


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de capa:  

O ofício dos mortos - Livros de Horas de D. Manuel, fólio 129v 
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A agonia e a morte da rainha Filipa de Lencastre foram minuciosamente narradas na 

chamada Crónica da Tomada de Ceuta de Gome Eanes de Zurara, pela coincidência 

num tempo próximo destes dois acontecimentos. Conhecemos as causas, o período de 

padecimento, os prenúncios da morte e o próprio momento com detalhe, bem como as 

reações a tão nefasta perda nas vésperas da partida para a grande campanha 

conquistadora que cobriria de glória a sua família. Mais tarde, o seu corpo foi trasladado 

para o Mosteiro da Batalha, mandado erigir pelo marido em memória da Batalha em que 

vencera o rival Juan I em 1385, e onde havia de querer que tivesse lugar o Panteão da 

família. No entanto, ainda antes da sua transferência definitiva para o duplo túmulo que 

partilharia com o marido para a posteridade, o corpo da rainha ainda havia de conhecer 

outra localização efémera como o descobriram Saúl António Gomes e António Rebelo. 

Serão todos estes episódios que iremos analisar nesta comunicação procurando 

sobretudo procurar mentalidades e costumes sobre a morte e, em especial, a das rainhas 

consortes. 

 

Manuela Santos Silva é docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e 

investigadora do Centro de História da mesma universidade e colaboradora do Instituto 

de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa. Co-editora da coleção “Rainhas 

de Portugal” do Círculo de Leitores (2011-2014) e autora de Filipa de Lencastre. A 

Rainha Inglesa de Portugal, Lisboa: Círculo de Leitores, 2012 / Temas e Debates, 2013. 
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A morte do rei é um dos "lugares" de manifestação do poder da realeza, e nesse 

sentido tornou-se um objecto historiográfico fundamental. Se até sensivelmente ao 

século XIII, de acordo com José Mattoso, a morte régia é ainda com frequência 

representada como sinal de perturbação e uma violação da ordem natural, a progressiva 

complexidade dos mecanismos de construção e de legitimação do poder confere-lhe um 

lugar central no conjunto das cerimónias da monarquia. Os funerais, mas também as 

trasladações dos “Reaes corpos”, são actos públicos sujeitos a uma ritualização 

minuciosa, e constituem para a realeza formas de assegurar e representar, através de um 

conjunto mais ou menos complexo de dispositivos simbólicos e rituais, a continuidade 

do poder. Nesta comunicação evocaremos os lugares de enterramento régio, numa 

opção que envolve sempre um significado de natureza política, ideológica, devocional 

ou simbólica, e os momentos cerimoniais das trasladações dos corpos de D. João II, em 

1499 e de D. Manuel, em 1551. 
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A presente comunicação tem como objetivo analisar elementos centrais em torno da 

morte da primeira rainha da Dinastia Brigantina. Consideraremos vários momentos 

começando com a doença da soberana e o seu passamento, seguindo-se as cerimónias 

solenes de exéquias. Por último, associando momentos e lugares, atentaremos nas 

trasladações do corpo de D. Luísa de Gusmão desde a Igreja do Santíssimo Sacramento 

até à sua última morada no Mosteiro de São Vicente de Fora. 

Adriana Filipa Catarino é licenciada em História pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, em 2018. Encontra-se a frequentar, na mesma instituição, o 

mestrado em História, na especialidade de História Moderna e Contemporânea, 

preparando a dissertação sobre os confessores na corte portuguesa entre 1521 e 1578. 
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A vivência da doença e da morte de D. Maria Ana de Áustria começava na câmaras e 

antecâmaras do Paço, espalhava-se pela urbe lisboeta e divulgava-se, sobremaneira, após 

o seu falecimento, pelo reino. A morte conduzia à inevitável separação do féretro da sua 



casa, da sua família até ao acto final de enterramento. Ora, nesta fase transitória, 

verdadeiro “parêntesis existencial”, as exéquias fúnebres dos elementos da Família Real 

reanimavam em catarse colectiva e exaltação litúrgica, sentimentos de pertença a uma 

comunidade, a uma dinastia e a um reino.  

Na circunstância da morte de D. Maria Ana de Áustria, importa dar a conhecer, 

numa dupla perspectiva, os actos e ritos desta passagem existencial. Num primeiro 

momento será analisado o papel assumido pelos servidores da sua Casa, estudando, em 

segundo plano, as diversas manifestações lutuosas da consorte régia na capital, no reino 

e pela Europa. Em suma, pretendemos, registar, tão-só,  algumas considerações a 

propósito do processo doloroso, participado por “todos” e profundamente ritualizado, 

que conduzia a rainha da Morte à Glória e da Glória à eternização régia na memória 

colectiva.  

 

Maria Paula Lourenço é Professora do Departamento de História da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa desde 1990, onde defendeu a sua tese de 

doutoramento em 2000. É membro do Centro de História e Académica de número da 

Academia Portuguesa da História. Para além da participação em vários projectos de 

investigação nacionais e estrangeiros e de diversas participações em Congressos e 

encontros científicos, recebeu, em 2005, o Prémio Calouste Gulbenkian de História 

Moderna e Contemporânea atribuído à tese de doutoramento,   A Casa das Rainhas de 

Portugal (1640-1754). A sua investigação centra-se, primacialmente, no estudo das casas 

senhoriais, com especial relevo para as Casas da Família Real, privilegiando, mais 

recentemente, por um lado, as biografias de Reis e Rainhas de Portugal e, por outro, a 

importância da Corte portuguesa na Época Moderna. 
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No final do Antigo Regime tinha passado o período áureo da parenética. Outras 

formas de comunicar se iam impondo cada vez de forma mais apelativa. Contudo, os 

sermões relativos à família real continuavam a evidenciar as características de sempre: 

peças laudatórias que continham elementos quer biográficos quer ao nível da 

representação e evidenciavam tópicos de teoria política. Partindo das orações fúnebres 

impressas em Lisboa e no Rio de Janeiro por ocasião da morte de D. Maria I 

procuraremos analisar e interpretar estas fontes à luz das actuais metodologias de 

investigação de modo a apurar os principais contributos para a construção da imagem 

da soberana. 

Isabel Drumond Braga é Professora auxiliar com agregação da Faculdade de Letras da 
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Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT- FIT), desde 2016. Tem 

desenvolvido investigação e lecionado nas áreas de História Social, História Religiosa, 
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Ao longo dos séculos, as monarquias procuram transmitir aos seus súbditos, bem 

como aos outros reinos, uma imagem de esplendor e ostentação, como símbolo do seu 

poder, através de vários elementos, entre os quais as cerimóniais e rituais. Para além das 

cerimónias calendarizadas, permanentes, que se repetiam anualmente ao longo do 

tempo, havia também as cerimónias extraordinárias, compostas pelas festividades por 

ocasião dos principais acontecimentos da vida do monarca: nascimento / baptizado, 

casamento, aclamação e morte, que, que garantiam à monarquia a sua permanência e 

continuidade. 

A Monarquia Constitucional irá trazer algumas alterações aos rituais de luto 

relacionados com os monarcas portugueses. Legisla os períodos de luto pela morte de 

diferentes monarcas, apresenta algumas alterações nas cerimónias fúnebres régias, 

termina com o ancestral ritual de quebra dos escudos e assinala anualmente a data da 

morte do fundador da monarquia constitucional, D. Pedro IV. Entre continuidades e 

rupturas, como foi assinalada e ritualizada a morte dos monarcas portugueses durante a 

monarquia constitucional? 

 

Pedro Urbano é doutorado em Ciências Históricas pela UNL com a tese financiada 

pela FCT intitulada “Nos bastidores da Corte”: O Rei e a Casa Real na crise da Monarquia – 

1889-1908, trabalho que venceu a 23ª edição do Prémio Victor Sá de História 

Contemporânea da Universidade do Minho. 



Participou, como bolseiro, em vários projectos de investigação da Universidade Nova 
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Writers in History e da COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. 

Foi membro da acção integrada Luso-alemã Redes culturais femininas entre Portugal e a 

Alemanha, financiada pela FCT e participante no projecto Site das Escritoras, financiado 

pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

As suas áreas de investigação têm sido as elites portuguesas durante a Monarquia 

Constitucional, tendo-se interessado mais recentemente pelo estudo da produção textual 

feminina ao longo de todo o século XIX. Apresenta regularmente o resultado das suas 

investigações em colóquios, quer em Portugal, quer no estrangeiro, tendo publicado 

vários artigos. 

Presentemente, é professor de História de Portugal na Escola Superior de Educadores 

de Infância Maria Ulrich. 
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