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atingir tais fins os principais meios são: a quí‑
mica ou alquimia; o desenvolvimento do próprio 
talento com a ajuda divina; e por último a Ética, 
simples e acessível» (ibid.). depois de abando‑
nar durante alguns anos as Lojas de Viena e a 
prática maçónica, decide em 1789 aderir à Loja 
de Mozart, Esperança Coroada (p. 64). a sua dou‑
trina parece esboçar a concórdia entre as duas 
correntes do tempo: do iluminismo e dos ilumi‑
nados, os místicos e alquimistas do pietismo.
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acerca do património religioso, artístico, 
cultural e vivencial dos conventos femini‑
nos em portugal muito falta saber. ganha 
assim particular relevo a obra Monjas Do‑
minicanas: Presença, Arte e Património em 
Lisboa que a editora aletheia  juntamen‑
te com as Monjas dominicanas do Lumiar  
colocaram à disposição do público, a assi‑
nalar as Comemorações do Viii Centená‑
rio da Fundação da ordem dos pregado‑
res. Criada por domingos de gusmão em 
tolouse, em  1207, a ordem dos pregado‑
res estabeleceu‑se em território português 
por volta de 1217, datando de 1219 a pri‑
meira casa do ramo feminino, instalada 
em Chelas. a presença de tal ordem entre 
nós, desde as origens até à actualidade, é 
uma história viva e complexa, permeada 
de realizações, sobressaltos, polémicas e 
contradições, que obviamente acompa‑
nha e atravessa as vicissitudes, as peculia‑
ridades e os rumos da evolução da histó‑
ria portuguesa, com eles se articulando. É 
precisamente uma incursão nos meandros 
da história dessa presença (com todas as 
implicações que acarreta) que Monjas Do‑
minicanas proporciona.

Fruto da colaboração de um conjunto 
de especialistas e estudiosos, com  coorde‑
nação científica de ana Cristina da Costa 
gomes, José augusto Mourão, José eduar‑
do Franco e Vítor serrão, o álbum oferece 
ao leitor uma sugestiva viagem de vários 
séculos pelo universo conventual femini‑
no, ao longo dos anos tão negligenciado 
pelos estudiosos.

profusamente ilustrada, incluindo um 
conjunto amplo de estudos e ensaios plu‑
ridisciplinares, referenciando, além do 
mais, um riquíssimo manancial de fon‑
tes documentais e bibliográficas em parte 
inéditas, a obra comporta vários planos 
de leitura susceptíveis de interessar tanto 
o curioso como o especialista. graças ao 
manejo e cruzamento criterioso das fontes 
e à copiosa bibliografia que oferece, a obra 
é fecunda em pistas que poderão conduzir 
o leitor especializado ao desenvolvimento 
de novas pesquisas e investigações. 

organizado de uma forma descentrada, 
o volume reúne um conjunto de ensaios  e 
estudos incidindo nos domínios da reli‑
gião, da arquitectura e urbanismo, da arte, 
da ilustração, da música, da literatura, do 
teatro e do quotidiano, que, de prismas di‑
versos e estimulantes, procuram iluminar 
e reconstruir as várias facetas da vida con‑
sagrada feminina nos mosteiros domini‑
canos ao longo de oito séculos. perante o 
olhar do leitor vão perpassando fragmen‑
tos da história perdida desses conventos, 
os quais, conjugados e articulados critica‑
mente, à maneira de um puzzle, permitem 
vislumbrar com alguma nitidez os contor‑
nos gerais dessa presença e ajuizar sobre o 
peso do seu legado cultural.

É assim que gradualmente, ao per‑
correrem‑se as páginas do livro, a história 
material dos cenóbios femininos — fun‑
dação, construção, campanhas de obras, 
planos  de arquitectura, distribuição e or‑
denamento de espaços e funcionalidades 
— vai ganhando forma, tal como se co‑
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meçam a vislumbrar os contornos de um 
património artístico notável — pintu‑
ra, talha dourada, estatuária — em boa 
parte desaparecido, devido a embates de 
vária natureza: passagem do tempo, ter‑
ramoto de 1755, extinção das ordens re‑
ligiosas em 1834, estratégias políticas in‑
sensíveis à preservação do património, 
etc. uma perspectiva do papel que estes 
mosteiros desempenharam e desempe‑
nham como importantes pólos cultu‑
rais e enquanto espaços privilegiados de 
eclosão de culturas especificamente fe‑
mininas ressalta com nitidez. a vivência 
quotidiana dos conventos, as formas de 
religiosidade, os afectos, os escândalos e 
intrigas, as  festividades que preenche‑
ram o dia‑a‑dia das monjas na intimi‑
dade do claustro são outros elementos, 
porventura mais intangíveis, que nos são 
dados a conhecer.

a abrir o volume, o texto de José au‑
gusto Mourão, «Monjas dominicanas da 
ordem dos pregadores» reflecte sobre os 
conceitos de monaquismo e de vida reli‑
giosa enquadrando conceptualmente o 
magistério das monjas na tradição monás‑
tica da sequela Christi, segundo a regra de 
santo agostinho. este texto encontra o 
seu corolário no testemunho vivo e actu‑
al que as Monjas dominicanas do Lumiar 
dão da sua prática de vida em «Historial 
do Mosteiro de santa Maria do Lumiar».

ao remontar às origens da institui‑
ção da ordem, paulo almeida Fortuna‑
to detém‑se no Mosteiro Baixo‑Medieval 
de Chelas, uma das instituições religiosas 
mais antigas e relevantes de Lisboa, acom‑
panhando as fases de afirmação, apogeu 
e decadência do mosteiro em articulação 
com a renovação da paisagem social, ar‑
quitectónica e artística da cidade de Lis‑
boa e no quadro evolutivo da comunida‑
de cristã.

incidindo numa das dimensões menos 
estudadas da vida conventual feminina, 

segue‑se o texto de Frei antónio José de 
almeida, focalizado nos Livros de Coro 
dos conventos, mais especificamente nos 
antifonários — livros que contêm a parte 
musicada do ofício divino dia — reali‑
zados no século xiv para o Mosteiro de 
santa Joana. o especialista interpreta a 
iconografia das capitais historiadas cujas 
iluminuras sustenta serem de autoria fe‑
minina.

o Mosteiro da anunciada e o caso 
apaixonante de soror Maria da Visitação, 
que os romancistas Camilo Castelo Bran‑
co e agustina Bessa‑Luís efabularam, re‑
clamam a atenção de João Francisco Mar‑
ques e de ana Cristina da Costa gomes. 
os dois ensaios  equacionam, contextu‑
alizam e problematizam as implicações 
ideológicas, espirituais e políticas do epi‑
sódio que envolveu a carismática pre‑
lada dominicana, os falsos estigmas e o 
processo inquisitorial que lhe foi movi‑
do. o primeiro texto centra‑se na análi‑
se do papel que o ilustre escritor Frei Luís 
de granada desempenhou no episódio, 
realçando o segundo a dimensão huma‑
na do caso.

É também no Mosteiro da anunciada 
que o historiador Vítor serrão focaliza o 
seu estudo, ao centrar‑se na figura de Fer‑
não gomes, importante pintor maneirista 
português e pintor régio dos Filipes, que 
retratou soror Maria da Visitação, deco‑
rou o mosteiro e ali estabeleceu a irman‑
dade de s. Lucas, a primeira associação da 
classe dos pintores. o estudioso conclui 
com um balanço do papel que a ordem 
do dominicanos reservou à pintura, en‑
quanto estratégia de afirmação e de divul‑
gação espiritual. 

um outro convento que assume um 
lugar de relevo no imaginário cultural por‑
tuguês é o célebre Convento da rosa de 
Lisboa (infelizmente destruído no terra‑
moto de 1755), que aqui é objecto da aten‑
ção de rosário salema de Carvalho e de 
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A primeira traça a história do Convento 
desde a sua fundação por Luiz Brito No‑
gueira e D. Joana de Ataíde, entre 1517 
e 1519, não deixando, curiosamente, de 
apontar os entraves postos à fundação das 
casas femininas, em parte suscitados pelo 
sentimento de liberdade e de «mundo à 
parte» que estas casas de mulheres evoca‑
vam.  Da intensa produção literária liga‑
da ao teatro e à música desenvolvida no 
século xvii no seio do Convento da Rosa, 
a atestar a vitalidade cultural daquela ins‑
tituição feminina, ocupa‑se Isabel Mo‑
rujão, ao deter‑se numa das figuras mais 
fascinantes das letras portuguesas do bar‑
roco: Soror Violante do Céu. A estudiosa 
realça a qualidade espiritual  de contornos 
místicos da sua poesia, insuficientemente 
reconhecida.

Enveredando pela elucidação dos con‑
ceitos de feminino no quadro da cultura 
barroca portuguesa, José Eduardo Franco 
e Maria Isabel Morais Cabanas exploram 
o tema das relações entre a vida consa‑
grada feminina e o dominicanismo a par‑
tir da perspectiva expressa na oratória do 
Padre António Vieira.

Um outro conjunto de artigos incide 
no inventário e na leitura do património 
material imóvel e artístico dos mosteiros, 
onde, a par da riqueza patrimonial, não 
deixa de sobressair o espírito empreen‑
dedor, a visão estratégica e a criativida‑
de de muitas das Monjas que zelaram pela 
sua valorização e conservação. A partir 
de uma articulação criteriosa das poucas 
fontes disponíveis, Sílvia Ferreira aponta 
a relevância que a arte da talha terá tido 
nas igrejas dos mosteiros das Monjas Do‑
minicanas de Lisboa. Incidindo nos mos‑
teiros femininos da mesma cidade nos 
séculos xvii e xviii, Maria João Pereira 
Coutinho detém‑se na arquitectura reli‑
giosa feminina, sua vivência e espaciali‑
dade. Rosa Trindade Ferreira e Fernando 
Casqueira propõem uma leitura da arti‑

culação entre o espaço e a espiritualida‑
de na quinta do Frade no Lumiar, onde 
actualmente está implantado o Mosteiro 
de Santa Maria das Monjas Dominicanas. 
O volume conta ainda com duas sinop‑
ses históricas e cronológicas dos Mostei‑
ros de Santa Joana de Lisboa e do Salva‑
dor de Lisboa.

 Neste desígnio de reconstrução da me‑
mória e do legado espiritual, artístico, 
cultural e afectivo das Monjas Domini‑
canas, a par da história da ordem religio‑
sa, é também a história da cidade de Lis‑
boa que se desenha, e, lentamente, como 
que em filigrana, é a história das mulhe‑
res que se vai traçando, contrariando essa 
tendência que ainda persiste na história 
da representação do género humano de 
colocar entre parênteses a figura da mu‑
lher.

Neste sentido, estamos perante uma 
obra que dá um contributo sólido para a 
história das instituições religiosas, da cul‑
tura portuguesa e do ser humano na sua 
inteireza.

Anabela Galhardo Couto

José Manuel da Costa Esteves

LA LITTéRATURE PORTUgAISE 
CONTEMPORAINE
LE PLAISIR DU PARTAgE
Prefácio de Paula Morão

Paris, L’Harmattan / 2008 

Os textos coligidos neste volume não são 
inéditos, uma vez que foram já publica‑
dos em revistas ou apresentados como 
comunicações em colóquios e a posterio-
ri editados nas respectivas Actas, e per‑
fazem uma totalidade de nove ensaios. 
Os autores estudados são canónicos — 
configuram um cânone com um fio cro‑
nológico, é certo, razoavelmente próxi‑
mo e por essa razão pouco contingente, 


