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Resumo 

Com a defesa da Dissertação de Mestrado em História – especialidade História 

Moderna e Contemporânea em 2012, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

intitulada - A «Melancolia» do poder: representações e imagens de D. MARIA I, a 

Piedosa (1734 – 1799) decidiu-se submeter a mesma como proposta para o IV Encontro 

de Jovens Investigadores de História Moderna.  

Este objectivo prende-se com a finalidade de dar a conhecer não só o reinado de 

D. Maria I, que foi efectivamente a primeira «rainha reinante» de Portugal, bem como 

compreender e evidenciar as várias circunstâncias preponderantes que, desde a infância 

até à idade adulta contribuíram para o seu afastamento político em 1792. Data que, 

devido às considerações de uma junta de notabilidades médicas considerou a Rainha D. 

Maria I «incapaz» para governar o reino. Desta forma decidiu-se que, o príncipe D. João 

então casado com D. Carlota Joaquina tomaria o exercício da administração pública. 

No reinado de D. Maria I constataram-se várias relações de correlação e de 

grande amizade entre a Família Real Portuguesa e Espanhola. Eram visíveis as ligações 

familiares e afectivas que existiam entre monarcas e príncipes. Por conseguinte, 

algumas situações ocorrentes também contribuíram para a debilidade e melancolia da 

rainha.  
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Paper 

 

1. D. Maria I: a primeira rainha governante de Portugal 

D. Maria Francisca cresceu no esplendor da corte joanina. No reinado de seu pai, 

assistiu àqueles que criticavam D. José como um rei passivo das decisões de Pombal. 

Nesta altura, já o Ministro do Reino conhecido como Marquês de Pombal 

elaborara planos para o casamento da princesa. Da união com o seu tio, o infante D. 

Pedro, os Príncipes do Brasil tiveram seis filhos. O primogénito D. José, Príncipe da 

Beira, em 1761, D. João que nasceu e faleceu no mesmo ano de 1763, D. Maria Isabel, 

que nasceu em 1766 e faleceu em 1777 D. João, que mais tarde virá a ser D. João VI, 

nasceu em 1767, D. Mariana Vitória Josefa, que nasceu em 1768 e faleceu em Madrid 

em 1788, depois nasceu D. Maria Clementina, que só viveu dois anos, pois nasceu em 

1774 e faleceu em 1776.
1
.   

Sebastião de Carvalho e Melo consciente que, os Príncipes do Brasil lhe 

dirigiam um partido hostil, e que se opunham à sua “governação” sabia que D. Maria 

Francisca assim que sucedesse ao trono lhe retiraria o poder.  

Neste sentido, encetou um plano para que em vez da legítima herdeira sucedesse 

ao trono – D. Maria, fosse no seu lugar o filho primogénito – D. José, o filho. Esta 

renunciava aos seus direitos de sucessão, os quais recairiam sobre o seu filho, o príncipe 

D. José, em que se esperava que o avô abdicasse em seu favor
2
.  

É importante referir, que a decisão de renunciar ao trono apenas estava 

incumbida à Princesa do Brasil que, defendeu os seus direitos à Coroa pelas Cortes de 

Lamego
3
.  

Contudo, o Marquês de Pombal para que pudesse vingar o seu plano concretizou 

o casamento do príncipe D. José, filho de D. Maria Francisca com a sua irmã D. Maria 

Benedita, sua tia. Mais uma vez se colocava a questão da consanguinidade entre 

parentescos, onde são novamente pedidas as breves dispensas junto do papado, para um 

                                                           
1
 Cf. António Sérgio, Caetano de Abreu Beirão, Pedro Batalha Reis, Afonso Zuquete, “Dona Maria 

Primeira (1734 – 1816) e a sua descendência”, Nobreza de Portugal, Vol. I, Lisboa – Rio de Janeiro, 

Editorial Enciclopédia Lda., 1960, pp. 650 – 653.   
2
 Veja-se João Pedro Ferro, “Projectos Políticos”, Um Príncipe Iluminado Português: D. José (1761 – 

1788), Lisboa, Lucifer Edições, 1989, pp. 69 – 70.   
3
 Cf. Idem, Ibidem, p. 72. 
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que se casamento realizou apressadamente devido à doença e a mando do próprio D. 

José, no dia 21 de Fevereiro de 1777.   

 

2. Ascensão de D. Maria I ao trono: aclamação 

A partir do momento em que D. José adoece, foi a D. Mariana Vitória incumbida 

a regência pelo seu marido
4
. O Marquês de Pombal viu-se impedido de falar ao rei. 

Aliás, D. José demonstrava já na altura os escrúpulos pelos actos que tivera cometido ou 

permitido que sucedessem, e o que mais desejava era poder estar nos momentos finais 

próximo da sua família. Foi aqui que o Marquês de Pombal percebeu, que o seu 

poderio, que durara vinte anos, tinha chegado ao fim
5
. 

D. José faleceu no dia 24 de Fevereiro de 1777. Logo após a morte do soberano 

foi entregue à herdeira do trono e tornado público, um documento no qual D. José fazia 

recomendações à filha.  

Em primeiro lugar, confiando na sua grande virtude decerto governaria o seu 

povo com paz e justiça; em segundo lugar pedia-lhe que cuidasse da sua mãe e irmãs 

com todo o zelo e amor, que sempre lhes tivera; em terceiro lugar recomendava-lhe que 

terminasse a construção da Igreja da Memoria, que a Deus prometera; em quarto lugar 

solicitava-lhe o pagamento das suas dívidas, que até então não pudera fazer, por temer 

uma guerra próxima; em quinto lugar a lembrança dos criados, sobretudo aqueles que o 

servirão com amor e em sexto e último lugar o perdão da pena legal aos criminosos de 

Estado, que julgasse dignos de perdão, porque contra a sua Pessoa ou contra o Estado, o 

monarca já os tinha perdoado, para que Deus lhe pudesse perdoar os seus pecados
6
.    

 A cerimónia do Auto do Levantamento e Juramento da sucessora de D. José 

realizou-se numa terça-feira, no dia 13 de Maio de 1777
7
 destinou-se os antigos Paços 

da Ribeira, na Real Praça, onde se mandou construir uma varanda para o efeito.   

                                                           
4
 Cf. Visconde de Santarém, “Introducção”, Quadro Elementar das Relações Politicas e Diplomaticas de 

Portugal com as diversas Potencias do Mundo. Desde o principio da Monarchia Portugueza ate aos 

nossos dias: ordenado e composto pelo Visconde de Santarem, Tomo Oitavo, Pariz, J. P. Aillaud 1853, p. 

51.  
5
 Cf. José Manoel de Noronha, “Prefácio”, Cartas do Marquês de Pombal (1777 – 1780) com um prefácio 

e notas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1916, p. 9.  
6
 Vide BNP, Cod. 6332.   

7
 Cf. Auto do Levantamento, e Juramento, que os Grandes, Titulos Seculares, Ecclesiasticos, e mais 

pessoas, que se acharão presentes, fizeram á Muito Alta, Muito Poderosa Rainha Fidelissima a Senhora 

D. Maria I. […], p. 3. 
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 Apesar da perda de um soberano, celebrava-se a ascensão de outro e neste caso, 

pela primeira vez uma mulher que ascendia ao trono português e consigo levava as 

muitas esperanças que o povo nela depositava. 

 

    

2.1.O novo governo: entre a piedade e o poder político 

No dia 1 de Março de 1777, o Marquês de Pombal pediu a D. Maria I a demissão 

de todos os cargos que desempenhava até então, bem como a licença para poder ir para 

Pombal passar os últimos dias da sua vida. A rainha atendeu ao pedido do antigo 

ministro e no dia 3 de Março saiu um decreto onde aceitava a sua demissão, 

concedendo-lhe a licença para ir para Pombal.  

O decreto foi lido e entregue ao Marquês de Pombal por Martinho de Melo e 

Castro na presença de Aires de Sá e Melo
8
 e dizia pela rainha: “Tendo consideração á 

grande e distinta Estimação, que Meu Senhor e Pai, que Santa Gloria ája, fes sempre da 

pessoa do Marques de Pombal; e reprezentando-me o exmo. Marques que a sua 

avançada Idade, e molestias, que padecia não lhe permitião o continuar por mais tempo 

no meu Real Serviço, pedindo-me licença pra se dimitir de todos os lugares, e 

empregos, de que se acha encarregado, e para poder retirar-se á sua Quinta do Pombal. 

E atendendo ao referido pedido, sou servida aceitar-lhe a dita demissão, e conceder-lhe 

a Licença, que pede”
9
.  

O novo reinado começou exactamente por fazer rigorosas economias pela 

situação débil a nível económico que o país vivia, bem como se impunha resolver o 

problema daqueles que foram presos e desejavam ver a justiça aplicada.  

O número de indivíduos que foram soltos, por ordem da rainha D. Maria I, logo 

após a morte de D. José, em 1777 está calculado em 800, mas ao que parece foram 

muitos mais os que pereceram nos cárceres do continente e do ultramar, chega-se a 

calcular mais de 3000 vítimas, consequência das penas gravíssimas aplicadas pelo 

Marquês de Pombal
10

.      

                                                           
8
 Cf. Mário Domingues, op. cit., p. 52. 

9
 Vide BA., 51 – XIII – 24 (97 a-g), fl.9. 

10
 Veja-se Mário Domingues, op. cit., pp. 8 – 11; José Manoel de Noronha, op. cit., pp. 10 – 11.    
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O Julgamento do Marquês de Pombal foi um processo moroso e que causou à 

rainha momentos de instabilidade psíquica visto que estava em causa a memória de seu 

pai, D. José.  

D. Maria I, com o decorrer do processo mostrava-se preocupada, confessou ao 

seu marido D. Pedro III, que o facto de o processo ser demasiado longo a inquietava, 

sobretudo no processo dos Távoras, onde o tribunal só de madrugada deliberou a 

sentença: todos foram inocentados, à excepção do duque de Aveiro e os seus familiares 

e cúmplices. Reabilitava-se o nome da família Távora, o conde de Atouguia e todas as 

mais pessoas que estavam implicadas na tentativa de regicídio e que tinham sido 

presas
11

.   

De salientar, que o Marquês de Pombal foi também alvo de um processo, desta 

feita, por todos os crimes que este cometera. Todavia, este julgamento causava 

instabilidade a D. Maria I, porque se por um lado ilibava a memória de seu pai, por 

outro Pombal tinha sido o ministro em tinha sido depositada toda a confiança de D. 

José.  

Na última sessão pediu perdão à rainha por todos os crimes que cometera: 

“«Peço humildemente perdão a Sua Majestade a Raínha por tôdas as faltas que pudesse 

cometer, e espero obtê-lo gracas à clemência de que Sua Magestade é dotada»”
12

.  

A rainha e os ministros não pretendiam vingança, nem sequer castigo para o 

antigo ministro. D. Maria I não mandou dar procedimento ao veredicto, atendendo as 

graves moléstias de que o acusado sofria. Perdoava-lhe as penas corporais, mas 

confirmava-se o desterro, o Marquês de Pombal faleceu pouco tempo depois no dia 8 de 

Maio de 1782
13

.   

O reinado de D. Maria I situado entre o reformismo pombalino e os primórdios 

da monarquia constitucional, afigura-se assim como um contraponto entre a máxima e a 

mínima expressão do poder régio e do poder da comunidade de todo o pensamento 

político português
14

.  

                                                           
11

 Cf. Luís de Oliveira Ramos, op. cit., pp. 84 – 86.  
12

 Apud Idem, Ibidem, p. 185. 
13

 Cf. Idem, Ibidem, p. 189.  
14

 Cf. Zília Osório de Castro, “Poder Régio e os Direitos da Sociedade – o «Absolutismo de 

compromisso» no reinado de D. Maria I”, Revista Ler História, nº 23, Fim de Século Edições, 1992, p. 

11. 
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Corroboramos esta afirmação: “«A Viradeira foi isto. Uma reacção contra o que 

estava é certo, mas em que as perseguições se reduziram ao indispensável, as reparações 

estenderam-se ao que se pôde e se tratou de, aproveitando o que de útil fora antes feito, 

conjugar o tradicional, que havia sido ofendido, com as inovações de uma época 

progressiva»”
15

.   

Poder-se-á então enquadrar o reinado de D. Maria I, no Despotismo Esclarecido? 

Caracteriza a brandura com que esta soberana governou, promovendo acima de 

tudo o bem-estar dos vassalos, e dos seus vassalos mais desprotegidos da fortuna
16

.  

Esta rainha restaurou a antiga tradição das audiências gerais do povo, todos eram 

admitidos às mesmas, estabelecendo-se assim um grande contacto entre a monarca e a 

classe popular. Neste contexto, está patente o paternalismo das monarquias absolutas, 

onde a felicidade e bem-estar dos súbditos dependiam do monarca. 

Como se elabora a imagem de uma rainha e mulher, enaltecendo qualidades 

femininas como a caridade e a fé, que se deveriam unir à razão e administração pública, 

que até então eram atributos masculinos, visando dar equilíbrio ao governo? 

O problema era que pela primeira vez a rainha em funções era obrigada pela sua 

posição a ser substituta do homem, mas concomitantemente desempenhando o papel de 

mulher, considerando-se que estava sujeita a todas as limitações tradicionais do seu 

sexo. “Tal representava um desafio tanto ao seu engenho como à sua noção de 

identidade, e tornava-a um ser completamente diferente da rainha consorte, que era 

primordialmente uma esposa”
17

, que não exercia dominium, mas fazia parte integrante a 

níveis político e ideológico do devido emprego da autoridade do marido.  

A imagem de D. Maria I deveria ser construída tendo em conta os vários papéis 

que a figura desempenhava. Nesta circunstância, para além do exercício do poder 

soberano, o papel que se evidenciava dentro das funções de mulher, era o papel de mãe, 

de virgem Maria, porque deu sucessores à Coroa, e assim perpetuava a dinastia dos 

Bragança. Esta era a missão primordial das rainhas consortes, dar continuidade 

                                                           
15

 Apud Zília Osório de Castro, op. cit., p. 13. 
16

 Cf. Supra Idem, Ibidem, p. 139. 
17

 Vide David Loades, “ Introdução: Imagem e Realidade”, As Rainhas Tudor – O Poder no feminino em 

Inglaterra (séculos XV – XVII), Casal de Cambra, Caleidoscópio Edição e Artes Gráficas SA, 2010, p. 12.  
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dinástica, bem como seguindo o modelo das virtudes cristãs como a bondade, a piedade, 

a caridade, a virtude e a graça, a rainha devia ser esposa e mãe exemplar
18

.  

D. Maria I seguiu estes trâmites: Rainha, Mãe, Esposa, fiel à Igreja, portanto, 

devota, ao poder que «Deus lhe atribuiu», procurou nas suas atitudes governar com 

justiça, benignidade e virtude nas suas acções, elevando-se o seu amor a Deus e aos seus 

vassalos.  

O seu glorioso reinado, a sua política prudente e a justiça dos seus actos eram 

atributos inerentes aos grandes reis, pois a prudência era um valor supremo de saber 

considerar os fins e ajustar os meios, para que os objectivos fossem alcançados.  

A razão da administração do governo, como observámos, era um princípio 

masculino, mas que foi seguido pela monarca, que cumpriu a sua incumbência até as 

suas faculdades mentais estarem comprometidas. D. Maria I agia como um rei na 

governação do Estado.  

William Beckford, que tinha vivido na corte da soberana dizia a seu respeito: 

“Impressionou-me o seu aspecto muito digno e conciliador. Parece ter nascido para 

mandar, mas tornando ao mesmo tempo a sua autoridade tão querida como 

respeitada”
19

. 

O seu carácter pio, que a tornava notável permitia colocá-la no lugar de outras 

rainhas santas, visto que o seu dever de soberana, em conjunto, com a piedade cristã 

fazia parte da idealização da mulher. E o que mais se sublinha, era ter sido uma mulher 

a governar com estes trâmites: “O destaque atribuído à soberana reforçava o papel desta 

como mulher, que com maternal cuidado, vigilancia, e amor a seus povos, 

governava”
20

.  

 

3. A morte no seio da família real portuguesa 

A partir do ano de 1781 os acontecimentos revelaram-se trágicos para a Família 

Real portuguesa. Começamos por esta data e não mais adiante, porque terá sido a partir 

daqui que D. Maria I tendo em conta as várias e importantes perdas familiares começou 

a revelar as suas fragilidades psíquicas e emocionais. 

                                                           
18

 Cf. Maria Paula Marçal Lourenço, Ser Rainha em Portugal nos alvores da Modernidade […], op. cit., 

pp. 610 – 611.  
19

 Vide William Beckford, A Corte da Rainha D. Maria I – Correspondência de William Beckford 1787, 

Lisboa, 2003, p. 132. 
20

 Vide Paulo de Assunção, op. cit., p. 97.  
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No dia 15 de Janeiro de 1781 pereceu D. Mariana Vitória, a rainha-mãe
21

. Foi 

um profundo desgosto para D. Maria I, pois a sua mãe era um dos seus pilares, de quem 

nutria um profundo sentimento, bem como recebia conselhos nas horas mais difíceis.  

A carta que escreveu à sua prima Maria Josefa, para Madrid, que encontrámos 

no Archivo Historico Nacional, demonstra a dor dessa perda: “em sentir infinitamente a 

falta de minha amada May, e Senhora pois lhe devia o maior carinho […] esta 

lembrança tem augmentado o meu pezar fazendo-me este golpe mais sensivel”
22

.  

Numa outra carta dirigida ao rei católico, seu tio, D. Carlos III com quem 

trocava várias vezes correspondência, dizia sobre a morte da sua mãe: “Vossa 

Magestade teve por saber que ainda continuava a minha grande afflição que me cauzou 

a falta de minha amada May, e Senhora tão digna da nossa eterna lembrança e o 

interesse que Vossa Magestade tem, que esta pena não prejudique a minha saude”
23

.  

No dia 2 de Setembro de 1785 pereceu D. Luís, irmão de Carlos III, portanto 

também tio de D. Maria I, esta dava assim as condolências ao seu tio, rei de Espanha: 

“A triste noticia que Vossa Magestade me communica do falecimento do Infante Dom 

Luis seu amado Irmão, me cauza aquelle sentimento proprio das razoens do Sangue, e 

da estreita amizade que nos unem, e que justamente persuadirão a Vossa Magestade da 

grande parte que tomo neste funesto acontecimento”
24

.  

No ano seguinte, D. Maria I perdeu o seu outro pilar, o seu marido e tio, o rei D. 

Pedro III, no dia 25 de Maio de 1786
25

. Este acontecimento deixou-a profundamente 

abalada e quem frequentava a corte apercebia-o
26

. Tinha por D. Pedro III um especial 

carinho, apoiava-se nele nos momentos de felicidade e tristeza, nas decisões políticas 

mais difíceis e quando governava ouvia os seus conselhos.  

Tanto D. Mariana Vitória como D. Pedro III representavam para D. Maria I um 

suporte, que tinha para se apoiar em todos os momentos, os de maior aflição, 

consternação ou alegria. A partir desta segunda perda, a rainha começou de facto a 

revelar a sua fragilidade perante a consciência da morte. O medo da perda dos entes 

queridos. 

                                                           
21

 Cf. Francisco da Fonseca Benevides, “D. Mariana Vitória de Bourbon”, Rainhas de Portugal – Estudo 

Histórico com muitos documentos, Lisboa, Typographia Castro Irmão, 1878, p. 480.  
22

 Vide AGS., ESTADO, Legajo - 7321.  
23

 Vide Idem, Ibidem, Legajo -7337. 
24

 Vide AHN., ESTADO, Legajo 2583. 
25

 Cf. Paulo de Assunção, op. cit., p. 89.  
26

 Cf. Idem, Ibidem, p. 89.  
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Na carta que D. Carlos III escreve a D. Maria I a dar as condolências pela perda 

do seu marido, este salienta a aflição em que deve estar sua sobrinha, mas sublinha a 

esperança que esta tem em Deus e nos seus auxílios poderosos: “al paso que han 

aumentado mi sentimento considerando la aflíccíon de Vossa Magestade y et justo dolor 

que la causaria la falta del Rey su tio y esposo, que as fim se ha verificado, han 

fortificado la opinion que ya tenia dela virtud y constancia de Vossa Magestade y la 

esperanza que Dios la habia de premiar com auxílios poderosos”
27

.   

Dois anos depois, o ano 1788 revelou-se avassalador para o coração frágil da 

rainha. Foi um ano em que sucederam várias perdas de familiares muito próximos à 

soberana.  

No dia 11 de Setembro desse ano faleceu com vinte e sete anos o filho 

primogénito de D. Maria I, o príncipe herdeiro D. José. Há já algum tempo, que o 

príncipe sofria de varíola e segundo alguns historiadores, a rainha temendo pelo seu 

filho não deixou que o mesmo recebesse uma vacina contra a doença
28

.  

Porém, a consternação foi geral, o povo culpava os médicos, a rainha chorava a 

perda do filho herdeiro da coroa. “Los clamores y lagrimas manifestaron bien el dolor y 

yiuo sentimento que causa á todos la tempra na muerte del eredero inmediato á la 

corona. Generalmente y mas que todos la Princesa viuda culpan al medico Pereira, que 

fue el assistente y dícen se maneró en la maior parte del curso de la enfermedad, sin 

parecer delos ótros”
29

.   

Sendo as Monarquias Ibéricas muito ligadas, procurou-se consertar vários 

casamentos entre membros da Família Real Bourbon e Bragança. Todavia, os 

acontecimentos posteriores também iriam afectar a rainha portuguesa, visto que 

mantinham estima e preocupação pelos membros.  

Assim sendo, D. Maria I em correspondência com Carlos III e com a 

interveniência de embaixadores decidiu que iria casar o seu filho D. João (futuro D. 

João VI) com D. Carlota Joaquina de Bourbon, filha dos Príncipes das Astúrias, futuros 

                                                           
27

 Vide AGS., ESTADO, Legajo – 7342.  
28

 Cf. Infra Caetano Beirão, op. cit., p. 363. 
29

 Vide AGS., ESTADO, Legajo – 7344. 
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reis espanhóis, Carlos IV e Maria Luísa de Parma, dando-se início ao projecto em 

1783
30

.  

Numa carta de D. Maria I para a princesa das Astúrias, pode observar-se o 

desejo dos laços de parentesco: “Procurando eu sempre achar meios de augmentar 

quanto for possivel os Laços de Parentesco e affecto que existe entre nos, e achando o 

mais adequado, para este efeito poder conseguir a satisfação de se ajustar o cazamento 

do meu Filho o Infante D. João, com a Infanta D. Maria Carlota”
31

.   

Ao mesmo tempo, outro enlace se celebrou entre ambas as cortes, a filha de D. 

Maria I, D. Mariana Vitória ficou prometida ao infante D. Gabriel, filho de Carlos III, 

no dia 11 de Abril desse ano.  

Contudo, ambos os casamentos ocorreram em 1785, e consistiram na troca das 

noivas, no mesmo dia. O casamento de D. Mariana Vitória celebrou-se por procuração, 

em Lisboa, no dia 12 de Abril de 1785, onde alguns dias depois partiu para Vila Viçosa. 

Quando D. Carlota Joaquina chegou a Vila Viçosa, no dia 7 de Maio, D. Maria 

mostrou-se encantada com a futura nora. As festas prolongaram-se até à partida de D. 

Mariana Victória, para a corte espanhola. Isto é, no dia seguinte realizou-se no Paço 

ducal de Vila Viçosa a cerimónia da troca e entrega das Infantas
32

.  

No dia 2 de Novembro de 1788, dois meses depois de ter tido o segundo filho a 

infanta D. Mariana Victória, filha de D. Maria I, perecia de varíola. Numa carta 

diplomática percebe-se que a notícia se recebeu com pesar: “Quedo enterado y mui 

persuadido de la grande afliccion que causó en el animo del Rey, segundo vossa 

excelencia, de los Principes, de lo señor Infante su digno esposo, e de mas Real Familia 

por el amor que la tenian adquirido com sus amables prendas, como aqui todos 

sabem”
33

.  

Porém, nesta família pouco tempo depois a morte levou a criança que tinha um 

mês de vida, no dia 9 de Novembro. Na correspondência diplomática encontra-se a 

notícia: “confirma la triste noticia que havia llegado aqui anteriormente dela muerte del 

Señor Infante Carlos Josef, sucedida el dia 9, no pudiendo resistir á la violencia de las 

viruelas malignas. Este golpe sensible Já no sorprindió tanto á esta corte y publico, por 

                                                           
30

 Tratava-se aqui de uma questão importante, porque até à data o primogénito D. José ainda não tinha 

tido herdeiros, por conseguinte, o infante D. João seria o herdeiro presuntivo da Coroa Portuguesa. 
31

 Vide AHN., ESTADO, Legajo – 2626, fl. 499. 
32

 Cfr. António Sérgio, Caetano de Abreu Beirão, Pedro Batalha Reis e Afonso Zuquete, op. cit., p. 653. 
33

 Vide AGS., ESTADO, Legajo – 7344. 
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temerlo invitable desde que su augusta madre cedió á la fuerza del mismo mal”
34

. E 

praticamente na mesma altura a tragédia familiar terminou com a morte de D. Gabriel, 

no dia 23 de Novembro: “las esperazas de que el Señor Infante D. Gabriel venciese la 

cruel enfermedad de las viruelas, haviendo falecido aquel mesmo día á las doce y meia, 

y quando el Rey Y la Real Familia com el sumo dolor dexa entender”
35

. Todos  

faleceram vítimas da mesma doença
36

.  

Contudo e apesar de D. Maria I estar já demasiadamente fragilizada por todas 

estas perdas, a morte perdurou no seio da corte portuguesa.  

Frei Inácio de S. Caetano, confessor da rainha há mais de trinta anos também se 

encontrava doente, a possibilidade da sua morte angustiava D. Maria I, pois era a este 

membro em que ela se apoiava, não só no plano espiritual, mas na sua vivência como 

mulher e soberana.  

De extrema religiosidade, D. Maria I, sentiu a angústia de outra perda, neste 

caso, o seu terceiro confessor que faleceu no dia 29 de Novembro de 1788. Aquele que 

acalmava as suas inquietações, os seus receios demonstrando, assim, o quanto o 

Marquês de Pombal estava errado naquilo que esperava. 

Como refere William Beckford: “o marquês de pombal, topando-o por um 

desses acasos que desafiam todos os cálculos, julgou-o suficientemente astuto, jovial e 

ignorante para fazer dele um inofensivo e cómodo confessor de Sua Majestade”.  

A morte ainda levou um último ente querido de D. Maria I, o seu tio Carlos III, 

com quem trocava muitas vezes correspondência, sobretudo dando notícias um ao outro 

sobre a família, as actividades que realizavam e o sentimento que nutriam um pelo 

outro, como se podem ver nas cartas encontradas no Archivo Historico Nacional e no 

Archivo General de Simancas.  

Foi numa carta, que redigiu a Carlos IV, que D. Maria I exprimiu a sua dor pela 

perda do seu tio querido Carlos III: “o Altissimo permittio que não occupasse por mais 

tempo o Senhor Rey Catholico Dom Carlos III, seu dignissimo Pay, e Meu respeitado 

Tio; assim como vai suavizando com tanta gloria de Vossa Magestade o justo 

sentimento de seus fieis Vassalos na falta daquele grande Principe, modera tambem a 

                                                           
34

 Vide Idem, Ibidem.  
35

 Vide Idem, Ibidem, Legajo – 7344. 
36

 Cfr. António Sérgio, Caetano de Abreu Beirão, Pedro Batalha Reis e Afonso Zuquete, op. cit., p. 653. 
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minha dõr que ella exilou no meu Já tão magoado Coração; por allem dos apertados 

vinculos do sangue e da amizade que estreitamente nos unem”
37

.  

No ano seguinte, em 1789 sucede a Revolução Francesa. As notícias que 

chegam de França preocupavam D. Maria I, sobretudo com o fim da Monarquia 

Constitucional. Mas, em 1792 o que deixara D. Maria I consternada foram as mortes 

dos membros da Família Real francesa: Luís XVI e Maria Antonieta na guilhotina, a 

linhagem Bourbon, era o fim dos Bourbon com a morte dos seus filhos.  

A frequência de D. Maria I na ida aos banhos e a realização de sangrias tornou-

se frequente, consequência talvez, da sintomatologia que tinha e os tratamentos que os 

médicos na época achavam os mais adequados para a recuperação da rainha.  

As idas e vindas às Caldas da Rainha, onde a Família Real procurava os banhos 

termais justificavam-se para a cura das suas maleitas, bem como as sangrias um recurso 

constante para aliviar doenças, que se desconheciam e terapêuticas que se ignoravam
38

.  

Com a morte de Frei Inácio de S. Caetano tinha de haver um substituto para o 

cargo de confessor da rainha. Por conseguinte, D. Maria I nomeia D. José Maria de 

Mello, para ocupar esse cargo, no dia 5 de Dezembro de 1788
39

.   

É importante realçar, que aquele que exercesse o cargo de confessor do rei 

detinha um acesso muito especial à consciência do mesmo, desfrutando de uma notável 

capacidade para influenciar o seu arbítrio.  

Mas, por esta data, 1792, já D. Maria I tinha as suas faculdades mentais 

comprometidas. O núncio a ponderar o caso para Roma escreve: “«Sua Maestà è stata, 

sino dalla più tenera età, soggeta a scrupoli»”
40

. E o confessor já não conseguia aquietá-

la.   

Na obra de Caetano Beirão, encontram-se descritos documentos, que podem 

ajudar a compreender melhor o estado em que se encontrava a soberana.  

Registamos um que descreve o temperamento da rainha: “«Para dar a V. M.
ce

 

uma succinta idéa do cazo de S, Mag.
de

, dir-lhe-ei, em breves palavras que esta senhora 

sempre teve um temperamento triste e sujeito a affecções nervosas, o seu genio era de 

                                                           
37

 Vide AGS., ESTADO, Legajo – 7345. 
38

 Cf. Maria Paula Marçal Lourenço, “Entre a Morte e a Glória: doença, morte, exéquias de D. Mariana de 

Áustria”, Problematizar a História – Estudos em História Moderna em homenagem a Maria do Rosário 

Themudo Barata. Coord. Ana Leal de Faria e Isabel Drumond Braga, Lisboa, Caleidoscópio, 2007, p. 795 
39

 Cf. Domingos Maurício Gomes dos Santos, op. cit., p. 556. 
40

 Apud Idem, Ibidem, p. 560.  
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grande mansidão, e um tanto tímido, a sua imaginação perspicaz  e os seus hábitos 

sempre propensos a espiritualidades. Sofre ha annos molestias de estomago, e uma 

grande addstricção de ventre, que se tem exaltado com a aversão que a Mesma Senhora 

tem a todos os remedios purgantes, e principalmente ajudas, que nunca consentia”
41

. 

No século XVIII, a melancolia, conhecida como a doença de que padeciam 

muitos monarcas, e segundo Raphael Bluteau era designada como: “Tristeza, que de 

ordinario, procede de humor melancólico. Para os que tem este humor, saõ sementeiras 

de penas. Tudo o que elles vem os molesta. Quando lhes faltão motivos de sentimento, a 

imaginação lhos ministra”
42

, isto é, os indivíduos que tivessem características de 

melancolia, eram propensos à tristeza e ao mal-estar.   

  

                                                           
41

 Apud Caetano Beirão, Ibidem, p. 411.  
42

 Vide Raphael Bluteau, op. cit., p. 404. 
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4. Afastamento político D. Maria I 

Quando o estado de saúde de D. Maria I se agravou, a Família Real decidiu que 

viesse tratar a rainha um médico inglês, Dr. Willis, médico-psiquiatra de prestígio, 

conhecido pelos cuidados que dispensou ao rei Jorge III, de que tinha padecido do 

mesmo mal e onde os resultados tinham sido animadores
43

.   

Luís Pinto anunciou ao ministro de Portugal, em Londres, Cipriano Ribeiro 

Freire tal notícia, no dia 4 de Fevereiro de 1792: “«Tenho o grande dissabor de 

participar a V. M.
es

 que S. Mag.
de

 se acha actualmente padecendo huma affecção 

melancolica, que se tem degenerado em insânia, e chega aos termos de hum frenesim. 

Esta triste situação fez lembrar aqui que poderia talvez ser útil passar a esta Corte, sem a 

menor perda de tempo, ao Dr. Wallis (sic) o principal Medico, que supponho, ser o que 

assistia S. Mag.
de

 Britannica em circunstancias annalogas; por cujo motivo tenho ordem 

de recomendar a V. M.
ce

 que immediatamente procure o referido Medico, e lhe 

proponha a viagem de Lisboa, sem a menor perda de tempo»”
44

.        

O Dr. Willis decidiu vir até Lisboa tratar D. Maria I, no entanto impôs pesadas 

condições ao governo português: dez mil libras, enquanto durasse o tratamento da 

soberana, viagens de ida e volta pagas, carruagens às ordens e mesa sempre cheia
45

. 

Como o estado de D. Maria I não melhorava, o médico inglês propôs em 

determinado momento levá-la para Inglaterra, para aí continuar o seu tratamento. 

Circunstância a que logo o governo se opôs pela arriscada viagem, bem como não se 

vislumbrava qualquer melhoria
46

. 

Em concomitância, Dr. Willis decidiu deixar Portugal e voltar para Inglaterra. E 

o estado de D. Maria I continuou sem solução, degradando-se de dia para dia: 

“Vacilante algumas vezes, dizia que estava morta e que dentro de si não tinha entranha 

alguma. Persistia em não querer tomar purgantes. Dormia com interpolações, mas às 

vezes durante três e quatro horas seguidas”
47

.  

A demência tinha tomado tal proporção, que era urgente providenciar uma 

solução governativa. Por conseguinte, os quatro ministros do despacho, o Marquês de 

                                                           
43

 Veja-se sobre a Medicina em Portugal: Maria Paula Marçal Lourenço, Casa, Corte e Património das 

Rainhas […], Vol, 1, op. cit, pp. 291 – 296.    
44

 Apud Caetano Beirão, op. cit., p 411.  
45

 Cf. Supra Mário Domingues, op. cit., p. 256.  
46

 Cf. Idem, Ibidem, p. 257. 
47

 Vide Idem, Ibidem, p. 257. 
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Ponte de Lima, Martinho de Melo e Castro, José de Seabra da Silva e Luis Pinto de 

Sousa Balsemão decidiram tendo em conta a incapacidade mental da soberana, para os 

negócios do Estado, designar uma junta de médicos a consultar, para averiguar o estado 

da soberana.  

Na convocação da junta das notabilidades médicas, foram colocadas quatro 

questões, que foram respondidas por uma junta de treze médicos. Estas foram: 1ª se a 

moléstia dava próxima de melhora; 2ª se haverá demora no perfeito restabelecimento; 3ª 

se é compatível com o restabelecimento alguma aplicação de Sua Majestade aos 

negócios do governo e a 4ª e última, se actualmente será prudente tocar a Sua Majestade 

nestas coisas sem risco de alterar o progresso do seu restabelecimento?
48

. 

Os médicos responderam negativamente há primeira, terceira e quarta questões e 

positivamente há segunda. Isto é, D. Maria I não poderia continuar no exercício do 

governo tendo em conta a gravidade do seu estado: “a enfermidade mental da Rainha D. 

Maria I era inteiramente incurável”
49

.  

Perante este quadro, depois do voto dos médicos, os ministros confirmando a 

incapacidade administrativa da soberana reinante, reconheceram de seguida 

arbitrariamente o direito de regente do príncipe D. João
50

.  

Deste modo, no dia 10 de Fevereiro decidiram os ministros, que o mesmo 

herdeiro à Coroa tomasse o exercício da administração pública, assinando por baixo do 

nome da rainha
51

. “Decidiram dever rogar o mesmo principe para que fosse servido 

tomar o exercicio da administração publica, debaixo do nome da rainha, sua augusta 

mãe, proseguindo o despacho sem a mínima alteração, emquanto durasse o 

impedimento de sua magestade”
52

.   

Não obstante, salientamos que o autor Luz Soriano, defendia a ideia de que foi o 

ministro José de Seabra da Silva, com o pensamento em acautelar a governação do reino 

perante a impossibilidade da rainha, que inculcou aos seus colegas a possibilidade de 

levar o príncipe D. João a assumir o governo do reino. Como se pode observar: “vê-se 

que foi José de Seabra da Silva quem levou os collegas a aclamarem o principe D. João 

                                                           
48

 Cfr. BA., 54 – XI – 20, nº 124. Veja-se Caetano Beirão, op. cit., p. 414. 
49

 Vide Simão José da Luz Soriano, História da Guerra Civil e do estabelecimento do Governo 

Parlamentar em Portugal compreendendo a história diplomática, militar e politica d’este Reino desde 

1777 até 1834, Tomo II – Primeira Epocha, Lisboa, Imprensa Nacional, 1867, p. 292. 
50

 Cf. Idem, Ibidem, p. 292. 
51

 Cf. Idem, Ibidem, p. 292.  
52

 Vide Idem, Ibidem, pp. 292 – 293.  
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governador do reino, induzindo-o a assumir o exercício da administração publica em 

fevereiro de 1792, sem a minima dependencia ou aprovação das côrtes”
53

.  

O príncipe D. João redigiu um documento onde assume a competência do ofício 

do governo do reino: “Deferindome o exercicio da Administração pelo notorio 

impedimento da molestia da Rainha minha Senhora May, a quem pela decisão dos 

professores sevia nociva a applicação a Negocios e o cuidado na expedição deles […] 

Rezolvi assistir e prover ao Despaxo em nome de Sua Magestade e a assinar por ella, 

sem que na ordem, normas e chancelaria se faça alteração tudo emquanto durar ou 

houver impedimento de Sua Magestade ou não for servida outra couza ordenar”
54

.   

Além de promover a patrimonialização dos seus ofícios, a Casa Real favorecia 

resolutamente a permanência de um conjunto de famílias junto da monarca. Desta 

forma, ao «associar» a aristocracia ao governo, o rei tinha como objectivo criar um 

bloco coeso e resistente onde a monarquia se pudesse apoiar com as facções no seio da 

corte. 

Como podemos observar, o príncipe D. João, devido ao agravamento do estado 

de saúde de D. Maria I foi nomeado para substituir a rainha, na administração pública, 

enquanto esta não apresentasse melhoras. 

De realçar que, passados sete anos, em 1799, o estado de saúde da rainha 

permaneceu inalterável e o príncipe D. João decidiu assumir a regência do reino.  

É importante referir, que para que isto fosse possível era necessária a 

convocação de cortes, para a aprovação da regência, “competia à nação, através das 

Cortes Gerais reunidas, eleger o novo monarca, que podia não ser o príncipe herdeiro, 

mas outra individualidade qualquer”
55

. Por conseguinte, o príncipe ao tomar esta atitude 

de governar em nome próprio, estava a cometer uma «ilegalidade»
56

.   

O ministro do reino, José de Seabra da Silva opôs-se a tal situação
57

, sugeriu a 

D. João que convocasse as cortes, para legitimar a sua assunção como regente do reino. 

A sua opinião da convocação de cortes “assustou logo a todos os do conselho, que a 

reputaram perigosíssima, para a tranquilidade publica, no meio dos excitamentos 

demagógicos, que por então se estavam passando em França, e das funestas 

                                                           
53

 Vide Idem, Ibidem, p. 293. 
54

 Vide B.G.U.C, Ms. 2529, fl. 34.  
55

 Vide Infra Mário Domingues, op. cit., p. 261 
56

 Cf. Idem, Ibidem, p. 261.  
57

Cf. Simão José da Luz Soriano, op. cit., p. 294. 
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consequências de que tinham sido e continuavam a ser causa. Mas porque um povo 

errára na sua conducta, revoluncionando-se contra a autoridade legal, se fizera temivel a 

esta, nulificando-a ou derrubando-a, não se seguia que os mais povos igualmente 

errassem […]”
58

.  

Contudo, a opinião a desfavor ao ministro José de Seabra da Silva prevaleceu no 

conselho, isto é, não foi inquestionável se houve incoerência em alguns dos ministros da 

Coroa, em 1799.  

Mas, a este se atribui a culpa de ter obrado mal em 1792, ao não ter proposto 

logo a convocação de cortes: “se houve incongruencia de opiniões em algum dos 

ministros da corôa em 1799 foi seguramente a que se deu em José Seabra da Silva, 

porque ou elle obrou mal em não propor as côrtes em 1792, parecendo então fulmina-

las, como o provou na peroração, que fez em favor da governação absoluta do príncipe 

D. João, e em tambem as não propor desde aquelle anno até ao de 1799, ou elle obrou 

mal em as lembrar este ultimo anno, se nao eram necessarias, porque se effectivamente 

não eram no primeiro caso, também o não eram no segundo”
59

.    

Portanto, o certo é que o príncipe D. João se declarou ou o declararam regente 

absoluto do reino, por arbítrio próprio, formalizando a condição de regente e colocando 

fim à ficção da assinatura «Rainha», nos textos emanados da Coroa
60

. Por conseguinte, 

todas as leis, alvarás, decretos, resoluções e ordens, que deviam ser expedidas em nome 

da rainha D. Maria I, passaram a sê-lo em nome do príncipe, como é expresso no dia 15 

de Julho de 1799
61

. Onde o mesmo José de Seabra da Silva, pelo seu carácter 

referendou, mas não minutou. Como consequência da sua atitude, o príncipe D. João 

demitiu o ministro e mandou-o para o desterro, para a sua quinta do Canal, no dia 9 de 

Agosto do mesmo ano
62

.      

Ainda a respeito, da regência de D. João, uma carta da Condessa de Oeynhausen, 

conjectura sobre o assunto, corroborando a informação que desposemos. Neste caso, 

que “tirara o Principe hum decreto d’Algebeira e o dera a lêr a Jozé de Siabra, este 

ministro costumado a tratar com legeirêza as coisas mais graves, disse bom tres vezes, 

                                                           
58

 Vide Idem, Ibidem., p. 294. 
59

 Vide Simão José da Luz Soriano, op. cit., pp. 294 – 295. 
60

 Cf. Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, “Regência em tempo de ameaças (1799 – 1803)”, D. João 

VI – O Clemente, Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2006, p. 66.   
61

 Cf. Simão José da Luz Soriano, op. cit., p. 295. 
62

 Cf. Idem, Ibidem, p. 295.  
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sem desmentir o seu ton irónico. S.A.R. preguntou-lhe o que lhe achava respondeu que 

lhe faltavão pontos e virgulas. S.A.R. lhe ordenou então que lesse no Concelho e que 

avizasse os tribunais e a Corte para na terça feira lhe virem dár os testemunhos da sua 

vacalagem e contentamento. Toda a gente foi gostoza cumprir com esta obrigação no 

dia 23 de Julho do presente anno”
63

.  

O ministro não compareceu e o príncipe D. João a partir desse dia proibiu-o de ir 

ao paço, bem como tinha sido demitido dos seus empregos por impertinência e 

venalidade
64

.   

Consta aqui um pequeno excerto do decreto onde o príncipe se declarou regente 

do Reino: “Tendo em consideração a que em virtude das Leys Fundamentaes da 

Monarquia Portugueza, todos os Direitos da Soberania se devolverão na minha pessoa, 

por ocasião da funesta, verificada e assás notoria enfermidade que infelizmente poz a 

Rainha Minha Senhora May, na impossibilidade de os continuar a exercer, e achando-

me pela dilatada experiencia de 7 annos em que o cuidado, e assistencia dos Medicos 

mais acreditados tem sido inteiramente inúteis convencido de que a (sic) infirmidade 

humanamente falando, se deve reputar insanavel, Me pareceo que nas actuaes 

circunstancias dos Negocios Publicos, assim pelo que respeita ás realaçõens externas, 

como a Administração interna do Reyno, o bem dos Fieis Vassalos Portuguezes e o 

Meu Pessoal Decoro, se achão igualmente interessados, em que Eu, revogando o meu 

Decreto de Fevereiro de 1792, o qual somente lhe Me foi dictado pelos sentimentos de 

respeito e amor Filial, de que sempre dezejei, e dezejo dar á Raynha Minha Senhora e 

May as mais exuberantes provas, continue de hoje em diante o governo destes Reynos e 

seus Dominios, debaixo do Meu Proprio Nome”
65

.         

Na exacta medida em que a legitimidade do príncipe é duvidosa ou o laço de 

parentesco com o rei anterior afastado. O príncipe ou um rei são obrigados, para 

governar, a assegurar através de alianças o apoio de certos grupos, o que constituía uma 

ameaça para os restantes e para o equilíbrio do campo social
66

. Perante este contexto, se 

coloca outra vez a questão: como D. Maria I foi substituída na governação?  

                                                           
63

 Vide Ângelo Pereira, op. cit., p. 59.  
64

 Cf. Idem, Ibidem, p. 59.  
65

 Vide BNP, Cod. 731 – 732, fl. 24. 
66

 Cfr. Supra Nobert Elias, op. cit., pp. 46 – 47.  
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O facto é que as informações documentais, que obtivemos são muito escassas 

sobre o «afastamento político» de D. Maria I.  

Terá sido efectivamente por doença ou terá existido alguma oposição? Em 1792 

terá existido alguma precipitação política? E em 1799, o que leva o príncipe D. João a 

assumir a regência com a problemática da não convocação de cortes? Certamente que 

existiriam opositores. Não queremos fazer conjecturas, bem como não é possível 

tirarmos mais elações. Pretendemos neste ponto apenas colocar questões que se foram 

impondo, em que algo definitivamente ocorreu para o afastamento político da soberana.  

Sabemos que o factor primordial terá certamente sido o estado de saúde 

debilitado em que se encontrava a soberana, ou seja, as suas faculdades mentais 

encontravam-se efectivamente comprometidas. 

 

5. A enfermidade da Rainha D. Maria I: uma análise histórico-psiquiátrica 

Segundo Michel Foucault, a Loucura na época clássica era entendida como um 

delírio, isto é, um afastamento do caminho da razão
67

. “A loucura começa ali onde se 

perturba e se obnubila o relacionamento entre o homem e a verdade. É a partir desse 

relacionamento, que a loucura assume seu sentido geral e suas formas particulares”
68

. 

Não obstante, até ao final no século XVIII a loucura manteve em seu redor um conjunto 

de práticas arcaicas pela origem, mágicas pela significação e extramédicas pelo sistema 

de aplicação
69

.   

Da loucura, o seu sentido negativo vem a desordem, a decomposição do 

pensamento, o erro, a ilusão, a não-verdade e a não-razão
70

.  

Existia a demência, de entre todas as doenças do espírito, a que persistia mais 

próxima da essência da loucura. No seu sentido negativo, durante os séculos XVII e 

XVIII, impedida de adquirir uma figura característica. Assim, a demência é, no espírito, 

ao mesmo tempo o extremo acaso e o inteiro determinismo; todos os efeitos se podem 

produzir aí, porque todas as causas podem provocá-la. Não existe perturbação nos 

órgãos do pensamento que não suscite um dos aspectos da demência. “Ela não tem 

                                                           
67

 Cf. Michel Foucault, op. cit., p. 237. 
68

 Vide Michel Foucault, op. cit., p. 241. 
69

 Cf. Supra Idem, Ibidem, p. 204. 
70

 Cf. Infra Idem, Ibidem, p. 252. 
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sintomas propriamente ditos, e antes a possibilidade aberta de todos os sintomas 

possíveis da loucura”
71

.   

Foi necessário explicar estas duas designações, para se compreenderem melhor 

como era entendida a loucura no século XVIII, tendo em conta que no século XIX, 

depois da morte da rainha, no período do liberalismo se vai cognominá-la de Louca. O 

certo é que o conceito de loucura já na época estava a objecto de estudo e novos 

entendimentos.  

A Loucura na actualidade está restrita a um conjunto de doenças psiquiátricas de 

natureza psicótica diferente da percepção até aos sécs. XVIII em que se atribuía esse 

termo a qualquer indivíduo, que tivesse um comportamento «diferente» dentro do seio 

da sociedade.  

Com efeito, a questão que procuramos é a conhecer a patologia de D. Maria e 

saber se estava inapta para governar. Tendo em conta a documentação possível da 

época, reunimos uma equipa de psiquiatras e psicólogos
72

, para nos ajudar a 

compreender, que doença poderá ter sofrido a monarca, tendo por base a medicina 

actual.  

Depois da investigação que elaborámos, chegamos há hipótese das seguintes 

patologias: a primeira, D. Maria I apresentava segundo a análise do relatório médico da 

Casa Real
73

, uma Depressão (Síndroma Depressivo), pelas seguintes sintomatologias: 

apatia e tristeza, que se pode observar “em huma natureza abatida e relaxada”
74

, bem 

como “na mudança de vida de Sua Magestade, que foi activa e exercitada, e ha tempos 

he mole e Sedentaria”
75

, devido a insónias e diminuição do apetite, que se nota pela 

queixa também da soberana: “mais o alimento de Sua Magestade se queixava antes 

deste insulto, os que tem sofrido de dores vehementes de pernas, vigias, dieta ténue, 

remedios diluentes, relaxantes, que consequencias podem trazer que nao sejão de 

abatimento e prostração, ainda que aquelle fosse proprio e indicado á queixa”
76

.  

  Mas, não podemos deixar de salientar que face à descrição da sintomatologia 

referida pelo médico da Casa Real, a rainha também pudesse padecer de uma histeria, 

                                                           
71

 Vide Idem, Ibidem, p. 253. 
72

 Dr.ª Marta Pietra – Psicóloga Clínica, ISPA; Dra. Manuela Correia – Prof.ª Doutora FMUL.  
73

 Cf. B.A. – Cód. 54-XI-17, nº4. 
74

 Vide Ibidem.  
75

 Vide Ibidem.  
76

 Vide Ibidem.  
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podendo nós colocar a hipótese de Depressão Histérica. Mais remotamente as mesmas 

descrições dos sintomas actuais, também não devem descartar a hipótese de que para 

além da Depressão, a rainha pudesse ter Epilepsia – Crises epilépticas do tipo Grande 

Mal, vulgarmente chamados de “Ataques Epilépticos”.  

 No documento do médico da Casa Real encontramos referência a convulsões, 

rigidez muscular, cansaço, espasmos na cabeça, no pescoço, ou nos músculos da cara. 

São descargas eléctricas anormais de uma pequena área do cérebro, estendendo-se 

depois rapidamente às partes adjacentes do mesmo, causando disfunção em toda a área.  

Como podemos observar pelas descrições: “se originassem os torporozos 

movimentos de lingoa, e garganta; digo provavel porque ainda sem estas cauzas tão 

manifestas Sua Magestade Se vio repetidas vezes insultado de movimentos convulsivos, 

por diferentes partes do Seu Corpo”
77

. 

“Esta foy emquanto a mim a causa das chagas das pernas, e da sua rebeldia, mas 

tambem de algum modo criticas? Nestes termos ja me considero na indispençavel 

percizão de remover a matéria que transportada faz a lingoa balbuciante, deficil 

aglutinação, e paralitico o lado esquerdo, fazendo-se igualmente atendível a debilidade e 

a relaxação ponderada aplicando a Arte aqueles meyos em que a experencia tem 

mostrado a sua utilidade; Ella não lembra outras mais efficazes nas prezentes 

circunstancias, que nao de exercitar febre; tremor ou convulsão na parte paralitica e 

Dearreas; a febre resolvendo a cauza que embaraça o influxo do suco nérveo e arterioso; 

O tremor e convulsão para excitar as forças e o movimento, a Diarreia para depor os 

humores que a natureza e Arte atenuou rezolveo completando todos os seus esforços em 

restabelecer as forças da vitalidade”
78

.  

O documento aponta para ambas as hipóteses, que devem ser consideradas. Para 

além, da Depressão temos de considerar a hipótese de eventual comorbilidade, com a 

Histeria ou com a Epilepsia, isto é, a existência de duas patologias em simultâneo.  

O próprio tratamento, baseado nos conhecimentos da época, visto que não havia 

alternativa, assente em laxantes, dejecções e sangrias agravavam o estado de saúde da 

rainha. Mas, temos que ter em linha de conta que eram os conhecimentos da época. 

                                                           
77

 Vide Ibidem. 
78

 Cf. B.A. – Cód. 54-XI-17, nº4. 
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“Para remover a matéria retrocedida tem o primeiro Lugar os Causticos, pelo 

que evacuação e pelo estimulo induzem; o seu effeito he mais prompto, quanto mais 

proximo for o Lugar da sua aplicação ao Sento da queixa, por este principio deve 

aplicarse hum Largo Caustico na nuca e em toda a circumfrencia do pescoso, e se este 

he util em huma Esquinencia precipitada e aguda, que fora em huma queixa paralitica e 

de partes tao necessarias para a vida e tão dificeis de redução do seu estado natural. A 

grande força com que estas partes Se vem atacadas dificultando em que outra a dieta em 

carnes montanas e silvestres mais asadas que cozidas e vinho generozo evitando o 

pernaciozo uzo de agoas quentes, em ordem da materia medica, pode lembrar a tintura 

de alambre, a tintura tónico nervina de ethal ou o licor adunido mineral de Hosmano, 

mas nada julgo mais effectivo, posta a grande debilidade em que Sua Magestade se acha 

que aqui na (sic) asociada com avaleriana silvestre atentendo a que a queixa faz tambem 

convulciva; e soposto sua mayor parte render a ponto de immobilidade, ainda conserva 

huma grande parte da sua primeira indole; ultimamente julgo necessário sem perda de 

tempo, o Caustico da nuca e circumferencia do pescoso, administran quina internamente 

naquela forma que parecer mais facil a sua exibiçao; aplicar repetidas ajudas no seu 

cozimento bem Saturado, o não ometir todo o remedio que possa insolver alguma 

utilidade satisfazendo deste modo ás nossas obrigaçoens”
79

. 

Quanto à Erisipela referida no documento, de que a rainha também sofria trata-

se de uma infecção dermo-hipodérmica aguda. Geralmente situada nos membros 

inferiores e são factores predisponentes há existência de solução de continuidade na 

pele. 

Por último, confirmam-se vários factores predisponentes para a patologia, que D. 

Maria I apresenta e que fomos referindo, por exemplo desde hereditariedade, onde se 

inclui a doença do seu avô Filipe V, rei de Espanha e de seu tio Fernando VI, que 

pereceram alienados, bem como a consanguinidade no seio da família real, ou seja os 

casamentos realizados dentro do seio da Família Real dos Bragança e Bourbon; os 

traços de personalidade evidenciados desde a infância, ou seja, parecem existir traços na 

linha depressiva e melancólica desde uma idade relativamente precoce na rainha; as 

múltiplas situações ansiogénicas, ou seja, que lhe causavam ansiedade.  

                                                           
79

 Cf. B.A. – Cód. 54-XI-17, nº4. 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

23 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

A história de D. Maria I reflecte bem esses exemplos, com as sucessivas perdas 

de familiares, amigos, do confessor, tal como as angústias sentidas pelos processos que 

teve que resolver e que envolviam a memória de seu pai, D. José. Estamos a falar dos 

processos do crime lesa-majestade, que seu pai lhe tinha deixado como recomendação 

que perdoasse aqueles que achasse que fossem dignos de perdão, e o processo contra o 

valido, o ministro de D. José seu pai. Foram ambos processos morosos, que criaram 

uma instabilidade interior em D. Maria I, por um lado queria num processo ver os que 

tinham direito à inocência a serem ilibados e por outro a condenação das acções do 

Marquês eram no fundo também uma acusação ao próprio monarca, que permitiu que o 

seu ministro tivesse tomado aquelas atitudes, tinha a consciência da acção do mesmo, 

por aí condenava-se a memória do antigo monarca.  

O próprio peso da governação também se deve considerar, visto que D. Maria I 

não estava preparada para tal encargo. Tinha sido excluída do Conselho de Estado pelo 

Marquês de Pombal, por conseguinte não estava a par das decisões políticas a tomar e 

de como assumir uma incumbência de tamanha responsabilidade, aliando a isto, 

obviamente, os factores de stress externos. Por último os «acontecimentos de vida», que 

são as múltiplas mortes de pessoas próximas, familiares, amigos e o confessor, onde nós 

procurámos ir mais longe, começando pela morte de D. Mariana Vitória sua mãe.  

Desde 1780 definitivamente tudo tornou-se mais penoso para D. Maria I, com 

grande instabilidade emocional e sendo difícil elaborar bem os lutos, isto é, não 

conseguindo tomar consciência efectiva das perdas, para tentar ultrapassá-las e a 

sucessiva morte de pessoas próximas, afectou gravemente o seu estado emocional e 

psíquico.  

Em finais do séc. XIX começou-se a cognominar D. Maria I de Louca, em vez 

de se perpetuar a imagem de uma rainha, que pela sua governação foi Piedosa. 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

24 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

Fontes e Bibliografia 

 

I. Fontes 

1. Fontes manuscritas 

 

1.1 Biblioteca da Ajuda 

Cód. 54 – IX – 2, nº 207; 

Cód. 54 – IX- 2, nº 211; 

Cód. 54 – IX – 5, nº 72; 

Cód. 51 – X – 32; 

Cód. 51 – XIII – 24 (97 a – g);  

Cód. 54 – XI – 20, nº 124. 

 

1.2 Biblioteca Nacional de Portugal (B.N.P./Reservados)  

Cód. 731 – 732;  

Cód. 6332; 

Cód. 7661. 

 

1.3 Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo 

Casa das Rainhas, nº 38, nº73, nº74, nº130; 

Ministério do Reino, Decretos, Maço 24, nº 61 a 74, Livro 1342; 

Arquivo da Casa Real, Livro nº 960. 

 

1.6 Archivo Historico Nacional 

Estado, Legajo – 2626;  

Estado, Legajo – 2596; 

Estado, Legajo – 2583; 

Estado, Legajo – 2584; 

Estado, Legajo – 2678 – 2679. 

 

1.7 Archivo General de Simancas 

Estado, Legajo – 7337; 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

25 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

Estado, Legajo – 7342; 

Estado, Legajo – 7344. 

 

2 Fontes Impressas 

 

Auto do Levantamento, e Juramento, que os Grandes, Titulos Seculares, 

Ecclesiasticos, e mais pessoas, que se acharão presentes, fizeram á Muito 

Alta, Muito Poderosa Rainha Fidelissima a Senhora D. Maria I. Nossa 

Senhora – Na Coroa destes Reinos, e Senhorios de Portugal, sendo Exaltada, 

e Coroada sobre o Regio Throno juntamente com o Senhor D. Pedro III. Na 

tarde do dia treze de Maio. Anno de 1777, Lisboa, Regia Officina 

Typografica, 1780. 

 

Gazeta de Lisboa Occidental, nº 39, 29 de Setembro de 1740; 

Gazeta de Lisboa, nº5, 30 de Janeiro de 1742; 

Gazeta de Lisboa, com privilegio de ElRey N. Senhor, nº VI, 26 de Agosto 1760;   

Gazeta de Lisboa, com privilegio de Sua Alteza Real, nº 166, 15 de Julho 1816.   

 

DRAKE, Jose de Almeida, Fr. 

Oração Funebre recitada nas solemnes exéquias da Fidelissima Rainha de 

Portugal a Senhora Dona Maria Primeira, que mandarão celebrar em os 

dias 29, e 30 de Outubro do anno de 1816 na Basilica Patriarchal de Santa 

Maria, Lisboa, Impressão Regia, 1816, 

 

GRAMOZA, José Pedro Ferrás   

Successos de Portugal – Memorias Historicas Politicas e Civis em que 

descrevem os mais importantes sucessos ocorridos em Portugal desde 1742 

até ao anno de 1804, Tomo I, Lisboa, Typographia do Diario da Manhã, 

1882, pp. 14, 51, 94, 95, 99, 104. 

 

IDEM, Ibidem  



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

26 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

Successos de Portugal – Memorias Historicas Politicas e Civis em que 

descrevem os mais importantes sucessos ocorridos em Portugal desde 1742 até 

ao anno de 1804, Tomo II, Lisboa, Typographia do Diario da Manhã, 1882, pp.  

84 – 88.  

MONTERROSO, Antonio de, Fr. 

Oração Funebre que nas Exequias da Muito Alta, e Muito Poderosa Rainha 

A senhora Dona Maria Primeira celebradas na Igreja do Real Mosteiro de 

Alcobaça, em Setembro de 1816, Lisboa, Impressão Regia, 1816.  

 

SILVA, José Bonifacio de Andrada e 

Elogio Academico da Senhora D. Maria Primeira recitado por José 

Bonifacio de Andrada e Silva em sessão publica da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa aos 20 de Março de 1817, Rio de Janeiro, Empreza 

Typografica (E. L.) Dous de Dezembro, 1857. 

 

 SOUSA, D. António Caetano de 

“Do Serenissimo Senhor Dom Joseph, Principe do Brasil, e Duque de 

Bragança”, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Tomo VIII, 

Coimbra, Atlântida – Livraria Editora Lda., 1949 - 51, pp. 185 – 201.  

 

SANTARÉM, Visconde de  

Quadro Elementar das Relações Politicas e Diplomaticas de Portugal, com 

as diversas potencias do Mundo. Desde o Principio da Monarchia 

Portugueza ate aos nossos dias, Tomo Oitavo, Pariz, J.P. Aillaud, 1853.   

 

II. Bibliografia  

 

1. Bibliografia Geral  

 

1.1 Obras de Referência       

        

BLUTEAU, Raphael  



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

27 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

Vocabulario Portuguez e Latino, Coimbra, Real Colégio das Artes da 

Companhia de Jesus, 1713.   

 

     FERREIRA, Maria Emília Cordeiro, 

“D. Maria I”, Dicionário de História de Portugal. Dir. Joel Serrão, Vol. II/E- 

MA, Lisboa, Iniciativas Editorias, 1971, pp. 927 – 929. 

 

 MACEDO, Jorge Borges de,  

“Absolutismo”, Dicionário de História de Portugal. Dir. Joel Serrão, Vol. 

I/A- D, Lisboa, Iniciativas Editorias, 1971, pp. 8 – 14. 

 

 IDEM, Ibidem 

“Despotismo Esclarecido”, Dicionário de História de Portugal. Dir. Joel 

Serrão, Vol. I/A- D, Lisboa, Iniciativas Editorias, 1971, pp. 804 – 806. 

.  

 MARQUES, A. H. de Oliveira, Ibidem 

“Lamego”, Dicionário de História de Portugal. Dir. Joel Serrão, Vol. II/E- 

MA, Lisboa, Iniciativas Editorias, 1971, pp. 653 – 654.  

 

 SERRÃO, Joel Ibidem 

“Liberalismo”, Dicionário de História de Portugal. Dir. Joel Serrão, Vol. 

II/E- MA, Lisboa, Iniciativas Editorias, 1971, pp. 732 – 740.  

 

TORRES, RUY d’Abreu, Ibidem 

“Regência”, Dicionário de História de Portugal. Dir. Joel Serrão, Vol. 

III/ME- SIN, Lisboa, Iniciativas Editorias, 1971, pp. 550 – 552.  

 

1.2 Obras Gerais  

  

CARDIM, Pedro 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

28 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

“A Corte Régia e o alargamento da esfera privada”, História da Vida Privada 

– A Idade Moderna. Dir. José Mattoso, Vol. 2, [s. l.], Temas e Debates e 

Círculos de Leitores, 2010, pp. 160 – 200. 

 

COELHO, José Maria Latino 

“Os Principios do reinado de D. Maria I”, História Política e Militar de 

Portugal desde os fins do seculo XVII até 1814, Tomo I, Lisboa, Imprensa  

 

LOURENÇO, Maria Paula Marçal 

“Estado e Poderes”, Nova História de Portugal. Dir. Joel Serrão e A. H. de 

Oliveira Marques, Vol. VII – Portugal da paz da Restauração ao ouro do 

Brasil, Lisboa, Editorial Presença, 2001, pp. 17 – 89.   

 

MONTEIRO, Nuno Gonçalo, Ibidem 

“Casa, casamento e nome: fragmentos sobre relações familiares e 

indivíduos”, História da Vida Privada – A Idade Moderna. Dir. José Mattoso, 

Vol. 2, [s. l.], Temas e Debates e Círculos de Leitores, 2010, pp. 130 – 158. 

 

SERRÃO, Joaquim Veríssimo  

“O Tempo de Pombal: 1750 - 1777”, História de Portugal, Vol. VI – O 

Despotismo Iluminado (1750 – 1807), 5ª Edição, Póvoa de Varzim, Editorial 

Verbo, 1996, pp. 11 – 83.  

 

IDEM, Ibidem 

“Da Viradeira à partida da corte para o Brasil”, História de Portugal,  Vol. VI 

– O Despotismo Iluminado (1750 – 1807), 5ª Edição, Póvoa de Varzim, 

Editorial Verbo, 1996, pp. 293 – 338.  

 

 

 

 

 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

29 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

2. Bibliografia Específica  

 

 ABECASIS, Maria Isabel Braga  

A Real Barraca – A Residência dos Reis de Portugal após o Terramoto (1756 - 

1794), Mem Martins, Tribuna, 2009. 

 

 ASSUNÇÃO, Paulo de 

“D. Maria – A Mulher: entre a piedade e o poder”, Faces de Eva – Estudos 

sobre a Mulher, nº 7, Lisboa, Edições Colibri – Universidade Nova de 

Lisboa, 2002, pp. 83 – 102.  

 

AZEVEDO, J. Lúcio de 

O Marquês de Pombal e a sua Época, 2ª Edição, Lisboa, Clássica Editora, 

1990. 

 

 BEBIANO, Rui 

“D. João V, Rei-Sol”, Revista História das Ideias, Vol. 8, Coimbra, 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986, pp. 111 – 121.  

 

BECKFORD, William 

A Corte da Rainha D. Maria I – Correspondência de William Beckford 1787, 

Lisboa, 2003. 

 

BEIRÃO, Caetano 

D. Maria I: 1777 – 1792, Subsídios para a revisão da História do seu 

Reinado, 3ª Edição, Lisboa, Emprêsa Nacional de Publicidade, 1944. 

 

IDEM 

Cartas da Rainha D. Mariana Vitória para a sua família em Espanha (1721 – 

1748), [s. l.], Emprêsa Nacional de Publicidade, [s. d.].   

 

 BENASSAR, Bartolomé 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

30 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

A Cama, o Poder e a Morte – Rainhas e princesas da Europa do 

Renascimento ao Iluminismo, Rio de Mouro, Temas e Debates – Círculo de 

Leitores, 2009. 

 

BENEVIDES, Francisco da Fonseca 

“D. Mariana Vitória de Bourbon – Mulher de D. José I”, Rainhas de Portugal 

– Estudo Histórico com muitos documentos, Lisboa, Typographia Castro 

Irmão, 1878, p. 469 – 482.  

 

IDEM, Ibidem 

“D. Maria I – Rainha Reinante, Mulher de D. Pedro III”, Rainhas de Portugal 

– Estudo Histórico com muitos documentos, Lisboa, Typographia Castro 

Irmão, 1878, p. 485 – 508.  

 

BRAGA, Paulo Drumond 

Preces públicas no Reino pela saúde de D. Maria I (1792), II Série – Vol. 

XI., Porto, 1994, Separata da Revista da Faculdade de Letras, pp. 215 – 225. 

 

BUESCU, Ana Isabel 

Imagens do Príncipe – Discurso normativo e representação (1525 – 49), 

Lisboa, Edições Cosmos, 1996. 

 

CASTRO, Zília Osório de 

“Poder Régio e os Direitos da Sociedade – o «Absolutismo de compromisso» 

no reinado de D. Maria I”, Revista Ler História, nº 23, Fim de Século 

Edições, 1992, pp. 11 - 22. 

 

D’ARAÚJO, Cristina Bartolomeu 

“Morte, Memória e Piedade Barroca”, Separata da Revista de História das 

Ideias, Vol. 11, Coimbra, 1989, Exemplar policopiado, pp. 129 – 173.  

 

 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

31 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

DOMINGUES, Mário  

D. Maria I e a sua época – Evocação Histórica, Romano Torres, Lisboa, 

1972. 

 

FERRO, João Pedro 

“Projectos Políticos”, Um Príncipe Iluminado Português: D. José (1761 – 

1788), Lisboa, Lucifer Edições, 1989, pp. 69 – 89.   

 

FIGUEIRA, Dr.ª Maria Luísa, SAMPAIO, Dr. Daniel, FERNANDES, Dr. João 

Cabral et ali 

DSM – IV, Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais 

quarta edição – versão internacional com os Códigos da ICD - 10, American 

Psychiatric Association, Climepsi Editores, Lisboa, 1996. 

 

 FOUCAULT, Michel 

História da Loucura na Idade Clássica, 8ª Edição, Brasil, 2009. 

   

LOADES, David  

“Introdução: Imagem e Realidade”, As Rainhas Tudor – O Poder Feminino 

em Inglaterra (séculos XV – XVII), Casal de Cambra, Caleidoscópio Edição e 

Artes Gráficas SA, 2010, p. 9 – 21.  

 

LOURENÇO, Maria Paula Marçal 

Casa, Corte e Património de Portugal (1640 - 1754): Poderes, Instituições e 

Relações Sociais. Dissertação de Doutoramento em História Moderna 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 4 Vols. Lisboa, 

1999, Exemplar Policopiado. 

 

IDEM 

Morte e Exéquias das Rainhas de Portugal (1640 – 1754), Actas do II 

Congresso Internacional do Barroco, Porto, Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, 2003, pp. 582 - 591.  



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

32 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

 IDEM 

Ser Rainha em Portugal nos alvores da Modernidade: Imagem, Símbolo e 

Poder, Separata Cadernos do Noroeste – Série História 3, Vol. 20 (1-2), 

2003, pp. 601 – 615.  

 

IDEM 

“Entre a Morte e a Glória: doença, morte, exéquias de D. Mariana de 

Áustria”, Problematizar a História – Estudos em História Moderna em 

homenagem a Maria do Rosário Themudo Barata. Coord. Ana Leal de Faria 

e Isabel Drumond Braga, Lisboa, Caleidoscópio, 2007, pp. 795 – 809.  

 

IDEM 

“Os Séquitos das Rainhas de Portugal e a influência dos estrangeiros na 

construção da «Sociedade de Corte» (1640 – 1754) ”, Penélope – Revista de 

História e Ciências Sociais, nº 29, Oeiras, Celta Editora, 2006, pp. 49 – 82. 

 

MACHADO, J. T. Montalvão 

“D. Maria I”, Causas de Morte dos Reis Portugueses, Lisboa, [s. n.], 1974, 

pp. 171 – 178.  

  

MATTOS, Julio de 

Manual das Doenças Mentais, Porto, Livraria Central, 1884. 

 

MONTEIRO, Nuno Gonçalo 

O Crepúsculo dos Grandes – A Casa e o Património da aristocracia em 

Portugal (1750 – 1832), 2ª Edição, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, 2003. 

 

 MOTA, Isabel Ferreira da 

D. Maria I: a Piedosa (1777 - 1816), Matosinhos, QN – Edição e Conteúdos, 

S. A., 2009. 

 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

33 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

NORONHA,D. José Manoel  

“Prefácio”, Cartas do Marquês de Pombal (1777 – 1780), Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1916, pp. 9 – 19.   

 

PAIVA, José Pedro 

 “Uma inesperada regência (1789 – 1799)”, D. João VI – O Clemente, Rio de 

Mouro, Círculo de Leitores, 2006, pp. 45 – 65.  

 

IDEM, Ibidem 

“Regência em tempo de ameaças (1799 – 1803)”, D. João VI – O Clemente, 

Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2006, pp. 65 – 83.  

 

PEREIRA, Ana Cristina Duarte 

Princesas e Infantas de Portugal (1640 - 1736), Lisboa, Edições Colibri, 

2008. 

 

PEREIRA, ÂNGELO 

“A Doença Mental da Rainha D. Maria I”, Ocidente – Revista Portuguesa 

Mensal, nº 220, Vol. 51, Agosto de 1956, pp. 48 – 50.  

 

IDEM 

“A Regência do Príncipe”, D. João VI – Príncipe e Rei, Vol. I – A Retirada 

da Família Real para o Brasil (1807), Lisboa, Empresa Nacional de 

Publicidade, 1953, pp. 57 – 93. 

 

PEREIRA, Ana Marques 

“«Ofícios de boca» na Casa Real Portuguesa (séculos XVII e XVIII)”, A 

Mesa dos Reis de Portugal – Ofícios, consumos, cerimónias e representações 

(séculos XIII – XVIII). Coordenação de Ana Isabel Buescu e David Felismino, 

[s. l.], Temas e Debates – Círculo de Leitores, 2011,pp. 82 - 99. 

 

 



Ana Catarina Necho, A «melancolia» do Poder: representações e Imagens de D. Maria I, a 

Piedosa (1734 – 1799) 

 
 

34 

IV EJIHM Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

                          IV Internacional Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

PEREIRA, Miriam Halpern 

“A Crise do Estado de Antigo Regime: alguns problemas conceptuais e de 

cronologia”, Ler História, nº 2, A Regra do Jogo Edições, 1983, pp. 3 – 14.  

 

PEREIRA, Sara Marques 

“Da Espanha de Carlos III ao Portugal de D. Maria I”, D. Carlota Joaquina – 

Rainha de Portugal, 2ª Edição, Lisboa, Livros Horizonte Lda., 2008, pp. 15 – 

43.  

 

 IDEM, Ibidem  

“Início da actuação política”, D. Carlota Joaquina – Rainha de Portugal, 2ª 

Edição, Lisboa, Livros Horizonte Lda., 2008, pp. 45 – 74.  

 

 PEREZ, Stanis 

La Santé de Louis XIV – une biohistoire du Roi Soleil, Champ Vallon, 

Epoques Champ Vallon, 2007, pp. 88 – 120.  

 

 POL, Rosa Basante 

“Un Rey de temperramento melancólico”, La Demencia de un Rey: Fernando 

VI (1746 – 1759), Instituto de España, Real Academia Nacional de Farmacia, 

Madrid, 2010, pp. 41 – 52.  

 

RAMOS, Luís de Oliveira 

D. Maria I, Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2007. 

 

SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos 

“Os dois últimos confessores de D. Maria I a loucura incurável da Soberana”, 

Colectânea de Estudos em honra do Professor Doutor Damião Peres, Lisboa, 

Academia Portuguesa de História, 1974, pp. 547 – 560.  

 

 

  


