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de referência e, sobretudo, da explo-
ração de um vasto corpus documen-
tal, merecendo ser destacada a rica 
documentação existente nos arquivos 
paroquiais micaelenses, complemen-
tada pelos núcleos documentais do 
Cartório da Mitra de Angra (Biblio-
teca Pública e Arquivo Regional de 
Angra do Heroísmo) e pelos cartórios 
notariais e fundos paroquiais da ilha 
de São Miguel (Biblioteca Pública e 
Arquivo Regional de Ponta Delgada).
Com um prefácio da autoria de José 
Pedro Paiva, docente da Universidade 
de Coimbra e reconhecidamente um 
dos maiores especialistas na matéria, 
Viver e Morrer Religiosamente. Ilha 
de São Miguel, Século XVIII organi-
za-se em duas partes distintas, mas 
articuladas «Viver Religiosamente» 
(pp. 27-302) e «Morrer Religiosa-
mente» (pp. 303-485), nas quais 
Susana Goulart Costa procura traçar 
– em meu entender, com sucesso – o 
perfil social, económico, cultural e 
moral dos orientadores (os bispos), 
dos intermediários (o grupo dos ecle-
siásticos) e dos receptores (os fiéis) 
e busca apreender a sensibilidade 
religiosa e o impacto da evangeli-
zação e dos princípios tridentinos 
junto dos homens e das mulheres de 
São Miguel, quer em termos do bem 
viver, quer do bem morrer – a pre-
paração da morte e a remissão dos 
pecados –, que, como refere a autora, 
«ocupava um lugar de tal forma rele-

vante na esfera religiosa que a Igreja 
permitia excepções em determinadas 
coordenadas do comportamento ecle-
siástico» (p. 307). Os dados recolhi-
dos nas fontes, base das interpreta-
ções propostas, são-nos apresentados 
sob a forma de quadros e gráficos que 
em muito auxiliam a leitura.
Não sendo possível apresentar e 
comentar neste espaço todos os aspec-
tos desta obra importante, destacarei 
somente alguns aspectos e determi-
nadas conclusões, de forma telegrá-
fica. Em termos gerais, a leitura do 
estudo conduzido por Susana Goulart 
Costa permite confirmar, a partir de 
uma análise centrada na ilha de São 
Miguel, a tensão que caracterizaria o 
universo social e cultural do Antigo 
Regime no plano da religiosidade, 
uma tensão que teria como pólos 
opostos, de um lado, a inevitabilidade 
do fim da vida e do Juízo Final e um 
discurso igualitário perante a morte 
e, do outro, a afirmação das assime-
trias sociais e económicas e o peso do 
modelo nobiliárquico no momento de 
organizar o cerimonial fúnebre e de 
dispor os legados: veja-se, por exem-
plo, o que se passa com o preço das 
missas (pp. 420-444).
No campo social e no que respeita ao 
grupo clerical micaelense, sublinha-
ria o facto de apenas 13,1% dos 403 
sacerdotes que testaram entre 1695 e 
1805 referirem a posse de pequenas 
bibliotecas, dado importante no que 
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se refere ao perfil cultural e à forma-
ção dos agentes da catequização quo-
tidiana (p. 156) e a confirmação do 
«perfil aristocrático do clero micae-
lense» (p. 158, mas também p. 207). 
Quanto aos múltiplos aspectos relati-
vos à vivência religiosa e às formas 
como esta se manifestava, seguindo 
ou não as orientações pós-tridenti-
nas, referiria brevemente o papel cada 
vez mais importante da família como 
núcleo de confiança e executor das 
vontades do defunto; o papel das con-
frarias e das redes de sociabilidade 
a elas associadas na assistência dos 
mais necessitados; a queda da fun-
dação de capelas pias ao longo do 
século XVIII, sobretudo durante a 
segunda metade da centúria (pp. 433- 
-436); e a confirmação da viragem 
nos modelos e nas práticas da religião, 
como em outras regiões da Europa e 
de Portugal, nos anos de 1770-1780 
(pp. 478-485). Sobre esta última 
questão, a autora situa-nos perante 
a secundarização da componente 
religiosa no discurso testamentário 
e a emergência do testamento como 
um «mero instrumento legal», pro-
cesso que, de resto, caminha a par da 
diminuição no número de visitações 
(pp. 78-80). Conforma escreve José 
Pedro Paiva: «Tempos novos se come-
çavam a viver» (p. 13).

Os dados compilados e as conclu-
sões apresentadas por Susana Gou-
lart Costa valem por si, mas também 
como ponto de partida para um apro-
fundamento das temáticas expostas, 
quer pela autora, que prosseguirá 
nesta linha de investigação, quer por 
outros historiadores. Um exemplo 
apenas. Quando a autora refere que 
somente uns 15% dos eclesiásticos 
escolheram a sua sepultura em casas 
monásticas (p. 362), creio que seria 
importante desenvolver esta análise, 
no sentido de se identificarem os 
grupos sociais e familiares dos testa-
dores e de se determinarem quais as 
relações de parentesco que uniriam 
os testadores às religiosas ou aos reli-
giosos de um determinado convento 
ou mosteiro, aspecto que pesava tam-
bém na hora de se escolher o local de 
sepultura.
Em conclusão, face à complexidade 
do campo estudado pela autora, a ri-
queza das informações reunidas e a 
solidez da análise tornam esta obra de 
leitura obrigatória por todos quantos 
se interessam pela história e pela cul-
tura, sendo certo que este livro, como 
outros produzidos por historiadores 
da academia açoriana, tem um quadro 
analítico que ultrapassa as fronteiras 
da ilha e da região, projectando a 
historiografia insular para horizontes 
mais largos. José damião rodriguEs






