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A MÁGOA DO ESQUECIMENTO: ESCRITA E 

MEMÓRIA CONVENTUAL NO PORTUGAL 

DO SÉCULO XVII

COLECÇÃO ATLÂNTICA

Moreno Laborda Pacheco (aut.)

Salvador: EDUFBA/CHAM, 2020, 265p.

ISBN (impresso): 9786556300474

ISBN (electrónico): 9789898492784

"A obra traz, como discussão central, a escrita de 

mulheres em conventos portugueses da Época

Moderna, com foco em dois manuscritos de clarissas

do século XVII: o Tratado da fundação do Convento de 

Jesus de Setúbal, de Leonor de São João, e a Notícia da 

fundação do Convento da Madre de Deus de Lisboa, 

atribuído a Maria do Sacramento. Busca-se entender

quais modelos serviram de referência para as religiosas

que se lançaram na empreitada, mas não descuida dos 

contextos e interesses particulares que estiveram

presentes no momento de sua escrita ou atualização.”

A Colecção Atlântica decorre de uma parceria

internacional entre a EDUFBA e o CHAM. 
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#CHAMpublishes

EDIÇÕES CHAM / 
CHAM Publishers

01 autor externo / external author

https://run.unl.pt/handle/10362/120188
https://run.unl.pt/handle/10362/120188
http://www.cham.fcsh.unl.pt/pb_livro.aspx?LivId=152
http://www.cham.fcsh.unl.pt/pb_livro.aspx?LivId=152


PUBLICAR NAS EDIÇÕES CHAM /
Publishing with us

ACESSO ABERTO / Open Access

Publicações disponíveis em Acesso Aberto sob Licença Internacional Creative Commons Atribuição 
4.0 (CC BY 4.0).

Publications available in Open Access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
(CC BY 4.0).

REVISÃO POR PARES / Peer Review

As propostas são submetidas a arbitragem científica externa, em regime de revisão duplo-cega.

Proposals are submitted to external evaluation, through a double-blind peer review process.

SEM CUSTOS / Free of Charges

Não há encargos associados à submissão, processamento e publicação de manuscritos.

There are no charges associated with submission, processing or publication of manuscripts.

DOI - Digital Object Identifier

Previsto para 2021.

Expected from 2021.

INDEXAÇÃO / Indexation

Revistas indexadas/referenciadas em bases de dados internacionais.

Journals indexed/refereed in international databases.

POLÍTICA DE AUTO-ARQUIVO / Self-archiving Policy

É permitido o depósito da versão final do editor, sem período de embargo.

Authors are allowed to deposit the publisher's version, with no embargo period.

Submissões são bem-vindas, contacte-nos.

Submissions are welcome, contact us.

Conheça as nossas colecções.

Find out more about our collections.
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