta, SANTOS 2020:132 

Todas as mulheres pensam em matar-se pe-
rante a afronta de que são vítimas, e revelam 
esse desejo aos ex-amantes: Fílis deseja atirar-
se dos penhascos, beber veneno ou enforcar-
se, H.2.133-142; Dido afirma estar decidida a 
morrer (H.7.181). Também Ariadne e Safo têm 
por objectivo primordial pôr fim à vida (respeti-
vamente, H.10.81-82; H.15.191-192). 

No entanto, as ameaças de morte e os votos 
de ruptura amorosa não nos parecem muito 
firmes nem seguros, pois a última carta parece 
não terminar, não há um adeus, uma despedi-
da formal, reduzindo-se ao silêncio e à treva: 
Mariana deseja esquecer e terminar tudo, mas 
tal lampejo de lucidez não durará muito. A frei-
ra parece preferir o sofrimento profundo das 
lembranças que a perseguem, do que a sal-
vação que a ruptura lhe proporcionaria: 

Adieu, je voudrois bien ne vous avoir jamais 
veu. 

Segunda Carta, SANTOS 2020:36 

CONCLUSÕES 

Estavas, linda Inês, posta em sossego. 

L. Camões, Os Lusíadas III, 120-121 

Também Mariana estava sossegada, encerra-
da nas paredes grossas do Convento, com 
pouca ligação ao exterior, a não ser pela jane-
la de onde se avistava a rua movimentada e 
uma das portas da muralha de Beja. Exposta à 
brisa do Alentejo ensolarado, nessa varanda 
vislumbrou, ainda que ao longe, o pico da sua 
alegria como mulher, mas também a desgraça 
da sua vida: do regimento militar francês que 
aí treinava, uns olhares a surpreenderam e a 
sua visão deixou-se toldar, aos poucos, pela 
figura atraente de um cavaleiro. 



A vida da freira enclausurada não será mais a 
mesma de antes: a passagem do amante pelo 
seu quarto conferiu um novo sabor à sua clausu-
ra, e o amor transtornou-a ao ponto de não mais 
suportar as paredes do Convento (vide Primeira 
Carta, SANTOS 2020:110). 

E naquela época seria assim tão fácil namorar 
uma freira nas grades do locutório? Seria assim 
tão simples entrar à socapa num convento? 
Confiemos apenas nos ímpetos do amor, saben-
do de antemão que quaisquer que fossem as di-
ficuldades os amantes arranjariam decerto for-
ma de as derrubar. Além de que, tal como Oví-
dio aconselhava na Arte de Amar, os perigos 
davam maior ênfase ao desejo e ao sentimento 
amoroso, (Ars Amatoria, 3.579-586). 

A verdade é que Mariana se refere aos encon-
tros amorosos nos seus aposentos: 

j’estois troublée par le peril que vous couriez 
en entrant dans le Convent. 

Quinta Carta, SANTOS 2020:180 

Quoy! Tous mes désirs seront donc inutiles, 
et je ne vous verray jamais en ma chambre 
avec tout l’ardeur et tout l’emportement, que 
vous me faisiez voir? 

Terceira Carta, SANTOS 2020:144 

je sors le moins qu’il m’est possible de ma 
chambre, où vous estes venu tant de fois. 

Terceira Carta, SANTOS 2020:150 

Apesar de tudo, resta um sentimento minima-
mente positivo: é preferível sofrer um enorme 
desgosto, do que nunca ter vivido o amor e 
nunca se ter sentido mulher (Segunda Carta, 
SANTOS 2020:136). 

Com esta comunicação procurámos reflectir so-
bre o amor exacerbado, aquele que leva à lou-
cura, ao ciúme e à humilhação total do amante. 

Cartas de amor como as que temos vindo a es-
tudar são como um grito de dor e de arrebata-
mento, que procuram, através do suporte de 
papel, deixar uma marca no mundo, no destina-
tário, ou pelo menos em quem as escreve, que 
encontra assim um meio de expressão mais dig-
no e, ao mesmo tempo, catártico: 

j’écris plus pour moi que pour vous: je ne cher-
che qu’à me soulager 

Primeira Carta, SANTOS 2020:124 

Tais expressões de amor denotavam, no fundo, 
um intenso desejo de não deixar morrer pelo 
menos a lembrança de carinhos e ardores parti-
lhados, de juras mais íntimas e de sonhos que 
se esperava realizar (vide Terceira Carta, SAN-
TOS 2020:148). 

Tal como Ovídio, que se espraia nas suas cartas 
sob a máscara feminina de heroínas famosas da 
história e da mitologia, também as Cartas de 
Mariana poderão esconder uma falsa identidade 
e não será através da sua obra necessariamente 
que se descobrirão novos dados. Quem escreve 
muitas vezes constrói para si uma capa, uma ou-
tra identidade, através da qual deixa escapar os 
seus próprios pensamentos ou os de uma per-
sonagem completamente inventada e em nada 
semelhante a ele. Podemos sempre deixar-nos 
embalar pelos que acreditam acerrimamente 
nesta história de amor infeliz, um «amor grande 
demais para um só ser» (Palavras de Jorge 
Sampaio ao catálogo da exposição Do outro 
lado da grade. Soror Mariana e as Cartas Portu-
guesas, durante as comemorações do Dia de 
Portugal, no dia 10 de Junho do ano de 2002, 
decorridas em Beja) e sorrir, porque, um dia, 
aqui mesmo, na pacata Beja do século XVII, 
existiu uma freira a quem um oficial francês en-
cantou. 

ANA SEIÇA CARVALHO 
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Em 2020 foi publicada uma nova versão das 
Cartas portuguesas traduzidas em francês, sob 
a coordenação de Filipe Delfim SANTOS e a re-
troversão de Vítor Amaral de OLIVEIRA, pela edi-
tora Canto Redondo. Uma versão linda, que imi-
ta o antigo, dando-nos a sensação de retorno 
temporal, como se, assim, pudéssemos estar 
mais próximos da Mariana escritora. O livro 
apresenta, além das Cartas, em português e 
francês, um prólogo que retoma seu histórico de 
publicação e tradução e que justifica uma nova 
ordenação para as Cartas; e um artigo de Vítor 
Amaral de OLIVEIRA que apresenta razões para 
uma retroversão, junto com um elenco das retro-
versões portuguesas. O termo «retroversão» 
aparece aqui para marcar a ideia de retorno à 
origem do texto, que chegou ao público pelo 
idioma francês. 

No prólogo às Cartas, intitulado «Afinal nem to-
das as cartas de amor são ridículas», SANTOS 
faz alusão à famosa citação de Fernando Pes-
soa para destacar o caso especial da epistolo-
grafia amorosa de Mariana Alcoforado. Se a pri-
meira publicação das Cartas tem 352 anos, as 
versões nacionais das missivas são mais recen-
tes. A de Filinto Elísio completou 200 anos em 
2019. Segundo SANTOS (2020), nas diversas 
traduções pelas quais passou o texto francês 
das Cartas, muitas foram as interferências no 
texto: 

Uns forçaram-lhes cadências rítmicas, outros 
conferiram-lhes uma sedução arcaica, apro-

PAIXÃO E ENGANO: ANÁLISE DOS 
MOVIMENTOS SEMÂNTICOS DAS 
CARTAS PORTUGUESAS 
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ximando-as de obras clássicas antigas e co-
evas. 

SANTOS 2020:10 

Essa tentativa de buscar uma Mariana que res-
pondesse à época de tradução tem a ver mais 
com o que se procurava nas Cartas, do que 
com o que ali de fato havia, por isso foi proposta 
a vigésima versão, lançada no Congresso Inter-
nacional Mariana, em Beja, em 2019. A edição 
prefaciada por SANTOS é por ele apontada 
como a definitiva: 

O sentido que aqui toma definitiva é, pois di-
verso: o de que a presente retroversão su-
planta todas as anteriores porquanto, hon-
rando da tradição o que dela é para ser pre-
servado, nos propõe pela primeira vez uma 
leitura exata, em escorreito vernáculo seis-
centista, de um documento histórico-biográ-
fico que jamais foi a obra apurada e requin-
tada que dele intentaram fazer os estudiosos 
e os seus pouco felizes, ainda que bem in-
tencionados (alguns), tradutores. 

SANTOS 2020:11 

Para realizar essa retroversão, segundo SAN-
TOS, era preciso um trabalho árduo de filologia 
e crítica histórica, como o que fez Oliveira: 

As lições adotadas na versão definitiva de Ví-
tor Amaral de Oliveira têm em conta todos os 
debates e apresentam antigas e novas solu-
ções para todas as dúvidas, vetustas e re-
centes. 

SANTOS 2020:13 

A causa de tal número de versões e traduções 
se deve, pois, ao fato de o texto ter vindo ao pú-
blico em língua francesa, sendo que nunca se 
encontraram os originais em língua portuguesa. 
Sobre isso, SANTOS comenta o episódio em que 
o Padre Chevigny, numa viagem de Noël Bouton 

a Cândia, teria atirado os originais de Mariana 
no Mar Icárico. Além do problema da falta de 
originais em português, SANTOS destaca as 
possíveis intervenções realizadas pelo primeiro 
tradutor, o Senhor de Subligny, o qual teria verti-
do as Cartas do português para o francês, não 
sem antes contaminá-las com expressões utili-
zadas nos salões parisienses à época. O certo é 
que permanecem muitas dúvidas sobre o texto 
das Cartas, como bem aponta o estudioso: 

Não há informação sobre como Subligny 
chegou a dominar o português (tanto como 
outro possível tradutor intermédio ou final das 
Lettres), ou se Mariana escreveu as suas 
Cartas numa interlíngua lusogaulesa, ou se 
foram feitas versões de permeio, em Beja ou 
em Paris, que Subligny apenas melhorou. 
Nada disso é relevante: também não sabe-
mos como é que a lusa língua era familiar ao 
helenista Boissonade, considerado o pai 
moderno de Mariana pela divulgação do 
achado de uma nota biográfica no seu 
exemplar das Lettres – e, contudo, ele tradu-
ziu O Hissope, na primeira vez publicando-o 
anonimamente e na segunda com seu nome. 
Quando a tradução da Lettres foi atribuída a 
Guilleragues ainda no século XVII, também 
não houve ninguém em Paris que questio-
nasse a sua competência para a fazer. 

SANTOS 2020:16 

Com isso, SANTOS deseja destacar que havia, 
entre os portugueses e franceses cultos, a pos-
sibilidade de dominarem o idioma uns dos ou-
tros, já que não causavam espanto tais relações 
no meio editorial. 

Depois de contextualizar as dificuldades contex-
tuais, Filipe Delfim SANTOS explica por que a 
nova edição das Cartas teria uma ordenação di-
ferente das outras edições, a partir de elemen-
tos temporais e sociais que se podem observar 
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nas próprias Cartas. A ordenação de Barbin 
apresentaria os seguintes inícios: [1] 'Considera, 
meu amor'; [2] 'Parece-me que faço'; [3] 'O que 
vai ser de mim'; [4] 'O vosso tenente'; e [5] 'Es-
crevo-vos pela última vez'. Já a ordenação de 
SANTOS ficaria da seguinte forma: [1] 'O vosso 
tenente'; [2] 'O que vai ser de mim'; [3] 'Parece-
me que faço'; [4] 'Considera, meu amor'; e [5] 
'Escrevo-vos pela última vez'. Assim, a ordena-
ção 1, 2, 3 e 4, de Barbin, passa a ser 4, 3, 2 e 1 
na nova ordenação, ficando somente a carta 5 
em posição igual nos dois casos.  

Segundo SANTOS (2020:18), a justificativa para 
realocar a carta 4 como carta 1 já aparece des-
de o século XIX, em Paléologue (1889), pois o 
conteúdo da carta deixa antever que Noël teria 
deixado recentemente Portugal e sofrido com 
uma tempestade, do que fica sabendo Mariana 
por intermédio de um dos tenentes de Chamilly. 
A menção à anterior troca de cartas com o 
amado demonstra maior proximidade temporal, 
de modo que aparecem nessa carta, segundo 
SANTOS (2020:19), recordações fortes, mas 
sem ainda o tom de desengano daquela que era 
a primeira na edição francesa: 

A datação é, consequentemente, de dezem-
bro de 1667, quando Noël de Bouton parte 
do Reino em direção ao Royaume, conforme 
abonação da Carta III, a chave cronológica 
de todas as restantes. 

SANTOS 2020:19 

A segunda carta está inserida num arco tempo-
ral amplo, de fevereiro a abril de 1668, segundo 
SANTOS (2020). Pelas informações da carta, é 
possível perceber que Noël já está em França, 
embora a memória de sua partida ainda seja for-
te. Sua posição como segunda tem a ver com a 
reclamação da sóror pela ausência de cartas e 

notícias, pois, como afirma na carta, Mariana 
esperava que o amado lhe escrevesse de todos 
os lugares por onde passou, demonstrando se 
lembrar dela e do relacionamento que tiveram. 

A terceira carta tem importância capital, segun-
do SANTOS (2020:20), pois pode ser datada a 
partir de um fato externo, a paz de França com a 
Espanha: 

…uma referência à Guerra da Devolução, 
iniciada em maio de 1667 e terminada em 2 
de maio de 1668 pelo Tratado de Aachen, 
entre Luís XV de França e o jovem Carlos II 
de Espanha, então com uns tenros seis anos 
de idade. 

SANTOS 2020:21 

Para SANTOS, a referência à paz de França nos 
daria a data de maio de 1668, a qual permitiu a 
datação das demais cartas também. A menção 
ao evento histórico também coaduna com a ci-
tação da carta em que a sóror se ressente de 
não receber cartas há seis meses, o que localiza 
a primeira carta em dezembro de 1667.  

A quarta carta, segundo SANTOS (2020:23), 
pela menção às cartas agora finalmente recebi-
das, dá a entender que, embora espaçada, a 
troca epistolar estendeu-se até o período em 
que Noel já estava de volta à França. Contudo, 
suas cartas seriam agora menos calorosas: 
«Não enchais mais as vossas cartas com coisas 
inúteis e não me escrevais mais a dizer que me 
lembre de vós». Para SANTOS, seria de desta-
car, nessa carta, o tema da vingança, que por 
sua vez, consistiria no tema central da quinta e 
última carta. 

A quinta carta não deixa dúvidas quanto à sua 
ordenação, pois que Mariana afirma nela ser a 
última vez que escreve ao amado. Também nes-
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ta carta há menção à devolução de cartas escri-
tas por Noël. A data da carta seria de setembro 
de 1668, conforme o estudo de SANTOS (2020). 
Depois dessa data, Chamilly estaria na Grécia, 
onde ficaria até março de 1669, possibilitando 
que Claude Barbin pudesse dá-las a conhecer 
ao público em janeiro de 1669, omitindo a iden-
tidade do destinatário. Cabe lembrar, no entanto, 
que a edição de Colónia, segundo SANTOS 
(2020:25), que a datou dos meses finais de 
1669, já não excluiria a identidade do destinatá-
rio: Le nom de celuy auquel on les à escrite, est 
Monsieur le Chevalier de Chamilly. 

Assim, quanto à ordenação das Cartas, da pri-
meira à quinta, temos tanto a questão do distan-
ciamento espacial, do amado que vai para a 
França e que escreve tarde e mal, como a ques-
tão do distanciamento do discurso amoroso, 
pois que a última carta apresenta a desistência 
da sóror de continuar a troca epistolar. 

Quanto à justificativa para uma nova tradução, 
na edição de 2020 da Canto Redondo há um 

capítulo dedicado ao tema, por parte do tradutor 
Vítor Amaral de OLIVEIRA, intitulado «Razões de 
uma retroversão». Segundo o autor, são dezeno-
ve tradutores, elencados e analisados por ele, 
que se dedicaram a verter para a língua portu-
guesa as Cartas de Mariana, que vieram a pú-
blico pela língua francesa. OLIVEIRA diz ter ex-
cluído da lista algumas edições adaptadas ao 
cordel, ficando estes: Filinto Elísio (1819), José 
Maria de Sousa Botelho, o Morgado de Mateus 
(1824), António Pedro Lopes de Mendonça – só 
quatro cartas (1852), Domingos José Enes 
(1872), Pinheiro Chagas (1874), Luciano Cordei-
ro (1888), Joaquim Gomes (1902), Manuel Ribei-
ro (1913), Jaime Cortesão (1920), Afonso Lopes 
Vieira (1941), Maria da Graça Freire (1962, mais 
tarde com edição revista e comentada por Pedro 
Lyra 1994), Humberto Delgado, que traduz qua-
tro excertos da Carta V na sua peça radiofônica 
Mariana – a freira de Beja (1964), Belard da 
Fonseca (1966), Manuela Machado (1967), Eu-
génio de Andrade (1969), Nuno de Figueiredo e 
José Tomaz Ferreira (o mesmo tradutor, no pri-
meiro caso com pseudônimo, 1974 e 2004), Pe-
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dro Tamen (2000), Victor Hugo F. Bernardo 
(2003), Maria de Lurdes Feio (2006). Na norma 
brasileira, OLIVEIRA elenca sem comentar: Mari-
lene Felinto (1992), Alberto Bento Augusto, tra-
dutor original, embora se diga devedor do Mor-
gado de Mateus (1996), Samuel Titan Jr. (2001), 
e mais duas versões, uma a partir do inglês e a 
outra de uma tradução italiana. 

Para OLIVEIRA (2020), embora todos os textos 
partam do mesmo original, cada tradução se 
mostra diferente por diversos motivos. Por 
exemplo, a primeira tradução para a língua por-
tuguesa, que data de 1819, de Filinto Elísio, de-
monstra muito de seu gosto de árcade, além de 
apresentar imprecisões e a falta de pequenos 
segmentos de texto (2020:57). OLIVEIRA tam-
bém destaca como exemplo das diferenças en-
tre as traduções (e justificativa para a sua) o 
caso do Morgado de Mateus, cuja versão foi 
usada durante maior tempo em Portugal e no 
Brasil, mas que contém palavras e estruturas 
sintáticas que a edição de Barbin não contem-
pla, além de manter um estilo precioso que o 
afasta do relato da freira, e de utilizar o tu ao in-
vés do vós. Segundo OLIVEIRA, há uma série de 
inconsistências nas traduções anteriores, tanto 
na questão linguística quanto na questão estilís-
tica, como a escolha do tu ao invés do vós, o 
uso de vocábulos que não seriam utilizados no 
século XVII e o estilo, ora precioso, ora descui-
dado.  

Assim, destaca que, apesar de levar todas as 
edições em consideração, buscou não lhes re-
petir os erros, guiando-se por dois parâmetros:  

…estar próxima do texto da edição princeps, 
tentando recuperar (ai de mim!) um possível 
texto original, e descobrir as armadilhas de 
um discurso que a todos passaram desper-

cebidas, algumas até ao afrancesado Filinto, 
que as mascarou no seu estilo grandiloquen-
te. 

OLIVEIRA 2020:81 

Por fim, outro dado interessante no capítulo de-
dicado a dar razões para uma nova retroversão 
seria o levantamento que OLIVEIRA faz de vo-
cábulos do campo semântico da paixão nas 
Cartas: são 36 aimer, 30 amour, 30 passion, 33 
plaisir/s, 11 douleur/s, 7 fidèle, 3 cruauté, 8 cru-
el, 3 haine e 2 infidèle. Tal levantamento é bas-
tante interessante e coaduna com o que encon-
tramos em nosso estudo sobre o movimento se-
mântico das Cartas portuguesas que realizamos 
em nossa dissertação de mestrado (PRADO 
2010), a partir da análise do texto da edição de 
1998, cuja tradução era de Eugênio de Andrade, 
e que agora nos propomos retomar, na edição 
de 2020, com a reordenação de Filipe Delfim 
SANTOS e a tradução de Vítor Amaral de OLI-
VEIRA.  

O levantamento de OLIVEIRA nos indica que o 
que vamos encontrar nas Cartas é o tema do 
lamento amoroso, em que «amor», «amar», 
«paixão» e «prazer» dividem espaço com um 
campo semântico de dor e sofrimento, já que a 
escrita parte de quem se vê afastada do amado. 
Contudo, encontramos nas epístolas de Mariana 
mais do que um lamento amoroso, encontramos 
um material de retórica amorosa, em que a 
emissora pretende CONVENCER o destinatário 
sobre o erro que cometeu ao abandoná-la, e se 
utiliza da escrita como consolo para sua situa-
ção de abandono. E é nesta pista que apresen-
taremos nossa análise, buscando uma análise 
estilística, no sentido que lhe dá Milton Hermes 
RODRIGUES (2005).  
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Para RODRIGUES, a abordagem estilística é 
uma das miradas possíveis para o texto, sendo 
que quem a escolhe deve possuir acuidade e 
sensibilidade 

…para detectar certas particularidades da 
linguagem escrita (semânticas, lexicais, sin-
táticas, sonoras, morfológicas). 

RODRIGUES 2005:123 

Segundo RODRIGUES, o estilo pode resultar 
tanto de uma atividade individual quanto de uma 
atividade coletiva, nesse sentido vem a expres-
são estilo de época. Assim, ao analisarmos o 
texto de cartas que inicialmente não foram feitas 
para serem publicadas, mas que foram escritas 
«ao sabor do tempo», percebemos característi-
cas do Barroco nelas. 

É importante lembrar que Mariana Alcoforado vi-
veu seus dias em um período bastante conflituo-
so na história de Portugal. Além da questão his-
tórica que permite que seu amado venha da 
França para o Alentejo, temos um período amplo 
de Contra-Reforma conhecido como Barroco, 
em que argumentos racionalistas conquistados 
no Renascimento convivem com o retorno de um 
discurso comum à Idade Média. Para António 
José Saraiva, em Introdução à Literatura Portu-
guesa (1999): 

…o barroco ibérico resulta de uma conver-
gência entre o estilo medieval escolástico 
(que permanece até o século XVIII), com a 
sua sutiliza conceitual, e o estilo clássico e 
italianizante, com os seus elementos decora-

tivos, sentenças antigas e entidades mitoló-
gicas. 

SARAIVA1999:73 

A estética barroca constitui, pois, uma tentativa 
de conciliar opostos, uma arte que é retórica, 
que busca nos convencer da necessidade de 
racionalizarmos também a fé e a emoção. São 
representativas as estéticas conceptista e cultis-
ta no fazer literário barroco, sendo o cultismo «a 
hipertrofia da forma»; e o conceptismo «a hiper-
trofia do conteúdo» (PINHEIRO 2007:68-69).  

Nas Cartas, é possível perceber um movimento 
retórico no discurso sobre a paixão, em que a 
estética conceptista está presente. São marcas 
dessa hipertrofia do conteúdo as perguntas retó-
ricas, enumerações e antíteses. Além disso, na 
sintaxe abundam orações ligada por adições e 
oposições, bem como orações condicionais e 
comparativas. Nesses movimentos sintático-se-
mânticos, os argumentos apresentados ora se 
somam, para intensificar sentidos; ora se 
opõem, para intensificar os conflitos de senti-
mentos da sóror; ora se contrapõem, para com-
parar situações, pela memória e pela hipótese. 
Comparam-se os sentimentos do passado e do 
presente, bem como os procedimentos dos 
amantes, buscando refletir sobre divergências e 
sobre possíveis diferenças no caso de decisões 
outras (tanto dela quanto dele). 

Muitos argumentos são somados, muitas vezes 
contrários, porque a situação do enunciador é 
de alguém em conflito, de alguém que quer cul-
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par o amado pelo abandono, ao mesmo tempo 
em que busca justificar as ações dele para não 
admitir o fim do amor. Podemos dizer que essa 
retórica amorosa se divide em dois lados, o pro-
cedimento de quem é abandonado, e o proce-
dimento de quem abandona. A escrita existe em 
virtude do abandono, por isso tem uma função 
emotiva, a de marcar um lamento e uma revolta; 
mas também uma função conativa, de buscar 
convencer o amado de seu erro, para que se 
possa trazer de volta o que foi perdido.  

Mariana se apresenta como ser que ama, que 
sofre e que por isso escreve; enquanto o desti-
natário de suas cartas seria o causador da escri-
ta, cujas ações são retomadas por sua reflexão 
a partir dos eixos semânticos do tempo (passa-
do e presente), do engano e da paixão. Por se 
ver distante do amado, é natural que queira re-
tornar ao estado anterior em que o tinha perto, 
pois tal estado lhe dava prazer, enquanto o es-
tado atual é de distanciamento e lhe causa dor. 
Sua escrita parece se alicerçar na tentativa de 
convencer o amado disso. 

Para Aristóteles, a retórica tem como fim um jul-
gamento. Para atingir seu fim, é necessário aten-
tar não só para o discurso, que deve ser de-
monstrativo e digno de fé, como também a si 
próprio e ao juiz em certas disposições. Com 
isso, o filósofo busca destacar que as paixões 
definem os juízos: 

…com efeito, para as pessoas que amam, as 
coisas não parecem ser as mesmas que para 
aquelas que odeiam, nem, para os domina-
dos pela cólera, as mesmas que para os 
tranquilos; mas elas são ou totalmente dife-
rentes ou de importância diferente; aquele 
que ama tem por certo que a pessoa sob jul-
gamento ou não pratica ato injusto ou come-
te delitos de pouca importância, e aquele 

que odeia tem por certo o contrário, e, para o 
que tem aspirações e esperança, se o que 
vai acontecer é agradável, parece-lhe que 
isso acontecerá e será bom, mas para o indi-
ferente e para o descontente parece o con-
trário. 

 ARISTÓTELES 2003:3 

É interessante o que disserta Aristóteles sobre o 
julgamento daquele que ama, pois, segundo ele, 
há uma propensão a justificar as ações do outro 
enquanto há amor, mas que essa disposição é 
modificada se as ações são resultado do ódio. 
Encontraremos esse movimento retórico na es-
crita de Mariana. 

Quando fala em paixões, Aristóteles tem em 
mente «todos aqueles sentimentos que, cau-
sando mudanças nas pessoas, fazem variar 
seus julgamentos» (2003:5). No caso das Car-
tas, Mariana é um ser que ama, e sua paixão é 
um fator que altera seu julgamento. A anterior 
proximidade e o atual distanciamento fazem 
com que repense suas ações e sentimentos em 
relação a si própria, em relação ao amado e em 
relação aos outros. Por isso, para nossa análise, 
dividimos as cartas em três blocos, para bus-
carmos uma progressão semântica: [1] Mariana 
e ela mesma; [2] Mariana e o amado; [3] Maria-
na e os outros.  

Na Carta I (O vosso tenente) [dez. 1667], Maria-
na menciona o tempo do relacionamento – há 
um ano teriam começado o romance – e tam-
bém menciona a troca de cartas. De sua relação 
com os outros, ela aponta o contato com o «vos-
so tenente», que aparece no início da carta. É 
ele quem comunica Mariana da tempestade que 
atrasou a viagem do amado. Ela também desta-
ca aspectos de sua rotina que, depois da parti-
da do amado, é de ódio e enfado. Segundo ela, 
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as pessoas teriam percebido essa mudança e 
se comovido com seu estado. Dona Brites tenta 
entretê-la, em vão, levando-a ao mirante de Mér-
tola. Ao fim, é mencionado um oficial que espera 
para levar a carta ao amado. Tanto a mudança 
da sóror em relação à sua rotina quanto a per-
cepção dos outros quanto à sua alteração de 
humor indicam a partida recente do amado.  

De sua relação com ele, aparece um tom de 
acusação pela partida, a qual julga como injus-
tiça e ingratidão. Ela lembra o passado do ro-
mance e compara seu procedimento antes e 
agora. Contudo, garante que, mesmo diante de 
seus procedimentos injustos e ingratos, não de-
seja vingança. Antes, pede para que ele escreva 
e lhe envie um retrato e afirma seu amor. O tom 
do início da carta é de preocupação pela tem-
pestade que o amado vivenciou no mar, que pôs 
sua vida em risco. Ao fim da carta já sofre para 
se afastar dela, uma vez que a escrita é, agora, 
a única forma de se aproximar do amado. 

De sua relação com ela mesma, Mariana garan-
te que chega a esquecer de seus males por se 
preocupar com o amado e que, apesar da dor e 
do sofrimento pelos quais agora passa, sente 
prazer em amar. Ela garante sentir mais disposi-
ção em abandonar-se à paixão do que em ouvir 
a razão. Seu desejo é de vê-lo, ainda tem espe-
rança de que tal aconteça. As lembranças do 
passado lhe causam sofrimento, porque lem-
bram o abandono presente, mas parece ser gra-
ta por ter sido objeto de amor.  

Do eixo semântico da paixão, aparecem argu-
mentos sobre prazer (passado) e sofrimento 
(presente). Do eixo semântico do engano, ela 
apresenta um contraponto entre o passado e o 
presente, sendo que antes estava em um estado 

de cegueira e agora, mesmo diante do infortú-
nio, deseja não desconfiar da boa-fé do amado. 
Do eixo semântico do tempo, há um constante 
paralelo entre passado e presente, para reafir-
mar o amor e o prazer do passado, como forma 
de justificar o doloroso presente. Mas, além do 
lamento pelo abandono, há também um jogo re-
tórico que compara o seu procedimento ao do 
amado no passado e no presente, como forma 
de convencê-lo de seu erro, e também de con-
vencer a si mesma de que o erro por ela come-
dido, de ter a ele se entregado, foi justificado 
porque estava sob o domínio do amor, de modo 
que seus procedimentos estariam adequados 
aos de quem ama, pela entrega e pela resiliên-
cia. E é nesse sentido que o amado poderia ser 
acusado, de não ter tido um procedimento ade-
quado perante o amor. O mote que escolhemos 
para resumir a carta é: 

A vossa injustiça e a vossa ingratidão são ex-
tremas, mas ficaria em desespero se elas 
atraíssem sobre vós alguma desgraça, e 
compraz-me mais que fiquem sem punição 
do que se delas fosse eu vingada.  

trad. OLIVEIRA 2020:100 

Na carta II (O que vai ser de mim) [fev./abr. 
1668], reafirma-se o amor e a comparação entre 
procedimento dela e o dele. De sua relação com 
os outros, Mariana apenas menciona a perda da 
reputação diante da família, dos pais e das frei-
ras. De sua relação com o amado, o lamento 
vem da relação entre expectativa e realidade. 
Uma vez conformada com sua ausência, ela de-
clara que esperava cartas longas e mesmo uma 
visita. Na revisão que faz do passado, ela põe 
em dúvida as ações dele, como se a razão do 
abandono fosse devido ao fato de não ter ele 
tão sensível quanto ela aos prazeres passados. 
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Seu procedimento ganha a denominação de 
«traição» e, embora garanta não desejar vê-lo 
padecer, o desespero que sua ausência causa 
nela permite que passe a pensar no que sacrifi-
cou por ele, inclusive acusando-o de ter infla-
mado nela a paixão «de propósito» para depois 
vê-la sofrer. 

De sua relação com ela mesma, vemos o conflito 
aumentar. Nessa carta, observamos o topos da 
inimizade consigo, observável já na literatura 
portuguesa no poema de Bernardim Ribeiro, 'Vi-
lancete seu' [Ante mim mesmo e mim] e no de 
Sá de Miranda, 'Trova' [Comigo me desavim]. A 
luta consigo ganha contornos de doença, ela se 
vê «dilacerada por mil emoções contrárias», 
pois que, ao mesmo tempo em que acusa o 
procedimento do amado, busca justificá-lo. Con-
tudo, vê-se a afirmação de seu bom procedi-
mento diante do amor, já que não só assume a 
dor pela qual passa pelo abandono, como tam-
bém a certeza de que estaria disposta «a se ex-
por a mais perigos» por ele. Num novo jogo retó-
rico, ao invés de acusar o amado, afirma que ele 
é quem deveria acusá-la, pois seria uma forma 
de traição não ter ainda morrido de amor, mes-
mo sendo protagonista da «maior paixão do 
mundo». Ao fazê-lo ver em seu procedimento 
um motivo de traição, aumenta-se a razão para 
observar a falta dele, uma vez que a decisão de 
deixar o amor não veio dela.  

Do campo semântico da paixão, novamente se 
alternam os motivos do prazer e do sofrimento, 
que fazem dela inimiga de si. Do campo semân-
tico do engano, além da cegueira do passado, 
questiona-se também o que foi previsto do pre-
sente, que também não se cumpre, pois, além 
do abandono físico, a falta de cartas longas e a 
falta de novos encontros contribui mais e mais 

para ver, nas ações do amado, razão para seu 
engano. Do campo semântico do tempo, o pas-
sado, antes tempo de prazer, passa a ser visto 
também como um momento de engano, em que 
ela sacrificou sua vida e reputação em troca de 
um relacionamento que, talvez, por parte dele, já 
tivesse seu fim anunciado. Por conta disso, essa 
análise dos procedimentos dele e dela continua-
rão nas cartas seguintes. Além de justificar suas 
ações e de acusar as dele, Mariana parece bus-
car entender o que os levou até o presente de 
afastamento e dor. O mote que escolhemos para 
resumir a carta é: 

Sinto bem, no entanto, que os meus remor-
sos não são verdadeiros, que quereria do 
mais fundo do coração ter afrontado, por 
amor de vós, maiores perigos, e que tenho 
um prazer funesto em ter arriscado a minha 
vida e a minha honra. 

trad. OLIVEIRA 2020:135 

Na carta III (Parece-me que faço) [maio 1668], 
Mariana se ressente de não receber cartas há 
seis meses. O verbo que inicia a carta «pare-
cer» marca o lugar do engano, da falta de cer-
teza. Pela falta de resposta do amado, a análise 
do relacionamento continua, e cada vez mais as 
ações do amado são motivo de desconfiança. 
De sua relação com os outros, ela menciona 
uma nova posição no convento como porteira. 
Mariana tem a impressão de que todos a julgam 
ali, e talvez a mudança seja uma tentativa de 
fazê-la alterar sua rotina e, quem sabe, distrair-
se. Ela menciona seu contato com algumas frei-
ras, que buscam conversar com ela sobre o 
amado, e de um oficial com quem conversou a 
fim de saber notícias dele. É nesta carta que 
menciona dois criados portugueses levados 
para França por ele, dos quais admite ter inveja 
pela proximidade que ela não possui mais.  
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De sua relação com o amado, intensifica-se o 
conflito entre o passado e o presente, bem 
como a comparação entre o seu proceder e o 
dele. O tom de acusação cresce, e ela admite 
que esquecimento dele lhe causa mal. Além 
disso, passa a duvidar dos sentimentos dele 
no presente, não está mais certa de que ele 
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se lembre dela ou de que veja seus lamentos 
com ternura. Contudo, ao comparar seus sen-
timentos ao dele, encara a indiferença do 
amado como negativa, como uma falta, já que 
ela ainda se sente preenchida pelo amor e, 
aos seus olhos, é este quem dá sentido à exis-
tência. 

De sua relação com ela mesma, a dúvida 
cada vez maior nos sentimentos do amado 
aumenta seu infortúnio. Na revisão que faz das 
ações passadas, cada vez mais a cegueira 
pela qual passou se torna evidente, embora o 
sacrifício passado seja ainda um motivo de 
orgulho. Mariana afirma não se arrepender de 
seu proceder, de modo que, embora saiba 
que o remédio para seu infortúnio seja deixar 
de amá-lo, não é capaz de fazê-lo. Ela deseja 
vê-lo e alimenta as lembranças do prazer pas-
sado, sentindo agora algum prazer nesse sa-
crifício. Diante do esquecimento, o sofrimento 
ainda lhe parece a melhor escolha, já que seu 
amor «não depende da maneira como ele a 
trata». O mote que escolhemos para resumir a 
carta é: 

Bem vejo o remédio para todos os meus 
males, e em breve estaria deles liberta se 
vos não amasse mais. Mas, ai de mim! Que 
remédio esse! Não, prefiro sofrer mais ain-
da a esquecer-vos. 

trad. OLIVEIRA 2020:147 

A carta IV (Considera, meu amor) [jul. 1668] 
apresenta mais motivos do engano, destacan-
do o mau procedimento do amado. De sua re-
lação com os outros, só há menção à oferta do 
irmão de Mariana para mandar uma carta ao 
amado. De sua relação com o amado, o senso 
de privação é intensificado, o maior distanci-
amento com o passado do romance aumenta 



sua dor e também a desconfiança em relação 
aos procedimentos dele. Mariana imagina-o em 
França, em meio a prazeres, o que contrasta 
com seu infortúnio. Contudo, em novo jogo retó-
rico, Mariana compara esses possíveis prazeres 
ao grande amor que viveram, buscando persu-
adi-lo do que não é possível se contentar com 
«uma paixão menos ardente do que a sua».  

Para ela, o amor é mais importante, e por isso 
ainda é preciso buscar justificar o procedimento 
dele, pois foi ele o responsável por sua paixão. 
Daí que a acusação é complementada por pe-
dido de perdão e de novas cartas. Há um esfor-
ço em manter o amor, mesmo frente aos infortú-
nios que lhe são exigidos pela falta. 

De sua relação com ela mesma, permanece a 
alternância entre os motivos do prazer e do so-
frimento. O prazer agora decorre deste sofrimen-
to e serve como prova da verdade da paixão 
que vivencia. Nesta carta, temos um monólogo 
em que são ofertadas razões para esquecer o 
amado, mas tais razões ainda não são suficien-
tes, e ela garante que prefere viver o infortúnio 
sem queixa, pois que é esse sofrimento que 
ainda o liga ao amado. 

Do eixo semântico da paixão, o prazer vem 
cada vez menos como lembrança e cada vez 
mais como afirmação, o único prazer que lhe 
resta é manter o estado de sofrimento em que 
vive, pois é ele quem garante que permaneça 
sob o manto da paixão. Do eixo semântico do 
engano, a ingratidão do amado é cada vez mais 
visível, embora seja agora burlada por seu pró-
prio engano, por sua própria vontade de não en-
xergar os maus procedimentos do amado, pois 
daí a única saída seria o fim do amor. Do eixo 
semântico do tempo, o sentido do passado é 

menos potente, o presente é marca de abando-
no e só com o engano de si própria ela conse-
gue justificar o proceder do amado e permane-
cer amando, como se o amor já não dependes-
se de seu objeto. O mote que escolhemos para 
resumir a carta é: 

Mas peço-vos perdão, não vos culpo de 
nada; não estou em estado de pensar na mi-
nha vingança, e acuso somente o rigor do 
meu destino. Parece-me que, separando-
nos, ele fez-nos todo o mal que podíamos re-
cear. 

trad. OLIVEIRA 2020:165 

A carta V (Escrevo-vos pela última vez) [set 
1668] apresenta desde o início uma diferente 
marcação. Na impossibilidade de CONVENCER 
o amado a permanecer o romance, mesmo que 
à distância, ela se vê CONVENCIDA a deixar de 
amá-lo. De sua relação com os outros, Mariana 
destaca apenas Dona Brites, a quem encarrega 
de devolver os pertences do amado e de entre-
gar a carta final. Dona Brites, a que antes rece-
bia suas confidências amorosas, agora recebe a 
incumbência de marcar o fim do relacionamento.  

De sua relação com o amado, é nesta carta que 
se somam as mais vis caracterizações para ele. 
Para Mariana, o que antes era objeto de amor é 
agora «ingrato», «odiosa pessoa», «cruel», «in-
digno», pois que seus procedimentos foram «in-
juriosos», e que sua indiferença acabou por 
condenar todos os bons sentimentos que um dia 
vieram dela. Mariana menciona uma última carta 
do amado, que pode ter sido o motivo de sua 
carta final, já que se destacou pela frieza e indi-
ferença. Se nas cartas anteriores ela insistia 
para que ele escrevesse, é ela agora quem 
pede para que não lhe escreva mais.  
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De sua relação consigo mesma, vê-se uma nova 
disposição. Mariana está decidida a se curar, ela 
se promete um estado mais calmo. Embora te-
nham sido as ações dele a garantir essa mudan-
ça de rumo, ela assume suas ações e faz de todo 
o possível para provar que foram justas. Este é o 
momento da acusação final. O problema não 
pode ter sido ela ser uma freira, pois que amar 
uma freira seria até melhor do que amar uma mu-
lher educada para frivolidades. Talvez o proble-
ma fosse mesmo ele, e talvez ela pudesse ter en-
contrado melhor amante em Portugal. Ainda as-
sim, a depender dela, seria preferível continuar 
amar, e, se ela desiste do amor, com esta carta, a 
culpa é do mau procedimento dele. Neste jogo 
de persuasão, ganhou ele, que lhe convence a 
curar-se de uma «doença» que possivelmente 
tenha sido mais intensa para ela do que para ele, 
pelo menos a partir de sua argumentação. Con-
tudo, podemos dizer que, no jogo final, quem ga-
nha é Mariana, que nos convence de que o seu 
proceder foi o certo e de que o seu amor foi o 
maior. 

Do eixo de sentidos da paixão, a carta final já não 
traz os sentidos do prazer e do sofrimento, mas 
os da acusação e até da vingança, já que o que 
impedia respostas mais incisivas dela era o esta-
do «doentio» em que se encontrava. A paixão 
agora é doença de que se quer a cura. Dos eixos 
de sentido do engano, vence o engano dele, que 
agora é desmascarado. Se antes ela buscava 

justificar suas ações, agora não mais, e toda sua 
argumentação vai no sentido de declará-lo cul-
pado por sua infelicidade. Nesse sentido, o en-
gano que construiu para si é desconstruído, em-
bora afirme que teria sido menos difícil continuar 
a amar. Do eixo de sentido do tempo, surge outra 
opção, a de um futuro calmo, que virá da cura da 
paixão e do engano que viveu. O mote que esco-
lhemos para resumir a carta é:  

Estou convencida de que teria sentido menos 
desagradáveis emoções amando-vos, por 
mais que sejais o ingrato que sois, do que 
deixando-vos para sempre. Senti que me éreis 
menos caro do que a minha paixão e tive ter-
ríveis mágoas para combatê-la, depois que os 
vossos procedimentos injuriosos me fizeram 
odiosa a vossa pessoa. (2020:171) 

Assim, é possível notar um movimento semântico 
que, da primeira até a quinta carta, afasta Maria-
na no objeto amoroso e do amor. Os procedimen-
tos do amado deixam de ser justificados, a tenta-
tiva de convencê-lo sucumbe diante da retórica 
da indiferença dele. Mariana perde o jogo retóri-
co, num sentido estrito, já que as cartas deixam 
de ser escritas, e sua paixão sucumbe diante da 
indiferença dele; mas Mariana vence o jogo retó-
rico mais amplo, e nos faz, ainda hoje, sofrer com 
ela e torcer por ela, sempre descobrindo novos 
sentidos nas cartas que escreveu por amor.  

PRISCILA FINGER DO PRADO 
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