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Sabe-se como a Época Moderna, globalmente considerada, foi palco de 
produção textual de «vidas», autobiografias e biografias devotas, no movi- 
mento pós-tridentino de orientação e reconfiguração de condutas que se 
estendeu à produção ficcional, visando modelos e guias de comportamento 
provenientes da literatura devocional, através de fórmulas narrativas de 
evidente funcionalidade didáctica. Desse ponto de vista, haveria que ter em 
conta a contaminação mútua, no sentido em que se a prosa de ficção dos 
séculos XVII-XVIII, em Portugal, harmonizava frequentemente as técnicas 
de efabulação com paradigmas de perfeita conduta espiritual, religiosa e 
moral, estes mesmos modelos de escrita não deixariam certamente de 
actuar como padrões narrativos para as muitas hagiografias, «vidas» e au- 
tobiografias devotas femininas, grande parte de circulação manuscrita, que 
se propunham como alternativa preferencial de leitura à literatura ficcional, 
esgrimindo com as vantagens da «verdade» sobre a verosimiuiançal. A 
leitura das vidas de santos, a Idade Moderna acrescentou a voga das 
biografias, memórias e autobiografias espirituais, muitas vezes de intensa 
circulação manuscritaz, cujo estudo em muito contribuiu para compreender 
os modos de representação, percepção, construção e uso de modelos re- 
ligiosos e espirituais, na moldura das estratégias de disciplinamento social. 
Reproduzindo e inscrevendo-se nos modelos literários coevos, esta impor- 
tante produção textual, como tem sido acentuado por uma ampla biblio- 
grafia, permite auscultar sensibilidades, solidariedades familiares e culturais 

' No ambito de uma muito ampla bibliografia que equaciona os perigos de leitura 
feminina da ficção em prosa nos séculos XVI, XW e XVIII, estudando uma argumentação 
que se vai tornando tópica na consideração dos «maus livros», v. a recente contribuiçáo de 
Patrizia Delpiano, Il gover~zo della lettura. Chiesa e libri neli'Jtalia de1 Settecento, Bologna, il 
Mulino, 2007. 

Para o ambiente «cortês», Fernando Bouza, Vidas de palácio. As biografias ma,iusnitas 
como nranual de corre, in Id., Corre manriscrito. Una historia cultural delSiglo &Oro, Madrid, 
Marcial Pons, 2001, pp. 215-239. 
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e até redes dientelares, evidenciando as ligações de uma apertada malha de 
referências de natureza sócio-cultural e até política'. A produção de algu- 
mas biografias, como tem sido amplamente demonstrado, inscrevia-se no 
âmago de estratégias de «santificação», visando suscitar um processo ou 
nele se escorando, ligando assim a redacção de muitos destes textos aos 
mecanismos de canonização4. Por outro lado, a 'política' de glorificação e 
as práticas simbólicas visando o prestígio social de famílias nobres passa- 
vam muitas vezes por forjar uma herança de superioridade «espiritual» e 
«comportamental», em termos de paradigma de conduta, que não ignorava 
os valores guerreiros e a conduta heróica em combate, como se por osmose, 
o modelo proposto se tornasse património simbólico da casa e da família a 
que pertencia'. 

Neste enquadramento, procurarei sublinhar a homogeneidade intencio- 
nal de três textos, aparentemente díspares porque de naturezas textuais 
diversas, mas que, por razões várias que adiante procurarei explicitar, pare- 
cem relevar de um mesmo modelo de tentativa de formulação de «santi- 
dade» aristocrática, no sentido da incorporação do paradigma da perfeição 
devota na pauta valorizadora de uma linhagem, na complexa década de 
1750-1760 que, em Portugal, presenciou o terramoto de 1755 e a con- 
troversa acção governativa de Sebastião José de Carvalho e Melo. Embora 
relevem de datas de publicação diferentes, as Menzorias da ultima Condessa 
de Atouguia. Manuscrito autobiographico inédito', - redigidas seguramente 
por 1783, embora publicadas em 1916, em Pontevedra, pelo Padre Valério 
Cordeiro, autor de vários escritos de filiação jesuítica, no auge da questão 

' V. entre outros Roger Chartier, Culture émite et societé, Paris, Albin Michel, 1996, e 
Christian Jouhaud, Ler pouuoirs de la li~tératz<re. Histoire d'u~i paradoxe, Paris, Gallimard, 
2000; Gabriella Zarri, "Introduzione" a Storia della di~ezione spiriluale, III. L'eii moderna, 
a cura di Gabriella Zarri, Brescia, Morelliana, 2008, pp. 5-53. 

Eabde  Poutrin, Le uoile et la plume. Autobiographie et sainteté fémi>iine duns I'Espagne 
Moderne, '" Procès de caizonisatio~i et procès d'lnquisition, pp. 20-22; Marina Caffiero, LQ 
politicn della santità. Nascita di uis culto nell'eti dei lumi, Roma-Bari, Laterza, 1996. 

' Ver o exemplo estudado por Sara Cabibbo e Mafilena Modica, LQ santa dei Tomasi. 
Sto~ia di suor Maria Cronfisssn (1745-1699), Torino, Einaudi, 1989, que revela o empenha- 
mento da família a que esta beneditina pertencia na uso da «santidade» como forma de 
prestígio social. 
' Este título pertence à primeira edição, publicada em 1916, e foi substituído por A 

ultima co~idessa de Atouguia. Memorias autobiographicas, na segunda, de Braga, 1917. A de- 
nominaçáo da obra não pertence ao texto e releva da directa responsabilidade do Padre 
Vaiério Cordeiro, responsável pela edição e pelo estudo introdutório. ZuLnira C. Santos, 
Entre Malagrida e Pombal: as «Menzóriasx da últin~a Condessa de Atouguia, «Península. 
Revista de Estudos Ibéricos», 2 (20051, pp. 401-417. 



religiosa em Portugal, no contexto da 1" República - o Elogio da Ilustris- 
sinza e Excelentissinza Senhora. D. Ana Xauier de Assis Mascarenhas, Barone- 
sa de Alvito e Condessa de Oriola7, da autoria do oratoriano Teodoro de Al- 
meida [1722-18041, editado em Lisboa, em 1758, e o Appendix ao Poema 
de Lisboa Destruida, do mesmo autor que, todavia, só saiu dos prelos em 
1803, muitos anos passados sobre a data da redacção, que o próprio T. de 
Almeida testemunha remontar a 1756, isto é, ao ano imediatamente subse- 
quente ao terramoto. Três textos, três géneros - umas memórias «autobio- 
gráficas», um «elogio», um breve poema de tipo 'heróico' - três datas de 
publicação - 1916,1758, 1803, respecuvamente - mas um mesmo contexto 
epocal, que se centra nos anos do terramoto, muito especialmente entre 
1755 e 1757, embora cada um dos relatos revisite, a seu modo, porque de 
diferentes registos discursivos e géneros se trata, um passado não muito 
longínquo que se prende, sobretudo nos dois primeiros escritos, aos anos 
de infância e juventude das protagonistas. 

1. Os géneros 

D. Mariana Bernarda de Távora [1722-17891, condessa de Atouguia 
pelo casamento com D. Jerónimo de Ataíde [1721-17591, que viria a ser o 
11" titular desta casa8, - tem passado por ser a autora das Memorias da 
ultinza Condessa de Atouguia. Manuscrito a~tobio~raphico inédito, texto que 
parece ter circulado manuscrito até que foi editado pelo padre Valério Cor- 
deiro em 1916, em Pontevedra e, no ano seguinte, face a um alegado suces- 
so, se reeditou em Braga em 1917. Em estudo anteriorg, parece ter ficado 
demonstrado que as cópias do manuscrito, independentemente dos mean- 
dros de circulação, permaneceram no seio de famílias aparentadas com os 
Távoras, circunstância que nada tem de surpreendente, na medida em que 
o texto, que termina com a prisão de D. Mariana e o doloroso afastamento 
dos filhos mais velhos - na sequência da acusação de envolvimento no 

7 Teodoro de Aimeida, Elogio da Illustrissima, e Excellentissima Senhora D. Anna Xavier 
de Assis Marcare~rhas, flaroneza de Alvilo, e condessa de Ouiola, offerecido a sua Irmã a 
ILlustrissima, e Excelent. Senhora D. Maria de Mascarenhas por Dorotheo de Aimeida, 
Lisboa, Na Officina de Miguei Rodrigues, Impressor do Eminent. S. Card. Patriarca, 1758. 

D. Jerónimo de Ataíde [14 de Julho de 1721 - 13 de Janeiro de 17591 era 61ho de D. Luís 
de Ataíde [I6 de Setembro de 1700 - 17581, décimo Conde de Atouguia, e de D. Clara de 
Assis Mascarenhas, fuha de D. Fernando de Mascarenhas, conde de 6bidos e de D. Brites de 
Mascarenhas. D. Luís de Ataíde foi governador da Baía, onde residiu entre 1749 e 1755. 

Santos, Entre Malogrida e Pombal. 
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atentado contra D. José perpetrado em 3 de Setembro de 1758 - se revela 
um manifesto claro da inocência da família Távora e do conde de Atouguia, 
embora não registe qualquer alusão a uma eventual não culpabilidade do 
duque de Aveiro. Por outro lado, orientando-se todo o relato para a 
direcção espiritual da condessa por Gabriel Malagrida, não surpreenderá 
também que um autor de escritos pró-jesuítas, como era Valério Cordeiro'o, 
proceda à publicação de um texto que inocentava os Távoras e louvava os 
discípulos de Santo Inácio, em plena questão religiosa, nos anos complexos 
de 1916-17". Já tive oportunidade de sublinhar12 em que medida as 
Memórias de D. Mariana se tornam uma peça importante na reabilitação 
dos Távoras, como família, e na questão jesuíta, pelo tempo de redacção, 
que o texto faz remontar a 1783 - Pombal tinha falecido há um ano e 
cresciam as diligências tendentes à reabilitação dos Távoras13 -, pelo tempo 
da publicação, em 1916, em plena questão religiosa, em contexto de defesa 

'0 Ibident, p. 403, nota 7. 
" No conjunto de uma vasta bibliografia, refiro apenas os títulos mais recentes: Matii 

Lúcia de Brito Moura, A Guerra Religiosa na Primeitu Repríblica. Crenças e mitos num tempo 
de utopias, Cruz Quebrada, Ed. Notícias, 2004, esp. Cap. E, A Igreja perante a lei da 
sepaiuçáo, pp. 65-147; António de Araújo, Jesuítas e Antzpsuítas no Portugal Republicano, 
Lisboa, Roma Editora, 2004, esp. 6. O arttijPsuitismo republica~~o e o seu coiztexto, pp. 49-58, 
7. Revoluçüo ãoza continuidade, pp. 59-89, 9. Entre anttjisuitis~no e jesuitismo, pp. 159-220. 
Manuel Clemente, O Estado e a Igreja no tempo de Manuel de Arriaga, in O Tempo de 
Manuel de Arriaga. Actas do colóquio organizado pelo Celttro de Histária da Universidade de 
Lisboa epela Assoaizçüo dos antigos alunos do Liceu da Horta (24 a 26 de Setembro de 20031, 
Lisboa, CHUL, 2004, pp. 41-64. O conde de Bertiandos, por exemplo, a quem o P. Valério 
Cordeiro recorre como fonte de informações sobre o paradeiro do autógrafo, mantinha 
fortes ligações ao Partido Nacionalista. Araújo, ]esuí?as e Antijesuítas no Portugal Republi- 
calio, p. 174. Rui Ramos, A Igreja e a I República - A reacçüo católica em Portugal às leis 
perseartórias de 1910-1911, «Didask&a. Revista da Faculdade de Teologia de Lisboa*, Xm, 
(1983) 1 e 2; Vítor Neto, O nacionalismo católico ern]acinto Cândido, «Revista de História 
das Ideias», 22 (20011, pp. 395-417; Estado, Igreja e Anticlericalismo na 1" República, Actas 
do Colóquio - O anticlericalismo português: história e discurso (coord. de Luís Machado de 
Abreu e António José Ribeiro Miranda), Aveiro, Univ. de Aveiro, 2002. 

l2 Santos, Entre Malagrida e Pombal. 
l3 Já chamámos a atenção para as palavras do Marquis de Bombelles, sobre a condessa 

e seus fhos ,  que aqui repetimos: «Longtemps j'ai cru leur père [D. Jerónimo de Ataídel et 
les autres condamnés (excepté le duc d'Aveiro) sans qu'ils aiente été coupables, mais 
aujourd'hui je suis bien embartassé de trouver l'évidence que leurs partisans veulent donner 
i tout ce qui rend kur sentence injuste. Des gens raisonnables et qui ne tiennent à aucun 
parti prétendent être suis que Ia Reine a dans les mains les lettres dela jeune marquise de 
Távora qui avant l'assass'iat du roi i'avertissait du danger qu'il courait et de la fureur des 
siensn (Marquis de Bombelles, Journal d' un ambassadenr de Frauce au Portugal1786-1788, 
Paris, PUF, 1979, pp. 169-170). 



da ordem de Inácio de Loiola. Pesem embora todas estas condicionantes, 
parece não haver motivo, tanto quanto se sabel4, para duvidar da genuini- 
dade do texto que D. Mariana afirma, recuperando um tópico da escrita de 
cariz hagiográfico e devoto, ter escrito, curiosamente em 1783, <<por man- 
dado do seu confessor>>l~. Nascida em 1722, D. Mariana Bernarda de Távo- 
ra era filha primogénita de D. Leonor de Távora [1700-17591 e de D. Fran- 
cisco de Assis [1703-17591, terceiros marqueses de Távora, ambos supli- 
ciados em 13 de Janeiro de 1759, acusados de envolvimento no atentado 
contra D. José, em Setembro do ano anterior, juntamente com seu marido, 
o conde de Atouguia e com seus irmãos D. Luís Bernardo L1723-17591 e D. 
José Maria [1736-17591. D. Mariana foi prometida ao primo, D. Jerónimo, 
quando tinha sete anos, e depois de algumas hesitações e alterações à 
primeira combinação, veio a desposá-lo em 2 de Dezembro de 1747, aos 
vinte e cinco anos de idade. Residiu no palácio dos Condes de Atouguia, 
situado na parte ocidental da rua dos Cabides e na oriental da Boa Viagem, 
na esquina da rua Nova do Almada com o Chiado16 e, na sequência do ter- 
ramoto de 1 de Novembro de 1755, passou a viver, juntamente com os pais, 
numas barracas na quinta da Condessa da Ribeira, D. Margarida Francisca 
de Lorena [1707-?117. Teve seis filhos: D. Luís, D. Francisco, D. Leonor, D. 
Rosa, D. Clara e D. António. Em Janeiro de 1759, D. Luís tinha dez anos e 
D. António dezasseis meses. A sentença que condenou pais, irmãos, tio e 
marido de D. Mariana Bernarda conduziu-a ao encarceramento por vinte e 
dois anos no Convento das Capuchinhas de Sacavém, juntamente com as 

" Luís Bívar Guerra, Inventário e Sequestros das Casas do conde de Atouguia e dos 
Marqueses de Távora, em 1758, Lisboa, 1954. 

lJ Antonio Castio Gómez, Entre la pluma y Ia pared. Una histonk de la mltirra e s d r a  
e12 10s Siglos de Oro, Madrid, Akal, 2006. 

l6 Júlio Castilho, Lisboa Antiga, Lisboa, Livraria Ferreira, 1889, VI, p. 139. Retomo aqui 
as considerações expressas no j i  citado estudo Entre Malagrida e Pombal. 

I' D. Margarida Francisca de Lorena era casada com D. José da Câmara [1712-1757],4" 
conde da Ribeira Grande. Era tia da condessa de Atouguia, por ser irmã de D. Francisco de 
Assis. Eram ambos fdhos de D. Bernardo António Filipe de Távora, 2" conde do Alvor, e de 
D. Joana de Lorena. Para o estabelecimento das redes familiares foram consultadas, cruzan- 
do muitas vezes as informações, as fontes impressas seguintes: D. António Caetano de 
SOUSA, Memórias Histói.icas e Getrealógicas dos Grandes de Portugal, Lisboa, 1933 (l'ed. 
1755); Hiriória Genealógica da Casa RealPortnguesa, Coimbra, Atlântida, 1946-1955, (1"d. 
1748); Albano da Silveira Pinto (visconde de Sanches de Baena), Resenha das Famílias 
Titulares e Grandes de Portugal, Lisboa, Empresa ed. de Francisco Arthur da Siiva, 1991 
(fac-sil. da ed. de Lisboa, Empresa Ed. de Francisco Arthur da Silva, 1883); Afonso Eduardo 
Martins Zuquete, Nobreza de Portugal. bibliogrBfa, biografia, cronologia, filelia, genealogia, 
heráldica, história, nobiliarquio, numisn~ática, Lisboa, Enciclopédia, 1960. 
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duas filhas, D. Leonor e D. Clara - D. Rosa já tinha falecido - e com D. 
António, o filho mais novo. D. Luís e D. Francisco passaram para a Casa da 
Missão de Rilhafoles dos Padres de S. Vicente de Paula e daí para o 
convento da Trindade, onde permaneceram até que a inocência de D. 
Mariana foi reconhecida pela sentença de 30 de Junho de 1780. 

Do ponto de vista da arquitectura textual, o relato de D. Mariana, 
enunciado na primeira pessoa, organiza-se em três momentos fundamen- 
tais: a data da redacção, que várias alusões, ancorando a escrita ao tempo 
da enunciação, fazem remontar de forma bastante segura a 1783, ou pelo 
menos ao intervalo temporal entre 1777 e 178318; o momento que inicia a 
revisitação selectiva do passado, 1737, e o lapso temporal que a narradora 
destaca, entre 1756 e 1759, e que comporta de forma mais directa a di- 

Repetimos aqui, por pertinentes, as considerações anteriormente expressas em Santos, 
Eiztre Malagrida e Pombal, p. 407, nota 27: várias são as ocasiões em que D. Mariana projecta 
o passado no presente, criando assim uma relação entre o momento em que escreve e o 
tempo ao qual se reporta. Tal acontece na alusão anterior a D. Frei Lourenço de Santa 
Maria, mas outras existem: quando fala de uma ida ao paço de seu pai, refere que achou de 
serviço «o visconde de Ponte de L i a  pai do visconde hoje secretario de Estado* (Memorias, 
p. 53); ora como a nomeação de D. Tomás Xavier de L i a ,  para secretário, foi feita depois 
da queda do marquês de Pombal, em 1777, o texto só pode ter sido escrito depois 
(Memoria, p. XVII). Ao argumentar em favor desta hipótese, o PdeValério comete algumas 
incorrecções cronoiógicas, pois pensa que D. Tomás Xavier de Lima se tornou secretário 
apenas depois da morte do marquês de Angeja, D. Pedro José de Noronha Camões [1716- 
17881, registando como data de falecimento deste 1778, o que em termos de quadro argu- 
mentativo colhia. Todavia, o 3' marquês de Angeja não morreu em 1778, mas sim em 1788, 
de acordo com todas as fontes consultadas. Tal não invalida, no entanto, a primeira hipótese, 
porque D. Tomás Xavier de Lima foi nomeado secretário de estado em 1777, depois 
secretário de Estado da Guerra, do Interior, do Tesouro, e só mais tarde substitui Angeja, 
nas funções de direcção do Ministério, onde o marquês havia, por sua vez, substituído 
Pombal. Em todo o caso, a partir de 1783, o marquês de Angeja abandonou parcialmente o 
cargo, por razões de saúde. As palavras da condessa poderiam, eventualmente, aludir a esta 
circunstância, o que contribuiria para fixar a data de composição por 1783. Porém, a 
referência mais pertinente parece ser precisamente a de D. FreiLourenço que a condessa diz 
ser bispo do Aigarve e que faleceu justamente em 1783. Sobre o período em que D. Frei 
Lourenço, arcebispo de Goa entre 1743 e 1750, foi bispo do Algarve, de 1751 a 1783, com 
uma interrupção entre 1773 e 1777, por ter sido obrigado a renunciar por Pombal que 
procedeu ao reordeniimento espacial das dioceses do reino, resignação essa que não foi 
aceite pelo Papa, tendo Frei Lourenço regressado depois da queda do marquês v. Joaquim 
Romero de Magalhães, ALGARVE, Diocese do, " Dicionário de História Religiosa de 
Portugal (dir. de Carlos Moreira Azevedo), Lisboa, Círculo de Leitores, 2000 I, p. 44; 
Episcopológio (coord. de Ana Maria M. Jorge), ll, p. 144; José Pedro Paiva, Geografia 
Eclesiástica, ii, p. 297 e Os bispos de Portugal e do Império 1475.1777, Coimbra, Imprensa 
da Universidade de Coimbra, 2006. 



recção espiritual de Malagrida. Como já assinalei em estudo anteriorL9, «a 
ligação e relações entre estes momentos fundamentais na economia da 
narrativa parecem demasiado óbvias para não serem intencionais: em 1783, 
D. Mariana já tinha recebido a sentença que a declarava inocente (decreto 
de 30 de Junho de 1780)20», mas, de acordo com testemunhos contempo- 
râneos, vivia modestamente de uma pensão da coroa sem que os seus filhos 
pudessem usar o nome de família. Ao centrar o relato na experiência da di- 
recção de Malagrida, entre 1756 e 1759, a condessa privilegiou os anos cru- 
ciais, depois do terramoto, que envolveram o atentado contra D. José, em 
Setembro de 1758, e presenciaram o desenvolvimento do processo dos 
Távoras. O texto termina justamente com a alusão a uma voluntária, difícil 
mas seguramente aparente tranquilidade, ameaçada pelas lágrimas da filha 
de seis anos, Leonor, na entrada no convento de Sacavém, «preza (...) 
como traidora sem o sem2'. 

A direcção espiritual sedimenta também o cerne do Elogio que o 
oratoriano Teodoro de Almeida redigiu logo após a morte da jovem D. Ana 
Xavier, ocorrida a 9 de Junho de 1757, escassos meses antes de cumprir 20 
anos, se bem que através de um diferente registo discursivo, balizado pelo 
'género' seleccionado. Nascida em 3 de Dezembro de 1737, a jovem fidalga 
pertencia à casa de Óbidos e era hlha de D. Manuel de Mascarenhas, 3" 
conde de Óbidos e de D. Helena de Lorena, filha de Manuel Telles da 
Silva, 3' marquês de Alegrete. Tinha estado prometida ao primogénito da 
casa de Oriola, D. Vasco José Lobo, precocemente falecido, acabando por 
casar com o irmão, D. Fernando José Lobo, 5' conde de Oriola e 1" mar- 
quês de Alvito. Embora aparentemente um pequeno texto, este Elogio de 
uma senhora nobre pertencente à 'puritana'22 casa de Óbidos, inscreve-se 
numa apertada rede de referências que importa investigar. 

l9 Santos, E~ztir Malagrida e Pombal. 
20 A Gazeta de Lisboa de 25 de Julho de 1780 (na XXX) regista: «A Rainha N. Senhora, 

por Decreto de 30 de Junho, houve por bem declarar que na sua Real presença se tinha 
plenamente mostrado achar-se a Exceiientissima condeça d'Atouguia inteiramente 
innocente, e sem a menor mácula de culpa de inconfidência, por não haver prova alguma, 
da qual resultasse indicio de culpada, podendo ser restituída ás honras, e liberdade, que por 
direito, e pelo seu nascimento, e qualidade lhe competem». 

2' Memoiíos, pp. 88-89. 
22 Nuno Gonçalo Monteiro, O Crepúsculo dos Grandes. A casa e o património da 

aristocracia em Portugal (1750-1832), Lisboa, IN-CM, 1998; Zuimira C. Santos, Formas de 
leitura femivina na segurida metode do sémlo XVIII, <«Revista da Faculdade de Letras. 
Línguas e Literaturas», D Série, XM (2002), pp. 82-83. Nuno Gonsalo Monteiro, Elites e 
Poder. Etttre o Antigo regime e o Liberalismo, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2003; 
Nuno Gonçalo Monteiro, D. José, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006. 
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Teodoro de Almeida, conhecido como autor da vasta Recreaçáo Filosó- 
fica (1751-1800), obra de divulgação científica de ampla circulação, ao 
tempo, em 1758, com cinco tomos publicados, pertencia à Congregação do 
Oratório e viria a ser expulso da corte por Sebastião José de Carvalho e 
Me10 em 1760, por razões ainda hoje não muito claras, mas que quase 
seguramente se prendem à censura prévia do tratado 'regalista' de Inácio 
Ferreira do Souto, Tractatus de Incircunscripta Potestate Regia2'. Do Porto, 
em 1768, fugindo a uma alegada ordem de prisão do já então conde de 
Oeiras, passará para França, onde entra em 1769, permanecendo em 
Bayonue e esporadicamente em Annecy e Auch até 1778, ano em que re-' 
gressará a Lisboa, na sequência da morte de D. José e do afastamento do 
então marquês de Pombal. Teodoro de Almeida representou, do ponto de 
vista devocional, um foco de orientação importante dentro do Oratório 
português que, nesses anos cruciais entre 1755 e 1768, quase cindiu entre 
as opções jansenizantes e 'regalistas', polarizadas pelo erudito teólogo, 
António Pereira de Figueiredo24, fiel e notável colaborador de Sebastião 
José, e a tendência para uma devoção menos regolata, investhdo em formas 
de piedade não tão sistemáticas, mais ternas e sentimentais, sensível aos 
fenómenos místicos, representada por S. de Almeida e outros confrades. 
Diferenças de orientação que não deixarão de projectar-se na polémica 
interna que atingiu a Congregação nos anos 90 do século XVII12>. A 
redacção do Elogio, o único texto do género que T. de Ahneida produziu, 
no contexto de uma vasússima obra, configura justamente a opção por um 
modelo de devoção feminina corporizado por uma senhora nobre, casada, 
dama da rainha D. Mariana Vitória que, desde a infância, aspirava a «ser 
santa»z6, se bem que tal desejo se tenha visto potenuado pelo terramoto de 
1755. S. de Almeida desenha um roteiro de perfeição, detendo-se no ilustre 
nascimento, na educação que, juntamente com as três irmãs, o conde de 

2' Zulmira C. Santos, Literatura e espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida (1722- 
1804), Lisboa, FCT-FCG, 2007, pp. 109-114. 

24 Z'ía Osório de Castro, O regalismo em Portugal. António Pereira de Figueiredo, 
«Cultura, História e Filosofia», VI (1987), pp. 357-411. Cândido dos Santos, OJansenismo 
em Portrrgal, Porto, Universidade do Porto, 2007. 

25 Zulmira C. Santos, Literatura e espii.ifualidade >ta obra de Teodoro de Almeidn t1722- 
18041, Lisboa, FCT-FCG, 2007. 

" h e i d a ,  Elogio, p. 7: e( ... ) e confundia ver a devoção com que naqudia idade (bem 
pouco accõmodada para acçoens tão sérias) hia a purificar a sua lama das levíssimas faltas 
de que só erão capazes os tenros annos. Erão eles ainda tão poucos, que lhe embaraçavão o 
sustentar-se do pão dos Anjos no Santíssimo Sacramento; mas já aspirava a ser Santa, e fazia 
para o ser muitas perguntas sobre o caminho da perfeição». , .  , 
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Óbidos tinha entregado a Diogo dos Prazeres, missionário do jacobeu 
seminário de Brancanes2' - recordemos que a 'conversão' de D. Mariana 
Távora havia sido desencadeada por um confrade do Varatojo -, na entrega 
progressiva a um programa que a seguir considerarei em detalhe28. 

Curiosamente, ou talvez não, tendo em conta a teia de relações que en- 
volve os três textos objecto desta reflexão, o terramoto volta a surgir como 
motivo fulcral de alteração comportamental, no Appendix ao Poema de Lisboa 
Destruida, redigido, de acordo com o respectivo <Grologo» em 1756, no ano 
imediatamente a seguir ao catadismo que assolou Lisboa, mas publicado 
apenas em 1803, um ano antes da morte do seu autor que é também Teodoro 
de Almeida29. No <Grologo» da obra que, verdadeiramente, reúne três textos 
e um comentário - Lisboa Destruida. Poema, Dissertação sobre a causa natural 
do famoso Terrenzoto de Lisboa no de 1755 e o citado Appendix - este orato- 
riano acentuava ter julgado «conveniente ajuntar aqui [ao poema Lisboa 
Destruída] como Appendix a heróica resolução de huma Dama do Paço, il- 
lustrissima por todos os motivos, que deixando a Corte, e hum casamento por 
todos os modos estimável, se sepultou em um claustro religioso, com geral 
edificação de todos»lO. A dama que S. de Aimeida não identifica, mas que era 
certamente do conhecimento geral, era D. Mariana Joaquina, da f a d a  An- 
geja, irmã do conde de S. Lourenço que Sebastião José de Carvalho e Melo 
fará encarcerar em 1760, no contexto dos mesmos acontecimentos que, ale- 
gadarnente, como acima se sugeriu, afastariam T. de Almeida para o Porto. 
Neste caso, o texto reveste a forma de um curto poema de tipo 'heróico'», o 
autor não apresenta um 'caminho de perfeição', limitando-se a sublinhar o 

27 Sobre este movimento de reforma espiritual, de contornos ainda não inteiramente 
conhecidos e que, na década de 40 de Setecentos, se enreda na complexa questão di 
Silogismo, ver o estudo António Pereira da Silva, A questão do sigilismo em Portugal no 
século XVIII, Braga, Ed. Franciscann, 1956, p. 22 e n entrada «Jacobeiw> da autoria de Z'ía 
Osório de Castro in Dicionario de HtStoria Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 
2001, pp. 5-7. 

28 Na investigação dos diferentes acaminhos» da Jacobeia v. José Adriano de Freitas 
Carvalho, As Instrucções de D. Francisco de Portugal, Marquês de Valença, a seusfilhos. Um 
texfo para a Jacobeia?, «Península. Revista de Estudos Ibéricos», 1 (2004), pp. 319-347. 

2W oratoriano diz ter guardado o texto desde o momento da redacção, em 1756, até 
1803, resolvendo então editá-lo, porque as «testimunhas oculares [do te'rramotol vão 
faltando (.. . ) x  (Prologo). A razão da não edição deve quase seguramente estar relacionada 
com as consequências da publicação do texto de Malagrida ]uÍío da verdadeira causa do 
temmoto que padece0 a corte de Lisboa no Primeiro de Novembro de 1755, Lisboa, Na 
Oficina d e ~ k o e l  Soares, 1756. 

'O T. de Almeida, Appendix ao Poema de Lisboa Destruída, Pelo P.T.A.C.0, in Lisboa 
Destruída Poema, Lisboa, Na Officina de António Rodrigues Galhardo, 1803. 
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'heroísmo' de uma jovem senhora nobre que abandonava o mundo, no mo- 
mento em que tudo ihe sorria, esperando-a a aliança com a prestigiada família 
Marialva. E se o terramoto se anuncia como fio condutor e estruturante do 
destino espiritual de três nobres senhoras portuguesas do século XVIII, as 
ligações entre os textos apresentados não se esgotam por aqui e espalham-se 
como uma apertada e longa rede por outros indícios. Sigamo-los. 

Pelo que se prende com Teodoro de Almeida, autor de dois dos textos -o  
Elogio e o Appendix-, haverá que notar a existência de uma ligação, ainda que 
indirecta, às Menzórias da condessa de Atouguia, não através do texto em si, 
mas da sua provável autora. D. Mariana de Távora é precisamente uma das fi- 
guras do poema de T. de h e i d a ,  Lisboa Destruída, que descreve as conse- 
quências do terramoto e tem como personagens, no Canto Terceiro, para além 
dos protagonistas <&um Tirso Cavalheiro, e hum Misseno Filosofo»", a mãe 
de D. Mariana, D. Leonor de Távora, que será supliciada em Janeiro de 1759, 
a própria condessa de Atouguia, a nora da Marquesa, D. Teresa, e a neta, D 
Joana. É a este grupo de <unatrouas», com especial relevância para a marquesa, 
que o autor entrega as reflexões sobre as consequências do cataclismo que, ao 
atingir todos, indiscriminadamente, ministra uma lição de humildade ao 
mesmo tempo que subiinha a frágil condição humana: 

Eu que na Asia por força de vaidade 
Disputei tratamento ás Soberanas, 
Circunstancias da minha dignidade 
Pelas leis das Politicas humanas, 
Vim a dar nestes termos d'humildade, 
A que exemplo serei das Lusitanas: 
Mal cuberta me vi, vi-me indecente, 
Obrigada a passar por entr'a gente3?. 

A iinha que subtil mas quase umbilicalnente une T. de Almeida, as 
figuras femininas dos três textos e o terramoto, criando uma malha que 
aperta à medida que os fios de ligação emergem, prolonga-se por outros 
intervenientes, indiciando uma rede de sociabilidades cortesãs, nesses anos 
do século XVIII, que parecem representar formas de uma sensibilidade re- 
ligiosa e devocional tendente a recuperar uma tradição hagiográfica de 
matriz profética e visionária que de vários pontos de vista se opunha aos 
modelos jansenizantes de uma piedade despojada e crítica perante fenóme- 
nos de carácter místico, visionário ou profético. 

"de Alrneida, Lisboa Destruida. Poema, p. 123. 
j2 lbidem, p. 44. 



O conde de S. Lourenço, D. João José Ansberto de Noronha [1725- 
18041, da casa de Angeja, irmão da protagonista do Appendix, D. Mariana 
Joaquina, é também o autor da censura do Paço que acompanha o Elogio 
de T. de ALmeida. Neste paratexto, destaca a pertença de D. Ana à «Casa 
de Óbidosn, o seu itinerário de virtudes que «agora vão apparecer em toda 
a luz>$', salientando a aptidão para a perfeição espiritual e guerreira da 
família «dos Mascarenhas qual foi no de seus gloriosos Antecessores, fecun- 
da em almas grandes em hum, e outro sexo, creadas para acções heróicas, 
desprezadoras da vida, ambiciosas só de huma gloriosa EternidadeP. O 
mesmo acontece com a censura do Ordinário da autoria de outro congre- 
gado, amigo de Teodoro de Almeida e do conde de S. Lourenço, o erudito 
padre João Chevalier, também ele envolvido na questão da censura ao 
tratado de Inácio do Souto, antes referida, que levará o conde à prisão e Al- 
meida ao desterro: Chevalier reitera a importância da famllia Mascarenhas 
«na qual parece ser igualmente hereditária a Piedade, e a Grandeza; tão an- 
tiga a virtude, como a clara Ascendência»'J, juízo que ecoa no próprio texto 
do Elogio, ainda que em sede de comparação, ao superiorizar as «acçoens 
próprias da virtude, e os golpes de peniten~ia»'~ às «acçoens heróicas dos 
nobres Ascendentes»'7 ou às «honrosas feridas que receberão nas ba- 
talhas»'B, reproduzindo um modelo em que o prestígio Iinhagístico e um 
certo comportamento aristocrático perpassa simultaneamente pelo valor 
guerreiro e pela «santidade». No caso da condessa de Atougria, a necessi- 
dade de sugerir constantemente uma imagem modelar da linhagem Távora, 
escorada na perfeição espiritual e na coragem guerreira, que aliás «contami- 
na» todo o texto, evidencia por um lado a sua condição de primogénita, 
responsável pela casa a que pertencia. Ainda que não esqueça a obrigação 
de providenciar herdeiros masculinos aos Atouguias, as referências à fa- 
mília do marido revelam-se escassas face à profusão de recordações re- 
lacionadas com a família de onde provinha. 

Óbidos, Angejas, Távoras.. . um conjunto de casas nobres que, nos anos 
imediatamente subsequentes ao terramoto de 1755, parece configurar um 
paradigma devocional de sensibilidade mística e visionária, promovendo 
uma piedade de características afectivas, provavelmente tributária das 
consequências de uma ainda hoje mal conhecida "Jacobeia", sobretudo se 

33 Almeida, Elogio, Licença do Paço. 
'4 Ibidem. 
'I Almeida, Elogio, Censura do Ordinário. 
" Almcida, Elogio, p. 46. 
37 Ibidem. 

Ibidem. 
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se quiser valorizar que D. Mariana de Távora faz remontar a sua primeira 
<<conversão» a 1737, ano em que ouviu o missionário do Varatojo, Frei 
Lourenço, bispo do Algarve no momento da redacção das memórias, e D. 
Ana Xavier foi educada por Diogo dos Prazeres, missionário de Brancanes, 
por escolha do conde de Óbidos que, a avaliar pelas palavras do texto, tinha 
«experiência da prudente virtude deste ministro do Senhor»)9. 

Varatojo, Brancanes.. .os berços da "Jacobeia". Evoquem-se as palavras 
da condessa de Atouguia: 

Tendo a edade de quinze anos, no anno 1737, estando eu nesse tempo ainda em 
casa de meus paes, que assistiam na cidade de Elvas, por meu pae ser sargento-mór 
do regimento daquella praça, vieram a ella missionários do Varatojo, por cuja razão 
disse minha mãe, que queria ir ouvi-los, e eu, que costumava ir com d a  fora, 
sempre que ella sahia, disse-lhe que eu ficaria nesse dia em casa, porque me 
aborrecia muito ouvir sermões. Ella me respondeu que por isso mesmo queria que 
eu fosse a elle, e, como eu a amava infinito e em tudo desejava dar-lhe gosto, logo 
perdi a violencia que tinha em ir; de sorte que fui com indifferença, sem apetite 
nem com violência. O missionário era exceliente, muito douto e muito bom 
pregador; chamava-se Frei Lourenço, que hoje é bispo do Alga~ve'~. 

2. Caminho de perfeiçüo. 

Embora relevando de diferentes tipologias textuais, como repetidamen- 
te se tem vindo a assinalar, as Memórias de D. Mariana de Távora e o Elogio 
de D. Ana Xavier, e até o Appendix, empenham-se em fixar uma espécie de 
itinerário de santidade. Mesmo neste último texto, que se limita a registar 
em sessenta e oito estrofes o abandono do mundo e de um casamento pres- 
tigiado, em nome da opção pela clausura, como consequência directa da 
catástrofe de 1755, a palavra «santa» ocorre: «Para aqui nos fugio a Dama 
santa / Lhe dirá mui devoto o Pai chorando»". Em todo o caso, não existe 
no poema, ao invés dos outros dois textos, o desenho de uma pauta de 
perfeição. No entanto, pelo que se refere a D. Ana Xavier e a D. Mariana 
Távora o programa parece traçado desde cedo, embora com diferenças 
temporais. Uma e outra manifestam um inequívoco desejo de «santidade», 
como meta a atingir: D. Ana, «tendo cinco amos de idade se resolve0 a 
entregar-se a Deos (. . .) erão elles ainda tão poucos [os anos] que lhe emba- 

' 9  h e i d a ,  Elogio, p. 6. 
40 V. nota 18. 
4L Appendix, p. 278. 
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raçavão o sustentar-se do Pão dos Anjos no Santíssimo Sacramento; mas já 
aspirava a ser Santa, e fazia para o ser muitas perguntas sobre o caminho da 
perfeição»»<'; D. Mariana, que tinha sentido os primeiros apelos de renova- 
ção espiritual aos quinze anos, ouvindo o sermão do missionário do Vara- 
tojo, começou a «comungar de oito em oito dias, punha cilício três vezes na 
semana duas horas, jejuava sextas e sabbados, fazia regularmente a minha 
oração mental todos os dias (...) mas parece-me que era só meia-horan4'. 
Abstinha-se de «culpas ainda leves e desejava ser santa»44. Passando de 
confessor para confessor, testemunha ter abandonando progressivamente o 
programa seguido, porque o seu «génio alegre foi sempre engolfado nos 
divertimentos que muito gostava, e que o mundo chama lícitos», embora 
usando sempre «daquella decência com que a (. . .) mãe me creava, e de que 
era amantíssinla, e a esta correspondia também o temor que tinha de 
Deus»4'. Para D. Mariana o mundo e a vida quotidiana mudaram com o ter- 
ramoto. Já não <&e faziam guerra» as ideias de grandeza, já não tinha sau- 
dades da prata que os seus sogros haviam levado para o Brasil e os «tremo- 
res contínuos» despertavam nela a vontade «de ser boa», e o desejo de en- 
contrar um confessor «de uma extraordinária virtude» que a «ensinasse a 
ser santa»46. Enquanto D. Ana sente os apelos da perfeição na primeira 
infância, D. Mariana regressa, depois de um primeiro apelo aos quinze 
anos, por um missionário de um convento polarizador dos ideais da refor- 
ma espiritual da "Jacobeia", a uma vida que designava por «enfeites e di- 
vertimentos»47, sem esquecer uma prática espiritual, nem sempre sistemáti- 
ca, que a experiência do terramoto alterará. Antes, limitava-se a rezar: <c(. . .) 
a Nossa Senhora, mandava dizer dez Missas cada mês pela [sua] alma, visi- 
tava aos sábados a nossa Senhora da Madre de Deus e dava lá esmola pu- 
blica aos pobres».'s Depois, procurará a direcgão espiritual de Malagrida e 
iniciará o «caminho da perfeição»: «Conheci que este era o confessor que 
eu desejava, e que Deus me destinava para me ensinara a ser santa, como na 
verdade tinha boa vontade de o ser»49. 

42 Almeida, Elogzo, p. 6-7. 
Memórias, p. 2. 

44 Ibídem. 
4' Memórias, p. 3. 
46 Memorias, p. 29; Zarri, "Introduzione" a Storia della direzione spirituale. 
" Memoriar, p. 8. 

Memorias, p. 8. Freitas Carvalho, A s  instrucções de D. Francisco de Portugal, p. 330. 
49 Como tinha passado a viver numas barracas edificadas no quintal dos condes da 

Ribeira Grande, seus tios, onde D. Margarida, a condessa, «regia a sua casa que parecia um 
convento», fazendo regularmente a sua oração mental, D. Mariana travou conhecimento 
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Examinemos, agora, o programa de «perfeição» patenteado por cada 
um dos textos, assitial~mdo os seus momentos essenciais: ainda que 
referindo-se a lapsos cronológicos diversos das vidas das duas senhoras em 
causa, o programa proposto a D. Ana -provavelmente pelo missionário de 
Brancanes, pelo menos nos primeiros tempos, já que o texto regista, sem 
identificação precisa, a existência de outros confessores e directores 
espirituais -, e aquele proporcionado a D. Mariana de Távora pela direcção 
de Malagrida. Um dos aspectos comuns e mais relevantes é certamente o 
recurso sistemático à oração mental que T. de Almeida apelida, no Elogio, 
de «exercício santo». D. Ana, sem indicar o tempo gasto, embora se refira 
a «um grande espaço», fazia-a duas vezes por dia50, D. Mariana alega ter 
começado por um quarto de hora, tendo evoluido, por sugestão de Mala- 
grida, «passado pouco tempo»ll, para meia hora e, posteriormente, uma 
hora, porque «o padre disse-me que já era vergonha fazer tão pouca 
oração»'2. D. Ana confessava-se duas vezes por semana, manifestando, 
desde a mais tenra infância, «um grande desejo da Sagrada Mesa»: «Três 
vezes na semana comungava. E em algumas Novenas todos os dias9; 
quanto a D. Mariana, face ao que o jesuíta entendia como excessivos escrú- 
pulos, confessava-se cada oito dias. A condessa de Atouguia jejuava sextas 
e sábados", D. Ana apenas aos sábadods e ambas reservavam importante 
espaço para as pe~tências: D. Mariana «duas horas de ciiícios três vezes na 
semana»16, mais tarde, depois de instar Malagrida, que exigia «pouco mas 
bem feito» enquanto o génio da sua dirigida «activo e apressado queria voar 
depressa na perfeição$', também nos sábados's e, depois, todos os dias por 
três horas59, ansiando também pelo uso de disciplinas. D. Ana, múltiplas e 
variadas penitências que iam desde o ciiício, até à ingestão de alimentos 
amargos, picadas com alfinetes que voluntariamente cravava nas mãos ou 
pequenas tenazes de ferro que infligiam dores às quais se mostrava quase 

com Gabriel Malagrida que ali tinha combinado dar os «Exercicios de Santo hácio, á gente 
que aüi se achava e á sua família» (Memorias, p. 32). 

'O Aheida, Elogio, p. 19: « P d a  manhã não sahia da sua camera sem que primeiro tivesse 
largo espaço de oração mentab. 

" Memorias, p. 18. 
>2 Ibidem, p. 23. 
'' Almeida, Elogio, p. 64. 
'4 Memorias, p. 22. 
" Aimeida, Elogio, p. 66. 
l6 Memorias, p. 23. 

Ibidem,p. 33. 
Ibidem, p. 24. 

l9 Ibidem, p. 25. 
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indiferente. As leituras que ambas faziam restringiam-se a livros espirituais, 
referências que, no caso de D. Ana, se concretizam na assistência «com 
pontualidade à lição de livros devotos»60 e na leitura de «livros espirituais 
largo tempo todos os dias>+', que lia «muito devagar», apreciando particu- 
larmente a «suavíssima doutrina de S. Francisco de S a l e ~ » ~ ~  e, no de D. Ma- 
riana, na leitura quotidiana de «lição espiritual, conforme o tempo e occu- 
pações do século (. . .) permittiam»63, preferencialmente Eusébio Nierem- 
berg ou Frei Luís de Granada". O programa espiritual de uma e outra coil- 
templa também os exercícios espirituais de Santo Inácio, a assistência a se- 
minários de missão, sobretudo depois da catástrofe que se abateu sobre 
Lisboa, e, no caso de D. Ana, a Via-Sacra pelos campos, no contexto da 
«liberdade que permitia o terramoto»6'. 

Como parece evidente, os textos recolhem, de formas diversas, os passos 
de um programa idêntico, ainda que, no caso da condessa de Atouguia, 
pautado por uma serenidade que não corre riscos de confusão com a 
«queixa histérica», como acontecia com D. Ana. Em D. Mariana está dara- 
mente patente o amor pelos filhos, pelo marido e pela família, embora, em 
determinado momento, ela pergunte ao cônjuge como se sentiria se ela pro- 
fessasse, já que lhe tinha dado seis descendentes, assegurando a sucessão da 
casa. Buscando a perfeição, a condessa questiona também Malagrida sobre 
se será uma falta, nesse quadro espiritual, sentir muita vontade de ver os 
filhos, a quem muito amava, quando se encontrava ausente, em Setúbal, 
para fazer os Exercícios Espirituais. Por seu lado, D. Ana reage à perda da 

Aimeida, Elogio, p. 23. 
Almeida, Elogio, p. 23. 
Ibidem. A presença de S. Francisco de Sales em Portugal nos, séculos XVII-xwI está 

ainda por estudar exaustivamente, sobretudo em termos de direcçao espiritual feminina. V. 
Anna Scattigno, «Didue un more solo». François derales et Jeanne de Chantal, in Storia della 
direzione spirituale, 111, L'eti moderna, pp. 355-383. 

6' Memorias, p. 23. , : ,  

De acordo com a informação do texto «depois me disse o padre que queria que eu me 
fizesse bem mestra na virtude da conformidade com a vontade de Deus e que quando fosse 
para Lisboa procurasse o tratado desta virtude que vem nas obras do Padre Eusébio 
Nierembere, muito provaveimente a Vida divina y camino real de agrande atajo para Ia 
peifecnóli~, Madrid, 1633 (José A. de Freitas Carvalho, Lectura Espiritual en la Península 
Ibérica (siglas XVI-XVII), Salamanca, SEMYR-CIUHE, 2007, p. 152) e não, como já escre- 
vemos, a Instn~ção pam bem querer bem orar e bem pedir em cinco tratados.. .a que se juntam 
dois mais das regiils de viver nistãmente, traduzido para português por Diogo Mendes Car- 
neiro em 1658. Sobre o peso de Frei Luís de Granada nos «programas espirifliaisw femininos 
também Freitas Carvalho, Lectura Espiritzral en La Península Ibérica. , o  , 

6' Almeida, Elogio, p. 46. 



46 ZULMiR.4 SANTOS 

filha com tal tranquilidade e ausência de lágrimas, aceitando que a criança 
partiu para um mundo melhor, que causa a estranheza e os comentários dos 
círculos sociais em que se movia que quase a acusam de «sequidão de alma, 
ou leveza de juízo»66, embora também ostente amor pelo marido: «Amava 
a seo esposo temissimamente, e aqueiie santo vinculo do Matrimónio pare- 
ce que lhes tinha não só ligado, mas unido inteiramente as aimas»". 

3 .  Um prograilza de reforma espiritual? 

Como roteiro e pauta de perfeição, os itinerários espirituais destas duas 
grandes senhoras do século XVIII português reproduzem modelos ante- 
riores na importância recorrente da oração mental, na aptidão para as peni- 
tências ou para a confissão e comunhão frequentes. Cumprem roteiros inscri- 
tos no amplo quadro pós-tridentino de orientação de condutas, sublinhando 
um caminho de perfeição acessível a todos, mesmo às mulheres casadas, num 
percurso que fez o seu caminho, sobretudo a partir de Quinhentos68, se bem 
que os séc~dos XVLI e XVIII pareçam tomar cada vez mais 'operativo' e 
funcional o modelo de comportamento espiritual de S. Francisco de Sales, 
tão divulgado por círculos jesuítas e oratorianos no contexto da «sociedade 
de corte» e que tão claramente ecoava no conhecido mas já longínquo título 
do jesuíta Nicolas Caussin, Cour Sainteb9. Não ignorando todos estes matizes 
que enquadram e estruturam estes 'caminhos de perfeição', parece ser de 
salientar a inscrição destes textos e destas figuras num contexto epocal, 
social, político e religioso que lhes confere um importante feixe de sentidos 
que podem ajudar a compreender a atmosfera da década nevrálgica de 50/60 
de Setecentos em Portugal, sobretudo nos complexos anos 'posteriores ao 
terramoto que propiciam a progressiva definição da acção govemativa de 
Sebastião José de Carvalho e Meio. Será possível aceitar que a inserção 
cronológica destes textos, ainda que publicados em momentos diferentes, 
por razões que também se prendem com essa temporalidade, releva da 
coincidência e não de uma intencionalidade que coagula opções religiosas e 
espirituais próximas dos jesuítas ou pelo menos relevando de um padrão de 
piedade hostil à racionalidade «jansenizante» dos círculos pombaiinos que, 

Aimeida, Elogio, pp. 30-31. : , ,  

" Almeida, Elogio, p. 17. 
Maria de Lurdes Correia Fernandes, Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e erpintua- 

lidade ria Península Ibérica, Porto, Instimto de Cultura Pormguesa, 1995. ., 
69 Nicolas Caussin, La corrr sainte ou l'institution chrétienne der grandr, variadíssimas 

vezes alterada, mas cuja l-dição remonta a 1624/25. Almeida, Elogio, p. 6. 
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ao afastar modelos de devoção sensíveis a visões, profecias e até algum tipo 
de milagres, pretendiam anular, no mesmo movimento, interpretações provi- 
dencialistas e proféticas do cataclismo que destruíra Lisboa? Para além disso, 
recolocar estas figuras num tempo e num espaço preciso, reconstruindo as 
entrelaçadas relações que as envolvem, permite suspeitar de modelos cultu- 
rais, religiosos e políticos, às vezes menos evidentes. A relevância da oração 
mental nos programas de direcção espiritual de D. Mariana e D. Ana Xavier, 
lida em conjugação com a presença, nos dois casos, de missionários jacobeus, 
pode indiciar a sensibilidade a um quadro de reforma espiritual tributária da 
Jacobeia que, embora nos anos 50 se enrede nas teias do sigilismo, manteria 
ainda alguma ressonância em certos sectores da nobreza de corte. Recorde- 
mos que o conde de Óbidos, pai de D. Ana Xavier, tinha «experiência da 
prudente virtude deste ministro do Senhorn70, o missionário jacobeu Diogo 
dos Prazeres, referindo-se a asserção ao tempo do nascimento da baronesa, 
1737, que, curiosamente, é o mesmo ano em que D. Mariana de Távora ouve 
Frei Lourenço, o missionário do Varatojo, futuro bispo do Algarve. Coinci- 
dência? Provavelmente. Em todo o caso, mesmo aceitando que recolhemos 
apenas as ressonâncias de uma Jacobeia que o terramoto parece tomar mais 
presente e alargar, curiosamente, por alguma sintonia de posições, a alguns 
jesuítas e oratorianos, haverá sempre que salientar que estes círculos devotos 
a que parecem pertencer alguns Távoras, Óbidos e Angejas se revelam 
sensíveis a tipos de piedade abertos a uma espiritualidade penitencial, tema 
e afectiva - lembremos a importância que D. Ana atribui à via-sacra que, na 
segunda metade de Setecentos parece ter recebido um incremento como 
prática colectiva71 -isto é a uma opção também eclesiológica que se distan- 
ciava das visões jansenizantes, mais despojadas e racionalistas que os sectores 
afectos ao futuro Marquês de Pombal parecem promover. Se conjugamos 
todos estes matizes com o esforço dos colaboradores de Sebastião José por 
hosriiizar e proibir interpretações proféticas e providencialistas do terramo- 
to, seremos quase forçados a pensar a actuação destes,círculos como uma 
apertada rede de sociabilidades cortesãs, religiosas e espirituais fomentado- 
res de um modelo de conduta que podia funcionar, e certamente funcionou, 
como foco de oposição a Pombal. 
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Almeida, Elogio, p. 6. 
7' Caffiero, La Polifica delh santità, pp. 148-158. 


