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Alberto Corada Alonso - Universidad de Valladolid 

Conflictividad interna en la archidiócesis de Burgos a través de las Visitas ad 

liminaa finales de la Edad Moderna 

 

Resumo 

Las Visitas ad limina, como informes realizados para conocer el estado de las 

diócesis enviados por los diferentes prelados a la Santa Sede, ofrecen una rica visión en 

el tiempo de la situación en que se encontraban las provincias eclesiásticas, en este caso, 

a finales del Antiguo Régimen. 

Para ello se van a emplear principalmente las fuentes consultadas en el Archivo 

Secreto Vaticano, especialmente, aunque no solo, las Visitas ad limina de 1754 y de 

1795, además de otra documentación anexa que se encuentra en la sección de la Sagrada 

Congregación del Concilio. Como complemento se emplearán fuentes extraídas del 

Archivo Diocesano de Burgos y de otros archivos parroquiales de la diócesis. 

Un apartado fundamental dentro de este análisis va a ser el de los conflictos 

jurisdiccionales que tuvieron que afrontar los arzobispos de Burgos en contra de su 

propio Cabildo catedral y de otras instituciones como abadías y colegiatas que durante 

toda la Edad Moderna lucharon incansablemente por ampliar sus prerrogativas 

jurisdiccionales. Los pleitos que estas cuestiones provocaron y las situaciones extremas 

a las que se vieron sometidos los prelados hicieron que durante casi dos siglos no 

pudiera celebrarse en la diócesis un Sínodo general y que durante decenios se 

descuidasen las visitas pastorales tanto al cabildo como al resto del arzobispado. 

Así pues, con esta documentación se puede establecer, de una manera general, 

cuál era la situación en la que se encontraba la administración eclesiástica en la segunda 

mitad del siglo XVIII, un momento clave para la historia de la diócesis de Burgos pues 

además de que se desgajó una parte importante de su territorio para la creación de una 

nueva diócesis -fruto de todas esas disputas jurisdiccionales-, se tuvo que hacer una 

profunda reforma de la provisión de los beneficios curados que incluía la anulación de 

una bula de Clemente XII y la vuelta a los principios establecidos por el Concilio de 

Trento. 
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CV 

- Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid con Premio 

Extraordinario de Fin de Carrera. 

- Máster Interuniversitario Europeo con Mención de Excelencia “Europa y el 

Mundo Atlántico. Poder, cultura y sociedad” en la Universidad de Valladolid. 

- Contratado Predoctoral para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) 

concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la realización 

de una tesis doctoral dirigida por la Dr. Margarita Torremocha. 

- Docencia: Corrientes Historiográficas, asignatura obligatoria de primer 

cuatrimestre en el 3º Curso del Grado de Historia de la Universidad de 

Valladolid. 

- Publicaciones: 2 libros, 3 artículos en revistas especializadas y 3 capítulos de 

libro. 
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Alexandre Rodrigues de Souza - Universidade Federal Fluminense 

As transgressões femininas e o comércio carnal nas Minas do século XVIII 

 

Resumo 

Esta comunicação apresenta um perfil das mulheres que atuaram nas redes de 

prostituição na América portuguesa, particularmente na capitania de Minas Gerais, 

durante o século XVIII. O estudo busca compreender o significado social do comérico 

carnal na região mineradora, investigando o ofício dessas mulheres numa sociedade 

escravista. Explora como essa atividade estava inserida nos sistemas sociais, 

econômicos e geográficos do território minerador, sob a perspectiva de figuras 

femininas que viviam à margem daquela sociedade. Busca ainda entender como se deu a 

construção do conceito de honra para aquelas que sobreviviam numa vida "desonrosa". 

Trata-se de um contexto onde as mulheres eram divididas em virtuosas e mal procedidas 

e a linha divisória entre esses dois grupos estava intimamente ligada à sexualidade 

feminina. 

Quando se fala na presença de mulheres no mundo do meretrício refere-se a um 

amplo espectro de personagens com condições pessoais e vitais diferentes. A 

documentação das devassas episcopais, fontes utilizadas nesta análise, ofereceram um 

registro sobre o universo da prostituição, permitindo a construção de um panorama 

sobre as figuras envolvidas, condição social e étnica das mulheres, suas redes de 

atuação e solidariedade, bem como as variações e modalidades de funcionamento da 

prática. As visitas possibilitam compreender a dinâmica da sociabilidade local, já que 

são documentos baseados no mecanismo da denúncia, que acabam por evidenciar 

tensões cotidianas, conflitos e inimizades dentro das comunidades, proporcionando ao 

pesquisador entender as agitações sociais e morais envolvendo estas mulheres acusadas 

de meretrizes.   

Esta comunicação tem como proposta investigar como o ofício dessas mulheres 

pode ser entendido a partir de condições específicas que o contexto da época moderna 

apresenta, já que o comércio carnal está inserido num período de controle e 

normalização social, perseguição dos pecados públicos e institucionalização dos 

modelos familiares. Nesse sentido, a prostituição foi submetida a várias formas de 

fiscalização e repressão, através de sanções disciplinares da moralidade religiosa, da 

sociedade e do Estado. Logo, investigar os perfis femininos envolvidos nessa prática é 
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uma forma de entender como meretrício se definia a partir de certas práticas e categorias 

que eram perseguidas neste período.  

 

CV 

Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense/UFF/Brasil, mestre pela 

mesma instituição e licenciado em História pela Universidade Estadual de Montes 

Claros/UNIMONTES/Brasil. Desenvolve pesquisa intitulada ““Mulheres públicas”, 

prostituição e desordem – Minas Gerais (1700-1822)”, com bolsa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil, sob orientação do Prof. 

Dr. Luciano Figueiredo. É membro do grupo de pesquisa da Companhia das Índias – 

Núcleo de História Ibérica e Colonial na Época Moderna/UFF na condição de 

pesquisador estudante de doutorado.  
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Ana Lunara da Silva Morais - PIUDHist - UE / CIDEHUS - UE 

Açucarocracia e redes clientelares: senhores de engenho e lavradores de cana 

de açúcar de Pernambuco. América portuguesa, século XVIII 

 

Resumo 

Destaca-se na América portuguesa a capitania de Pernambuco, na qual as famílias 

proeminentes tiveram um particular processo de enobrecimento galgado no discurso do 

nativismo pernambucano. Tratava-se de um discurso de diferenciação social por parte 

dos senhores de engenho e lavradores de cana de açúcar que atuaram na Restauração– 

expulsão dos holandeses em meados do século XVII –, os quais se promoveram em 

“nobreza da terra”, como os únicos dignos para exercerem os cargos nas ordenanças e 

na câmara de Olinda devido aos serviços prestados ao rei. 

Ao longo da primeira metade do século XVIII, a câmara de Olinda, até então um 

dos principais núcleos de poder da nobreza da terra foi perdendo algumas de suas 

importantes atribuições. Politicamente, pela criação da câmara da vila de Recife em 

1710 – resultado das investidas de capital mercantil que consolidaram o poder social e 

econômico de negociantes de grosso trato ao longo do século XVIII, a qual gerou 

conflitos armados entre 1710-1711, chamados de Guerra dos Mascates; Pela perda da 

atribuição de nomes de senhores de engenhos e/ou lavradores de cana de açúcar para 

serem juízes componentes das negociações de arbitragem do preço do açúcar na Mesa 

de Inspeção a partir da criação desta última em 1751. Socialmente, pela perda da 

possibilidade de indicação direta de nomes para as ordenanças. Economicamente, pela 

perda de arrematação de contratos de diversos gêneros, que passaram à jurisdição da 

Fazenda Real em 1727 e outra parte significante em 1746, tendo ainda acompanhado 

esta última o exponencial aumento dos preços dos escravos da Costa da Mina, mão de 

obra essencial para as lavouras e fabrico do açúcar. 

Propõem-se neste ensaio analisar a composição do grupo das famílias da “nobreza 

da terra”, componentes da mais proeminente elite local, no contexto descrito a cima. 

Busca-se evidenciar as relações estabelecidas entre estes indivíduos (matrimônios, 

apadrinhamentos, vínculos de dependência entre senhores de engenho e lavradores de 

partidos de cana de açúcar, e rodízio dos cargos camarários). Para compreender a 

composição e as formas de atuação do grupo, tomar-se-á como ponto de partida um 

manifesto de trinta senhores de engenho e lavradores contra a criação da Mesa de 
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Inspeção, criada em 1751. Aponta-se a capacidade de mobilização do grupo para 

reivindicar interesses comuns. Para além, a análise da composição do grupo em meados 

do século XVIII possibilita uma avaliação das mudanças e continuidades do grupo, seja 

referente às suas estratégias, seja a sua própria composição.  

 

CV 

Licenciada (2014) e bacharel (2011) em História pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Mestre em História e Espaço pelo Programa de Pós Graduação da 

mesma universidade (2014). Doutoranda em História pelo Programa Inter-Universitário 

de Doutoramento em História (PIUDHist) e vinculada ao Centro Interdisciplinar de 

História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) da Universidade de Évora, sob a orientação 

da professora Mafalda Soares da Cunha. Acerca da História do Brasil Colônia, possui 

interesse nos seguintes temas: reprodução social; família; patrimônio; conflitos pela 

posse de bens; e pescarias no período colonial. Bolseira CAPES, n° 

99999.001066/2015-03.  
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Ana Teresa de Sousa - CIDEHUS-UE 

A Guerra da Restauração (1640-1668) e a implantação das fortificações 

abaluartadas em Portugal e nos territórios ultramarinos: a importância dos 

Regimentos e Aulas de Fortificação 

 

Resumo 

O período da Guerra da Restauração (1640-1668) marcou a importância, em 

termos das construções militares, do conhecimento científico para a defesa e identidade 

dos territórios. Assim, deu-se maior importância às questões da defesa militar, 

impulsionando-se a reestruturação das fortificações e alteração dos projetos elaborados 

por engenheiros militares que serviram a Coroa portuguesa e que posteriormente 

passaram a servir o inimigo castelhano (Langres e Cosmander, nomeadamente). 

Desta forma, o principal objectivo da presente comunicação é analisar as 

políticas dos monarcas D. João IV, D. Afonso VI e D. Pedro II, abrangendo o período 

de 1640 a 1706, face a estas questões, partindo da análise e transcrição de fontes 

documentais. Sublinham-se ainda as políticas empreendidas pelos monarcas com vista à 

melhoria da formação científica dos engenheiros militares, cuja actividade se fez notar 

não só em Portugal, mas também nos territórios ultramarinos: Brasil, Angola e Índia. 

Neste contexto, destacam-se as políticas de fomento de D. João IV, principal 

impulsionador do princípio de defesa da fronteira com Castela, nomeadamente ao que à 

província do Alentejo diz respeito. Sublinham-se ainda algumas práticas de D. Afonso 

VI nesta matéria, sendo que sua mãe, D. Luísa de Gusmão, se mostrou forte defensora 

do avanço das obras das fortificações no Alentejo, atuando já como rainha regente. Face 

à deposição deste monarca, seu irmão, o príncipe D. Pedro, futuro D. Pedro II, surge 

como protagonista das questões de defesa do Reino e dos territórios ultramarinos. Neste 

sentido, distingue-se o Regimento para a Fortificação de Évora, de 1682, e o 

Regimento da Praça de Mazagão, de 1692. Durante o seu reinado foram também 

tomadas medidas para fomentar a formação dos engenheiros militares, surgindo 

paulatinamente diversas Aulas de Fortificação. 

Esta temática é importante no contexto da História Moderna e da História da 

Arquitectura Militar e visa criar perspectivas abertas a novos debates, inserindo-se nos 

interesses actuais a nível histórico, patrimonial e paisagístico.  
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A abordagem que se propõe é baseada na transcrição e análise de documentação 

existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Biblioteca da Ajuda, Biblioteca 

Nacional de Lisboa e Archivo General de Simancas. 

Palavras-chave: Guerra da Restauração; Diplomacia; Fortificação; Engenharia militar 
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americanas: Terra Brasilis. 

 

Gama, Maria Luísa da. 2012. O Conselho de Estado no Portugal restaurado – 

teorização, orgânica e exercício do poder político na corte brigantina (1640-1706). 

Lisboa: Universidade de Lisboa. 

 

Marocci, Gina Veiga Pinheiro. 2006. "As Aulas de Engenharia Militar. A Construção da 

Profissão Docente no Brasil." IV Congresso Brasileiro da Educação. Goiânia: 

Universidade Católica de Góias. 

 

CV 

Licenciada em História e Arqueologia – variante Património Cultural e História da Arte, 

em 2010, pela Universidade de Évora. Mestre em Gestão e Valorização do Património 

Histórico e Cultural, em 2013. Da dissertação de mestrado foi editado o livro O 

Conjunto Abaluartado de Évora, em 2015, com o patrocinio da CPHM – Comissão 

Portuguesa de História Militar – e do CIDEHUS-UÉ. Actualmente, sou doutoranda do 

Programa de História da Universidade de Évora, e bolseira do Programa HERITAS – 

Estudos de Património. Membro da Linha 2 - Património e diversidade cultural - do 

CIDEHUS-UÉ e investigadora do CIEBA da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa. 

                                                            
1 Acrescem outras referências de interesse, bem como a indicação das referências documentais. 
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1 |André Luís Bezerra Ferreira, “Mães das Liberdades”: as ações de mulheres indígenas no tribunal da 
Junta das Missões da Capitania do Maranhão (1720– 1757). 
 

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

“Mães das Liberdades”: as ações de mulheres indígenas no 
tribunal da Junta das Missões da Capitania do Maranhão 

(1720– 1757)1. 

André Luís  Bezerra  Ferreira  
Licenciado em Ciências Humanas – História (UFMA)  

Mestrando em História Social (UFPA) 
Grupo de Pesquisa de História Indígena e do Indigenismo na Amazônia (GP 

HINDIA/UFPA) 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as ações de liberdade das 
mulheres indígenas no tribunal da Junta das Missões na Capitania do Maranhão.  O 
referido tribunal fez parte das estratégias políticas da Coroa portuguesa para a 
edificação da sua monarquia pluricontinental, na qual a propagação da fé e da justiça foi 
um importante instrumento utilizado pelo poder real para garantir a ordem social e 
assim sustentar e conservar os pactos de vassalagens com seus súditos nos domínio 
ultramarinos. Em face dessa conjuntura, o tribunal da Junta das Missões se configurou 
como um desdobramento do compromisso lógico entre o rei e a igreja para a 
aplicabilidade das legislações indigenistas, legitimar a expansão portuguesa e a 
dinamização da atividade missionária no Maranhão. A Junta das Missões teve como sua 
principal peculiaridade à pluralidade do seu colegiado, formado pelos principais 
representantes da Coroa portuguesa na região: o Governador, Bispo, Ouvidor-Geral, 
Prelados das Ordens Religiosas, além de contar com um oficial, o Procurador dos 
Índios, e um Secretário que desempenhava a função de escrivão. As principais 
competências do referido tribunal era deliberar sobre as formas legais – resgates, 
descimentos e guerras – de acesso à mão de obra indígena que, dependendo das 
circunstâncias em que fossem realizadas, poderia transformá-los em escravos ou 
convertê-los em vassalos da monarquia portuguesa; e deliberar sobre a liberdade dos 
índios, onde as ações das mulheres indígenas foram preponderantes. No conjunto das 
fontes, até o presente momento, foram encontrados 85 casos de liberdade, onde 61 deles 
envolvem as ações de mulheres, fossem elas indígenas ou senhoras donas de escravos e 
escravas. Esses dados potencializam a característica singular e, quiçá, excepcional da 
atuação da Junta das Missões na Capitania do Maranhão: um tribunal que deliberou 
assiduamente sobre as ações de liberdades dos índios, sobretudo, as ações que 
envolviam mulheres. As mulheres indígenas, muitas das quais eram solteiras, agiram 
em prol da sua sobrevivência e de seus filhos, recorrendo por muitas vezes aos meios da 
justiça para conquistar as suas liberdades. Sendo assim, cabe investir em uma análise 
que contemple as táticas utilizadas por essas mulheres para conquistarem a sua 
liberdade e a de seus filhos. Para a elaboração do presente trabalho, as fontes utilizadas 

                                                                 
1 O presente trabalho corresponde a uma parte das análises que foram desenvolvidas na dissertação de 
mestrado intitulada “Nas malhas das liberdades: o tribunal da Junta das Missões e governo dos índios na 
Capitania do Maranhão (1720 – 1757)”, realizada no Programa de Pós-Graduação em História Social da 
Amazônia da Universidade Federal do Pará.  
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2 |André Luís Bezerra Ferreira, “Mães das Liberdades”: as ações de mulheres indígenas no tribunal da 
Junta das Missões da Capitania do Maranhão (1720– 1757). 
 

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

foram consultadas em dois arquivos: os documentos avulsos do Arquivo Histórico 
Ultramarino através do Projeto Resgate e o Livro de Assentos da Junta das Missões na 
Capitania do Maranhão que se encontra no Arquivo Público do Estado do Maranhão 
(APEM). O cruzamento das fontes existentes nesses dois acervos possibilitou 
compreender os trâmites dos processos das liberdades indígenas entre a capitania do 
Maranhão e a Corte portuguesa.  

Palavras-chave: Colonização. Fé. Justiça. Índias. Liberdades. 
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Ángel G. Ureña Palomo - Universidad Complutense de Madrid 

Constructio memoriae: una aproximación al universo cronístico de los 

franciscanos capuchos (Portugal, ss. XVI-XVIII) 

 

Resumo 

A pesar del reverdecimiento que, desde la última década, vienen experimentando 

los estudios sobre el libro religioso y la cultura escrita del clero en la Edad Moderna, la 

atención que la historiografía ha prestado a las crónicas elaboradas por los integrantes 

de los distintos institutos religiosos en la cronología considerada ha sido, al menos a 

priori, escasa. Esta situación —largamente justificada en las dificultades metodológicas 

que suponía el tratamiento de este tipo de fuente—, ha empezado a cambiar gracias a 

los trabajos de apenas un puñado de historiadores que, tanto en España como en 

Portugal, han emprendido una sincera defensa de las capacidades y potencialidades de 

la crónica religiosa como fuente para la historia.  

En este estudio se pretende analizar el universo cronístico de los franciscanos 

descalzos portugueses —también conocidos como capuchos o recoletos— entre los 

siglos XVI y XVIII. Cuando fray João de Guadalupe fundó en el año 1500 junto a Vila 

Viçosa el convento de Nossa Senhora da Piedade, estaba sentando también las bases de 

la que sería la extensa familia recoleta franciscana de Portugal. Desde entonces, las 

casas y provincias de religiosos de la más estrecha observancia fueron multiplicándose 

hasta acabar teniendo una presencia notable tanto en el reino —con las provincias da 

Piedade (1517), da Arrábida (1560), de Santo Antonio (1568), da Soledade (1672) o da 

Imaculada Conceição (1705-1706)— como en los espacios extraeuropeos —con las 

provincias de Madre de Deus da India Oriental (1622) o las de Santo Antonio (1659) e 

Imaculada Conceição (1675-1677), ambas en Brasil—.  

Mediante la utilización de catálogos de diferentes instituciones y de varios 

repertorios bibliográficos —como los que firman Diogo Barbosa Machado, Inocêncio 

da Silva, Jorge Cesar de Figaniere, o los franciscanos Lucas Wadding, Juan de San 

Antonio o, ya mediado el siglo XX, Félix Lopes— en el artículo se busca trazar un 

panorama de la producción cronística (conservada y desaparecida) de las distintas 

provincias de capuchos portugueses. Además se plantearán una serie de cuestiones 

relativas a la naturaleza impresa o manuscrita de las crónicas, a su circulación, a sus 

formas de apropiación, o al carácter panegírico y autoensalzador de las mismas, con la 
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intención de constatar el destacado papel que tuvieron estas letras sacras en el proceso 

de construcción de la memoria oficial de los capuchos portugueses.  

  

 

CV 

Formación académica 

 

- Doctorando. Programa en Historia y Arqueología (itinerario de Historia 

Moderna). UCM. Director: Dr. Federico Palomo.   

 

- Máster Universitario en Historia de la Monarquía Hispánica. UCM, 2015-2016, 

Sobresaliente (9,81) 

 

Trabajo Fin de Máster: «Fray José de Carabantes y la misión barroca en el 

mundo hispánico». Dirigido por el Dr. Federico Palomo. Lectura pública en julio 

de 2016: Matrícula de Honor (10).  

 

- Grado en Historia. UCM. 2010-2014, Sobresaliente (9,01).  
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Ariane Carvalho da Cruz - Universidade Federal do Rio de Janeiro / CAPES 

Guerras e militares no sertão de Angola: guerra preta, comércio e vassalagem (século 

XVIII) 

 

Resumo 

Em 30 de setembro de 1793, em seu “Diário do Exército da Conquista do Sertão de África”, o 

militar português Paulo Martins Pinheiro de Lacerda queixou-se da total falta de “guerra preta”, que 

havia desertado. Acrescentou que sem ela era impraticável qualquer ação nos sertões de África, pois 

nada podia “adiantar a Campanha”1. Paulo Lacerda, reconheceu que o grosso da “força militar 

portuguesa” era formado pela guerra preta, que era o contingente militar africano aliado aos súditos 

portugueses. A guerra preta não era homogênea, mas hierarquizada. Nos documentos, os que 

aludiam a ela reconheciam as autoridades militares africanas, sugerindo que o comando das 

expedições guerreiras não ficava apenas entre os que desfrutavam de postos com patentes militares 

portuguesas. Além disso, aquelas palavras de Paulo Lacerda revelam que a organização militar 

proposta por Lisboa e as tropas portuguesas em Angola, pelo menos em tempos de guerra nos 

sertões de Angola, necessariamente tinham que negociar e se adaptar. Em suma, sem adaptação, 

sem o uso de técnicas militares locais e sem alianças com forças militares africanas era impossível à 

Coroa portuguesa formar tropas e empreender guerras. 

Nos sertões de Angola, geralmente as campanhas militares, ocorriam contra autoridades locais 

africanas não avassaladas, a fim de estabelecer domínio político e/ou obter cativos. Deste modo, 

abordarei nesta comunicação as guerras no sertão de Angola, as forças militares que participavam 

das campanhas, sobretudo a guerra preta, durante o setecentos e além disso, a relação com o tráfico 

de cativos.  No período escolhido para a análise, o século XVIII, sociedades africanas vivenciavam 

forte influência do crescimento do comércio de cativos no Atlântico Sul2, o que permitirá conhecer 

melhor as transformações do chamado Reino de Angola, considerado uma importante parte do 

império ultramarino português. Por isso, ao aludirmos a Angola setecentista, tratamos de uma 

sociedade que contêm traços de Antigo Regime, que se assentavam no princípio da desigualdade e 

de múltiplas hierarquias3. 

                                                            
1 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Lisboa, Conselho Ultramarino, Avulsos Angola, Caixa 79, doc 59. 
2 O crescimento do tráfico de cativos no século XVIII pode ser visto em Slave Voyages. Cf. 
www.slavevoyages.org/tast/index.faces 
3 HESPANHA, Antônio Manuel. A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos correntes. In: 
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda Batista; GOUVÊA, Maria de Fátima. (orgs.) O Antigo Regime nos 
trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (século XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; THOMAZ, 
Luís Filipe F. R. De Ceuta a Timor. 2a edição. Lisboa: Difel, 1994. 
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Em síntese, essa pesquisa problematiza a relação das guerras no sertão de Angola com o 

avassalamento das lideranças locais, as campanhas que resultavam na escravização de pessoas e a 

participação dos africanos pela guerra preta.  
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Arthur Curvelo - PIUDHist - ICS-UL / Bolsista CAPES - PDPEx 

Distância e governabilidade: A comunicação política dos Governadores de 

Pernambuco com as capitanias “anexas” (1654-1746) 

 

Resumo 

Entre a segunda metade do século XVII e por quase todo o século XVIII, os 

Governadores de Pernambuco tinham jurisdição sobre um espaço de dimensão regional. 

Em certos momentos, esta influência não se limitava apenas às vilas, freguesias e 

distritos da Capitania de Pernambuco, mas se estendia às outras Capitanias do Norte do 

Estado do Brasil, tradicionalmente referenciadas como “anexas” à de Pernambuco 

(Itamaracá, Paraíba, Rio Grande e Ceará). No entanto, se a primeira cláusula do 

Regimento dos Governadores estabelecia que eles não poderiam deixar o local de sua 

residência, fixada em Olinda, era imperativo que, nos outros espaços, sua influência 

fosse exercida, primordialmente, à distância e através da principal tecnologia disponível 

para a sua transposição: o papel manuscrito. A princípio, para transformar a sua 

autoridade em efetivo poder de comando, precisavam contar com intermediários para 

receber e executar localmente as disposições necessárias à governação. O lastro da 

governabilidade se assentava, portanto, na comunicação política com os poderes 

existentes no território. 

Nesse sentido, o objetivo da presente exposição se centra em explorar os padrões 

de relacionamento político dos Governadores com os espaços distantes do termo de sua 

residência, através de uma análise sistemática, e comparativa, da comunicação política 

estabelecida entre os governadores e os poderes presenciais existentes nos espaços de 

“dentro” e de “fora” da Capitania de Pernambuco.  

Num primeiro momento, pretende-se discutir os diferentes empregos da expressão 

“capitanias” no vocabulário administrativo, sublinhando a sua utilização para tratar 

tanto das outras Capitanias do Norte (circunstancialmente “anexas”) quanto para 

designar as vilas e freguesias menores de Pernambuco, que estavam sujeitas à jurisdição 

de um “capitão-mor” das ordenanças. Para fins de comparação, assume-se uma 

distinção entre “capitanias do norte” para referenciar as que são tradicionalmente 

consideradas “anexas” (Itamaracá, Paraíba, Rio Grande e Ceará) e “capitanias de 

Pernambuco” para tratar do segundo caso, nomeadamente o das vilas e freguesias 

menores (Igarassu, Sirinhaém, Porto Calvo, Alagoas do Sul, Una, dentre outras). 
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Traçados os parâmetros básicos da comparação, analisam-se os condicionamentos 

materiais da organização dos circuitos comunicativos, destacando as condições e o 

“tempo administrativo” que transcorre entre o transporte, o armazenamento e a 

organização dos atos comunicativos que circulavam entre o Governo de Pernambuco e 

as outras “capitanias”. Por fim, passamos a tratar da governabilidade destes espaços 

através da análise dos padrões comunicativos, sublinhando variáveis como: fluxos de 

comunicação; tipologias dos atos comunicativos; interlocutores locais e os principais 

assuntos tratados. Com isso, pretende-se demonstrar as potenciais semelhanças e 

diferenças nos padrões de governabilidade das “Capitanias do Norte” e das “Capitanias 

de Pernambuco”, sublinhando, em perspectiva comparada, os efetivos mecanismos de 

hierarquização dos espaços governados. 
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Bruno Cezar Silva - PIUDHist - ICS-UL / Bolsista CAPES 

As Tropas da América: uma análise do sistema defensivo do Estado do Brasil entre 

1750 e 1763 (notas de pesquisa) 

 

Resumo 

Essa comunicação tem como objetivo precípuo analisar a estrutura organizacional e 

operacional das tropas regulares e milicianas responsáveis pela defesa e manutenção da 

ordem do Estado do Brasil, num período que se estende de 1750 a 1763. Cumpre dizer, 

incontinenti, que a mesma se faz precisamente integrada à pesquisa de doutoramento que, 

atualmente, desenvolvo, no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa 

(UL), junto ao PIUDHist, sob orientação do professor doutor Nuno Gonçalo Monteiro e que 

se intitula: “Tropas Pagas e Milícias do Brasil Colonial (c. 1750 – c. 1808)”.  

Partindo deste contexto, proponho-me, aqui, a problematizar o que considero ser – 

tendo em vista esse recorte temporal mais alargado da pesquisa - um momento específico nas 

tensões engendradas no Brasil, no que se refere às questões de natureza militar, quais sejam, 

as vicissitudes compreendidas entre a assinatura do tratado de Madrid e a ascensão de D. José 

I, ao trono português, até o fim da guerra dos Sete Anos e seus desdobramentos bélicos em 

relação aos territórios coloniais, particularmente, o recrudescimento das disputas entre 

Portugal e Espanha na região meridional do continente americano. Com efeito, os 

acontecimentos decorridos neste ínterim contribuíram, sensivelmente, para que a coroa 

brigantina intensificasse, a posteriori, sua atenção para os assuntos defensivo-militares, 

buscando, destarte, efetivar reformas no âmbito do corpo do exército regular e das tropas 

auxiliares bem como reforçar suas bases defensivas, com vistas, não obstante, em mitigar os 

crônicos problemas que enfrentava no que concerne a estes aspectos. Por tudo, intenciono 

perscrutar como o Brasil – já a principal possessão ultramarina do império português - se 

enquadra em meio à essa conjuntura de inconteste beligerância.  

Para tanto, reitero que dar-se-á ênfase aos seguintes pontos: composição dos corpos 

militares e o respectivo quantitativo dos seus contingentes; sua distribuição espacial dentro do 

vasto território brasileiro; além das variações de demandas quanto ao exercício do “real 

serviço das armas” e os mecanismos utilizados pela Coroa, a partir de seus inúmeros agentes, 

para efetivar o, então, “governo militar”. Devo, ainda, sublinhar que a referida discussão se 

fundamentará, para além do debate com bibliografia atinente, em copioso e diversificado 

material documental, do qual se destacam os manuscritos avulsos do Arquivo Histórico 
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Ultramarino (AHU), referentes ao Brasil – sem dúvidas, o conjunto de fontes fulcral para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

Palavras-chave: Brasil; Século XVIII; Tropas Pagas; Milícias; Guerra. 
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Bruno Abreu Costa - Universidade de Bergen 

Contra o Pecado Carnal: a repressão inquisitorial da sodomia nos 

Arquipélagos Atlânticos (sécs. XVI-XVII) 

 

Resumo 

Em 1562, o breve papal de Pio IV, Exponi nobis nuper, concedeu ao Tribunal 

do Santo Ofício português a competência de julgar os delituosos que incorressem no 

“pecado nefando da sodomia”. Todavia, desde 1547 que os inquisidores lisboetas 

prendiam, julgavam e sentenciavam estes criminosos, com base em preceitos bíblicos, 

numa tradição cristã que condenava sodomitas à fogueira, e na transferência das 

prerrogativas da Coroa e da Mitra para o Santo Ofício. Jurisdição essa que perdurou 

até dissolução do tribunal inquisitorial, em 1821.  

Pretende-se, nesta comunicação, examinar os processos inquisitoriais cujo 

delito julgado seja o de “pecado nefando”, quando o mesmo principiou num dos três 

arquipélagos do Atlântico pertencentes ao Império Português – Açores, Cabo Verde e 

Madeira – durante os séculos XVI e XVII. Desse modo, procurar-se-á compreender 

quais os comportamentos considerados criminosos, analisando-se sociologicamente 

os delitos, mas igualmente, os perpetradores, os cúmplices e as vítimas. O estudo 

comparativo dos resultados dos diferentes arquipélagos e a investigação diacrónica 

dos dois séculos permitirão inferir considerações acerca do “disciplinamento social” 

exercido pela Inquisição, dissertando sobre a persistência ou a transformação de 

determinados comportamentos sexuais. 
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Bruno Filipe Laranjeira Gonçalves - PIUDHist - FL-UL 

Iluminismo em Portugal, as suas relações com a Alemanha postas em contexto 

Europeu. 

 

Resumo 

O tema abordado levanta desde logo o problema de nos inteirarmos do sentido 

conceptual de Iluminismo. Como e onde foi este termo utilizado em Portugal? A sua origem 

europeia é geralmente aceite, nomeadamente provinda da França e da Alemanha como as 

culturas que mais contribuíram no seu cultivo. Foi este conceito tomado simplesmente em 

Portugal tal como o encontramos em outros espaços culturais, ou terá sofrido alterações no 

contexto português, dando lugar a um desenvolvimento e compreensão conceptual própria. 

Estas são perguntas a que se procurar responder por via da vivência que este conceito 

proporcionou, enquanto prática social e forma de estar que se desenhou na época de Marquês 

de Pombal, que é portanto o período em estudo. Foi este conceito discutido? Que 

entendimento se vai ter de iluminismo e a procura de uma história deste conceito em Portugal, 

é de grande importância para compreender a sua relevância ou não na modernidade tardia. 

Isso levará inevitavelmente ao estudo dos grupos sociais que o usaram ou de um modo mais 

geral de quem o utilizou efectivamente e a partir de quando. 

As relações de Portugal com o chamado Aufklärung alemão serão um dos principais 

enfoques deste trabalho. Provém o iluminismo português de um diálogo com fautores 

germânicos do iluminismo como Lessing, Goethe ou Kant? Se sim onde poderemos encontrar 

marcas desses diálogos? Ou pelo contrário os diálogos travados circunscrevem-se mais a 

outros espaços culturais como França e Itália? O tratamento da temática estender-se-á 

portanto ao contexto europeu. Este aspecto das transferências culturais enquadrando-as em 

espaços culturais próprios, que têm cada um os seus universos conceptuais, é talvez um dos 

aspectos que menos se tem em atenção quando se abordam temas de história cultural e das 

ideias. Deste modo procurar-se-á abordar aqui esta problemática numa perspectiva de história 

dos conceitos, tomando o conceito enquanto prática. 

Por fim serão ainda tratadas algumas consequências desse iluminismo em Portugal. 

Em que resultou na prática os seus desenvolvimentos, se houve mudanças ou reformas e a que 

nível essas se dão. Muitas das medidas que se tomaram foram importantes percursoras do 

estado moderno português, bem como reformas universitárias foram o epílogo do subsequente 

desenvolvimento dos estudos científicos, históricos e filosóficos que tomaram lugar no século 
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XIX. Esse será um dos interesses deste estudo, o de perceber as movimentações na sociedade 

portuguesa e de como esta se irá debater com os problemas que uma nova concepcão, 

especialmente da ciência e da sociedade, traz. 
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Cândido Domingues - Universidade Nova de Lisboa / Bolsista CHAM/FCT 

Dos portos aos sertões: tráfico interno na América portuguesa, c. 1778-1798 

 

Resumo 

A sociedade da América portuguesa tem-se mostrado, a cada novo estudo, 

sempre mais complexa. A escravidão africana e a consequente hierarquização de status 

sociais e das cores fizeram desta sociedade um desafio aos pesquisadores que buscam 

compreender os meios de sociabilidade e suas contradições. Um ponto nevrálgico da 

formação da América portuguesa foi o tráfico atlântico de escravos. Ele alimentou e 

renovou o mercado de mão de obra nas cidades e nos mais distantes rincões coloniais. 

Através do comércio internacional de pessoas escravizadas a riqueza colonial foi 

potencializada, as elites compuseram seus jogos no tabuleiro político-social e, 

principalmente, hoje pesquisadores analisam a multidão étnica que se tornou aquela 

sociedade. Se hoje conhecemos bastante sobre tais temas nas histórias das principais 

cidades como Salvador, Olinda, Recife, Rio de Janeiro ou Mariana, ainda temos um 

desafio que é compreender melhor o tráfico interno de escravos que, dos portos 

negreiros brasílicos, redistribuíam a mão de obra, fomentando a hierarquia, o poder e a 

composição étnica dos distantes sertões americanos. 

O objetivo desta comunicação é contribuir para o avanço de tais pesquisas a 

partir da análise de passaportes para venda de escravos para a América portuguesa nas 

últimas décadas do século XVIII emitidos pela Capitania da Bahia, atentando-se aos 

acontecimentos africanos que mudam a composição étnica que desembarcava em 

Salvador, em especial, e às demandas de regiões como Maranhão e Piauí, neste período 

destino com força para rivalizar com a demanda das regiões mineradoras. 
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Carlos F. T. Alves - PIUDHist - ICS-UL / CHSC-UC 

Os Reitores da Universidade de Coimbra durante o reinado de D. João III 

(1536-1557) 

 

Resumo 

No âmbito do estudo sobre a história das universidades, uma das personagens 

que merece ser destacada é o seu reitor. A sua posição privilegiada – como “cabeça” da 

instituição – proporcionou-lhe um poder considerável sobre toda a estrutura 

universitária, ao mesmo tempo que lhe garantia uma proximidade importante com o 

poder central. Próximo de monarcas, de ministros, do espaço de poder e decisão e de 

outras posições de poder, a influência de quem desempenhava esta posição via-se assim 

estendida para lá dos limites espaciais da própria instituição.    

 Partindo deste quadro, o presente trabalho visa analisar qual o padrão de 

recrutamento dos reitores da Universidade de Coimbra durante o reinado de D. João III. 

O período em estudo inicia-se em 1537, um ano depois da transferência definitiva da 

Universidade para a cidade de Coimbra e da primeira nomeação para reitor, e termina 

em 1557, com a morte do monarca. Durante este período foram indicados 6 reitores 

sendo o primeiro, D. Garcia de Almeida (1537), seguido de D. Agostinho Ribeiro 

(1537-1541), D. Fr. Bernardo da Cruz (1541-1543), Fr. Diogo de Murça (? – 1555), 

Afonso do Prado (1555 – 1557) e, por fim, D. Manuel de Meneses (1557-1560).    

Observando as 6 nomeações promovidas por D. João III, a presente exposição 

pretende colocar em evidência eventuais especificidades que este monarca privilegiou 

na escolha dos indivíduos para desempenharem este cargo. Quais os traços biográficos 

comuns entre os que foram eleitos para exercer esta função? Qual o seu posicionamento 

religioso e político num reinado de fortes transformações? Que cargos ocupavam no 

momento da sua nomeação e que objetivos teve o monarca em escolher sujeitos com 

determinadas características? Estas serão algumas das questões a ponderar.  

 Para a concretização deste trabalho será necessário recorrer a algumas fontes 

como as cartas de nomeação dos escolhidos por D. João III e a sua chancelaria. A juntar 

a estas tenho que referir os vários estatutos da Universidade até a Constituição 

Universitária de 1911, para compreender melhor as mutações do cargo que pretendo 

estudar. E para tentar traçar o percurso biográfico dos vários reitores, procurarei 

privilegiar as crónicas das ordens.  
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Carolina Esteves Soares - CIDH – Universidade Aberta / CLEPUL-Faculdade 

de Letras. 

O complexo processo de restituição de bens: O papel dos diplomatas e os seus 

mecanismos de negociação após a Paz ibérica de 1668 

 

Resumo 

A assinatura do Tratado de paz de 1668 abriu um novo capítulo nas relações 

entre Portugal e Castela. Depois de ratificado e publicado o Tratado de Paz, os 

governos de cada reino deram ordens para que se iniciasse de imediato o 

cumprimento dos artigos acordados. Na verdade, num período particularmente incerto 

e instável, era fundamental que se evitasse qualquer incidente. As principais medidas 

tomadas nesta primeira fase passaram, sobretudo, pelo desarmamento das fronteiras e 

pela restituição de propriedades e bens, tarefas que não se revelaram fáceis. A troca 

de embaixadores pautou-se por uma desconfiança mútua, originando, nos primeiros 

meses, uma “paz armada”. Os anos que se seguiram à assinatura do tratado revelaram 

uma panóplia de desafios para ambos os Reinos, num desenrolar de vicissitudes que 

puseram à prova a solidez da paz. 

De todas as matérias, a restituição de títulos e propriedades revelou ser a mais 

importante dos dois primeiros embaixadores portugueses em Madrid. A maioria 

destes bens tinha sido retirada aos traidores durante a guerra e entregue aos herdeiros 

mais próximos ou aos vassalos de grande mérito e distinção militar. O artigo oitavo 

do Tratado de paz previa esta restituição aos vassalos que, em consequência da 

guerra, os haviam perdido. Na verdade, este processo já tinha sido considerado antes 

da assinatura das pazes, quando, em 1665, D. Francisco de Melo alertou que a matéria 

mais difícil que os reinos vizinhos teriam de resolver no momento das pazes seria a 

dos expropriados. De facto, a resolução deste problema revelou ser mais complexa do 

que inicialmente se tinha antecipado.  

Se, por um lado, ambos os Reinos consideraram nulas as privações de heranças 

feitas em ódio da guerra, admitindo o perdão a todos os vassalos; por outro, também 

questionavam se seria prudente retirar estes bens aos vassalos que se tinham mantido 

leais durante a guerra e que através desse mérito os tinham obtido. 
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Desta forma, torna-se evidente que a dúbia interpretação e concretização deste 

artigo foi um problema comum a Portugal e a Castela nos anos que se seguiram, 

causando um autêntico braço de ferro entre os dois regentes.  

Assim, interessa-nos observar o processo de restituição de bens e títulos; as 

forças geradoras deste trabalho moroso e conflituoso, explorando não somente os 

principais casos como também observando a imensidão de outros que se foram 

apresentando aos diplomatas. Esperamos que, recorrendo aos dados encontrados no 

Archivo General de Simancas, cruzados com a correspondência diplomática 

portuguesa, ser capazes de sistematizar os diversos tipos de restituições e de 

reconhecer as técnicas de negociação aplicadas.  

Esta análise contribuirá para comprovar o que nos parece ser uma característica 

comum a todo o capitulado de paz e que marcou o panorama destas relações nos anos 

que se seguiram: uma lacuna ou uma certa generalização em artigos chave que, por 

consequência, permitiu uma multiplicação de interpretações e uma prolongação da 

resolução dos mesmos.  
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Clarissa Prestes Medeiros - PIUDHist - ICS-UL 

Um Marquês no extremo sul da fronteira do Império português: a comunicação 

política do Marquês de Alegrete, Governador e Capitão-General da Capitania de São 

Pedro do Rio Grande do Sul (1814-1818) 

 

Resumo 

 Em 1814, Luís Teles da Silva Caminha e Meneses, o 5º Marquês de Alegrete, 

chegava à Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, nomeado pelo Príncipe 

Regente Dom João, para assumir o posto de Governador e Capitão-General, no qual 

permanece até o ano de 1818. O período da administração do Marquês de Alegrete 

como governador da Capitania se dá em meio as instabilidades nas fronteiras com os 

territórios de domínio de Espanha, devido a fragmentação e aos processos de 

independência das colônias hispânicas. Desse modo, a manutenção da fronteira, sua 

defesa e possível expansão, buscando a definição dos limites do Império português no 

Brasil, é a principal designação a ser cumprida pelo Marquês de Alegrete durante a sua 

administração (1814-1818).  

Essa comunicação tem o objetivo de analisar a comunicação política do Marquês 

de Alegrete nesse período para entender o modo de governar segundo as estratégias 

políticas e administrativas - de integração política do Império português - como um 

homem a serviço da Coroa portuguesa. Com base na comunicação política do dito 

governador com as autoridades locais da Capitania, a partir da correspondência oficial 

expedida por ele, foi possível mapear os assuntos tratados nas mesmas, bem como 

destacar os seus principais destinatários e, com isso, pode-se reproduzir a rede de 

relações de poder estabelecidas pelo Marquês de Alegrete durante sua administração e 

perceber como se deram as estratégias políticas e administrativas da Corte portuguesa 

para a fronteira de seu Império. 

Assim, pode-se perceber que a administração do Marquês de Alegrete como 

Governador e Capitão-General da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul (1814-

1818), esteve dialogando constantemente com os projetos da Coroa portuguesa para 

essas terras, onde a manutenção da fronteira, sua defesa e sua expansão, mostram a 

importância da Capitania como parte do Império português. Além disso, é possível 

observar quando da análise da correspondência oficial do governador da Capitania 

como a Coroa portuguesa se estendia a partir de seus representantes até as mais 
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diferentes localidades, alcançando, inclusive, as principais autoridades de uma Capitania 

distante da centralidade do poder da Corte, no Rio de Janeiro. 
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Marinelma Costa Meireles - Universidade Federal do Pará / IFMA 

Cristiane Pinheiro Santos Jacinto - Universidade Federal do Pará / IFMA 

Escravidão, justiça e liberdade no Maranhão setecentista: o caso do escravo 

Gonçalo Marinho de Queiroz 

 

Resumo 

 A escravidão negra vigorou no Brasil por mais de três séculos e deixou marcas 

indeléveis. As análises históricas sobre esse processo voltaram-se nas últimas décadas 

para as condições materiais, de luta e de resistência dos sujeitos escravizados. Nesse 

contexto, desde meados dos anos de 1980, a historiografia da escravidão escrita no 

Brasil passou a valorizar as fontes judiciais e suas possibilidades de acesso ao cotidiano 

de homens e mulheres marcados pela escravidão e até então silenciados na 

documentação comumente utilizada para estudar esse tema.  

 Os processos criminais e cíveis permitem ao historiador adentrar no interior das 

casas e fazendas e captar fragmentos do cotidiano e das relações entre senhores e 

escravos. O presente estudo analisa um caso ocorrido na capitania do Maranhão, 

localizada no norte da América Portuguesa, no ano de 1779. Trata-se do escravo 

Gonçalo Marinho de Queiroz que buscou na justiça o “direito” de comprar sua 

liberdade, depois que o seu senhor, o cônego João Maria da Luz Costa, não honrou o 

acordo feito entre eles, e se pôs a seviciá-lo, além de mandá-lo preso e amordaçado para 

o sertão da Capitania do Piauí.  

 O referido processo cruzou o Atlântico e chegou à Rainha de Portugal, para 

quem Gonçalo, por meio de seu procurador Antônio Correa Furtado de Mendonça, 

escreveu um longo requerimento pedindo que “Sua Majestade” intercedesse por ele, seu 

súdito fiel. Neste trabalho analisamos as ações do escravo Gonçalo Marinho de Queiroz, 

bem como suas táticas de sobrevivência e trânsito na seara da justiça, relacionando-as 

com o contexto mais amplo da escravidão e das normatizações morais e eclesiásticas da 

época.  

Palavras-chave: Escravidão. Justiça. Maranhão. Século XVIII. 
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Cristóvão Mata - Universidade de Coimbra 

A Casa de Aveiro nos séculos XVI e XVII: a configuração de um património 

senhorial 

 

Resumo 

O presente trabalho pretender abordar o património da casa dos duques de 

Coimbra e de Aveiro durante os séculos XVI e XVII. A análise incidirá num período 

correspondente à «crise da aristocracia», como foi designado por Lawrence Stone, 

quando a inflação e a consequente diminuição dos rendimentos da aristocracia inglesa, 

assim como os seus elevados níveis de despesa e de endividamento, conduziram à 

alteração do seu modelo económico. O mesmo fenómeno foi identificado noutros 

espaços do continente europeu, variando as respostas a estes problemas consoante o 

país. Em Portugal, por exemplo, os trabalhos elaborados nas últimas décadas sobre o 

património da aristocracia portuguesa durante a Época Moderna revelaram a 

persistência de um modelo económico cujas características contrariaram a tendência de 

modernização das fontes de rendimento nobiliárquicas ocorrida noutros países europeus.  

No presente caso, o nosso objetivo consiste em efetuar uma abordagem o 

património da Casa de Aveiro, o qual se compunha essencialmente de bens da Coroa e 

das ordens militares de Avis e de Santiago. Mais concretamente, pretende analisar o 

processo de integração das várias rendas, comendas e senhorios doados pelos reis 

portugueses durante os séculos XVI e XVII, período ao longo do qual a configuração 

deste património sofreu várias alterações, mas sem ser alterado na sua natureza. A nossa 

participação partirá da apresentação do conteúdo das doações das rendas e direitos 

senhoriais que constituíram o património dos duques de Coimbra e de Aveiro, 

reconstituindo o seu processo formação de modo a averiguar o nível de concretização 

das respetivas doações, observando depois o seu peso no rendimento anual destes 

senhores, a partir da comparação de indicadores relativos a algumas rendas com as 

estimativas da primeira metade do século XVI e inícios do seguinte. O propósito desta 

contribuição não consiste em efetuar um balanço contabilístico dos ingressos da Casa de 

Aveiro, mas tão-só em discutir a natureza do rendimento desta casa senhorial. 
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Daniel Atienza Atienza - Universidad Complutense de Madrid 

Luis de Frois y Juan de Santa Maria: dos relaciones de martirio para dos 

Misiones diferentes 

 

Resumo 

El trabajo que aquí presentamos se sitúa en la intersección de distintos campos de la 

investigación, cruzando la historia religiosa y los estudios sobre la misionalización 

moderna (en concreto, la misión de Japón), con la historia de la cultura escrita y el 

interés por las políticas de publicación y la formación de una esfera pública en los 

contextos ibéricos de la Edad Moderna, con perspectivas, además, de una Historia 

Global en la que mundos muy lejanos aparecen conectados mediante la circulación de 

textos manuscritos e impresos. 

Por tanto, nuestro estudio se enmarca en el contexto de la evangelización del Japón, 

iniciada con la llegada de Francisco Javier en 1549 y prolongándose hasta 1639, periodo 

de consolidación de la política de asilamiento Sakoku. En estos noventa años, la misión 

evangelizadora transcurre por diferentes vicisitudes. Si bien comienza con aparente 

éxito durante los primeros treinta y cinco años, la situación se revierte pasando a sufrir 

varias persecuciones en los años siguientes.  

Precisamente, el inicio de las desconfianzas de las autoridades niponas hacia el 

cristianismo coincide con la llegada al archipiélago japonés de los franciscanos (1593), 

hasta entonces, la evangelización era monopolio jesuita. Los franciscanos debían 

recuperar todo el tiempo perdido y emprendieron su labor misional a un ritmo frenético. 

Dos Órdenes y dos misiones diferentes, aún con un mismo objetivo, debían convivir en 

el proceso evangelizador. La discordia se hizo inevitable y así se deja sentir en los 

innumerables impresos y manuscritos que por el momento circulan de la mano de una u 

otra orden disputándose con las letras el campo de la misión. Triste secuela de este 

choque frontal fueron los martirios de Nagasaki (1597), trágico acontecimiento que sin 

duda va a marcar un antes y un después en el proceso evangelizador y que además va a 

transformar el discurso propagandístico y edificante de las órdenes religiosa, generando 

una literatura impresa con una tipología textual muy diversa donde predomina las 

relaciones de martirio. 

El estudio que aquí traemos es una aproximación, precisamente, al análisis de dos 

relaciones que aparecen impresas de forma muy temprana y que dan cuenta de los 
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martirios de Nagasaki. La primera de ellas está escrita por el jesuita Luis Frois 

Relatione della gloriosa norte di XXVI. Posti in croce per comandamento del Re di 

Giappone, allí 5 di Febraio 1597… (Roma, impreso por Luigi Zannetti, 1599). La 

segunda, nace de la mano del franciscano Juan de Santa María Relatione del martirio 

che sei padri scalzi di San Francesco, et veinte giapponesi cristiani patirono nel 

Giappone… (Roma, Niccoló Mutti, 1599). Ambas abren un nuevo espacio de 

confrontación con la elaboración de sus discursos entorno al martirio. 

No solo nos ocuparemos del análisis de éstos discursos edificantes y 

propagandísticos del martirio que ambos autores promovieron. Estudiaremos también la 

circulación de éstos impresos, los contextos en los que fueron elaborados, en qué 

espacios se hicieron presentes y quiénes los consumieron. Con todo ello, trataremos de 

trazar cuáles fueron las estrategias o políticas de publicación que desplegaron las 

órdenes religiosas buscando así incidir sobre la esfera pública, no solo en el proceso 

evangelizador en Japón, sino también –y sobretodo- de la santidad martirial que aquel 

propiciaba, declinada en términos franciscanos o jesuitas. 
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Daniel Giebels - Universidade de Coimbra / CEHR-UCP 

O tribunal de Lisboa durante o processo de estabelecimento e organização da 

Inquisição portuguesa (1537-1579) 

 

Resumo 

Entre os quatro tribunais inquisitoriais portugueses que conheceram uma maior 

longevidade durante a época moderna, o de Lisboa é, manifestamente, aquele que pior 

se conhece, sobretudo por faltar um estudo monográfico dedicado a este. Foi no sentido 

de colmatar esse vazio historiográfico que apresentei, muito recentemente, uma tese de 

doutoramento sobre os primeiros quarenta anos de existência da Inquisição de Lisboa, 

período de análise que coincide, quase plenamente, com o governo do cardeal infante D. 

Henrique enquanto inquisidor geral, figura responsável pelo processo de 

estabelecimento e organização do Santo Ofício em Portugal. Trata-se, como tal, de um 

tempo onde se operaram as afinações necessárias à máquina repressiva, em que o poder 

inquisitorial procurou afirmar-se nos campos religioso, político e social, debatendo-se 

pela legitimidade jurisdicional nalgumas matérias ou, simplesmente, pela sua mera 

sobrevivência financeira. Foi também um tempo marcado por uma lenta consolidação 

da rede de tribunais distritais e de uma afirmação tardia de um Conselho Geral que viria 

a funcionar como entidade supervisora e de última instância de toda a macroestrutura 

inquisitorial.  

Ao longo desse longo e conturbado processo, a Inquisição de Lisboa foi 

assumindo, em muitas ocasiões, a precedência e até primazia no âmbito dessa 

macroestrutura em construção, colocando-se no centro do diálogo das várias 

instituições, contribuindo, enfim, com a sua experiência para a definição das normas e 

costumes que haveriam de reger a organização e funcionamento dos vários auditórios 

inquisitoriais, não deixando por isso, à revelia dessa normatização geral, de lhe ser 

reconhecido algumas particularidades. Esta comunicação procurará assim identificar 

quais foram os contributos da Inquisição de Lisboa para o processo de estabelecimento 

e organização do Santo Ofício e, em última análise, evidenciar que singularidades o 

diferenciavam dos demais auditórios. 

Palavras-chave: Inquisição; Lisboa. 
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Diego Quijada Álamo - Universidad de Valladolid 

Una reina portuguesa en la Corona de Castilla: exequias por 

Bárbara de Bragança en la ciudad de Palencia 

 

Resumo 

Las celebraciones de las exequias regias, como toda fiesta de ciclo vital, servían 

para conmemorar la muerte del soberano. El protocolo que se desarrollaba seguía un rito 

legitimado por la tradición. Su estudio, su evolución –cambios y permanencias– a partir 

de la llegada de la nueva dinastía de los Borbón, las presencias y las ausencias, el papel 

de las principales instituciones (concejo, corregidor, obispo, cabildo catedral), la 

jerarquización de los espacios y el carácter religioso de estas solemnidades serán 

algunas de las cuestiones objeto de esta comunicación. Así, la fiesta en honor de la 

realeza se perpetuó como el principal mecanismo de legitimación y exaltación de la 

institución regia. Por otra parte, fiesta y poder a lo largo del Antiguo Régimen no 

pueden entenderse por separado, pues partimos de la base de que toda celebración 

pública es una fiesta del poder.  

Las exequias reales tenían carácter obligatorio y contaban, por tanto, con una 

legislación que regulaba todo el ceremonial, prevaleciendo la costumbre secular por 

encima de las dinastías incluso. Esta festividad, que no era privativa de la Casa Real, 

afectaba a todas las ciudades y villas de los reinos de la Monarquía donde, por voluntad 

expresa de los monarcas, se ordenaba la celebración de funerales al producirse la muerte 

de algún miembro de la familia real.  

Este trabajo analiza las honras fúnebres que hizo la ciudad de Palencia por la 

reina de España Bárbara de Bragança (1711-1758), esposa del Fernando VI, centrando 

especial atención en las diferencias establecidas entre reyes y consortes en base al 

análisis y estudio de los fondos municipales y capitulares (actas del cabildo catedral) 

como principales fuentes documentales. 
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Diogo Andrade Cardoso - Universidade Nova de Lisboa 

A especialização profissional como agente de emigração para os territórios 

ultramarinos nos séculos XVI e XVII 

 

Resumo 

“Mais de um milhão de indivíduos participou activamente”1 no povoamento dos 

territórios ultramarinos, ou seja, a quase totalidade da população que andaria entre o 

milhão e cem mil e o milhão e quatrocentos mil habitantes, segundo o numeramento de 

15272. O número de pessoas que saiu de Portugal no século XVI foi de 3500 por ano, 

nunca menos de 2000 ou mais de 50003 e o número de habitantes portugueses fora do 

reino era de 100 a 150 mil na segunda metade do século XVI4, bastante mais do que na 

primeira metade quando foram registados apenas 40 0005. Torna-se, assim, importante 

perceber como funcionou a dinâmica populacional entre Portugal e os seus territórios 

ultramarinos, além daqueles que estavam sob administração do reino vizinho. 

Há, portanto, mais de 100 mil pessoas que deixaram Portugal e partiram em 

direção aos territórios ultramarinos, formando estes uma massa anónima que se 

dispersou pelos arquipélagos atlânticos, África, Ásia e América, sobre a qual muito 

pouco se conhece. O que pretendemos demonstrar é que a especialização profissional 

destes homens, a grande maioria daqueles que partiam na época, foi um fator 

determinante na sua partida, quer na escolha dos destinos de emigração quer na 

determinação de um momento de partida, pois permitia-lhes uma integração nas 

economias locais que eles conheciam de antemão, reconhecendo, portanto, as 

necessidades profissionais que podiam suprir, a maioria delas em torno da produção de 

açúcar e do tráfico de escravos que se alimentavam mutuamente. 

Usando a documentação paroquial e notarial de Vila do Conde, o que 

procuramos determinar é como a especialização profissional dos emigrantes, sobretudo 

de vocação marítima e comercial, lhes permitia uma adaptação às realidades 

                                                 
1 COSTA, João Paulo Oliveira e – O Deslumbramento Manuelino (1495-1521) in COSTA, João Paulo 
Oliveira e (coord.) – História da Expansão e do Império Português. 1ª edição. Lisboa: A Esfera dos 
Livros, 2014. P. 124. 
2 RODRIGUES, Teresa Ferreira – As Estruturas Populacionais in MATTOSO, José (dir.) - História de 
Portugal. Volume 3: No Alvorecer da Modernidade (1480-1620). [Lisboa]: Editorial Estampa, 1993. P. 
191. 
3 GODINHO, Vitorino Magalhães – L’Émigration Portugaise (XVe-XXe siècles): une constante 
structurale et les réponses aux changements du monde. Revista de História Económica e Social. Lisboa: 
Editora Sá da Costa. Nº1 (1978). P. 5-32 (8). 
4 GODINHO, Vitorino Magalhães – L’Émigration Portugaise (XVe-XXe siècles)… P. 5-32 (14). 
5 RODRIGUES, Teresa Ferreira – As Estruturas Populacionais... III, p. 191. 
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económicas locais garantindo a presença de homens capazes de transportar e comerciar 

os escravos e o açúcar. 
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Diogo Filipe Matias Marques - Universidade de Coimbra / CHSC-UC 

Casa Marialva: património, jurisdições e titulares 

 

Resumo 

Entre a diversidade institucional presente na sociedade do Antigo Regime, as casas 

senhoriais assumiam vital importância para a manutenção de uma ordem social e política. É 

neste plano de diversidade de senhorios que se insere a nossa comunicação, mais propriamente 

na casa Marialva, uma das mais proeminentes do Portugal Moderno.  

Entendamos a Casa como um “… conjunto coerente de bens simbólicos e materiais a 

cuja reprodução alargada estavam obrigados todos os que nela nasciam ou dela dependiam.”1 e 

um “…systems of stablished and prevalent social rules that structure social interactions.”2  

A sua dimensão prevalecia sobretudo no centro e norte de Portugal onde detinha diversas 

jurisdições nas mais variadas terras. Destaque para Cantanhede, uma das principais vilas do 

domínio senhorial e sede de uma ouvidoria que funcionava em colaboração com a câmara 

municipal da localidade o que permitia ao donatário o pleno exercício dos seus direitos. Todavia, 

cabia aos rendeiros e agentes da casa mediar e conectar as diversas partes do que entendemos 

como estrutura da casa senhorial. Do centro, em Lisboa no seu paço e junto da corte real, a 

chancelaria senhorial emitia as suas diretrizes e orientava os seus agentes para a que a 

coordenação e o funcionamento das vias de poder fosse efetivo. Era nesta (des)contínua rede de 

informação, poder e bens simbólicos que a casa Marialva necessitava dos rendeiros para que o 

seu suporte financeiro sustentasse a sua proeminência.   

É nosso objetivo dar ainda a conhecer a casa Marialva como instituição de poder 

influente na coroa.  
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Ediana Ferreira Mendes - Universidade Federal do Oeste da Bahia / 

Universidade de Coimbra 

O antijesuitismo no discurso de D. Fr. António do Desterro, bispo do Rio de 

Janeiro (1745-1773) 

 

Resumo 

A política de provimento episcopal não foi unívoca. Durante o governo de D. 

João V, sobretudo a partir dos anos de 1720, sopesou a crescente influência de D. Fr. 

Gaspar da Encarnação e do cardeal João da Mota e Silva, quando passou a ser 

indigitados às mitras indivíduos vinculados ao movimento de renovação da piedade, 

conhecido por jacobeia. Neste sentido, pode-se compreender a nomeação de D. Fr. 

António do Desterro para o bispado de Angola em 1738 e para o Rio de Janeiro em 

1745.  

O governo episcopal deste prelado na diocese do Rio de Janeiro, entre os anos de 

1745 e 1773, foi marcado pelos princípios da jacobeia. Não obstante, dissonante de 

outros prelados jacobeus coevos, o bispo do Rio de Janeiro teve um comportamento 

mais moderado. D. Fr. António do Desterro igualmente teve papel proeminente no 

processo de expulsão da Companhia de Jesus do bispado, consolidada no império 

português após a lei de extermínio, proscrição e expulsão da Companhia de Jesus, 

promulgada por D. José I em 3 setembro de 1759. Nomeado, pelo Cardeal Saldanha, 

reformador geral dos jesuítas em Portugal, visitador apostólico e reformador da 

congregação no Rio de Janeiro em maio de 1758, o prelado atuou de forma incisiva, 

incorporando em suas ações e discurso o projeto político da Coroa portuguesa. A 

acusação de participação dos padres inacianos no conluio e atentado ao rei foi suficiente 

para robustecer o processo de expurgo da congregação.  

O argumento da conspiração para a expulsão dos jesuítas aparece em duas 

pastorais publicadas pelo prelado em 8 e 27 de novembro de 1759, afirmava ser os 

padres os “chefes” da “bárbara, sacrílega e horrorosa sedição” contra o rei. As pastorais 

serviam para comunicar aos fiéis do bispado a suspensão das licenças e faculdades 

concedidas aos padres e instava os súditos a apartarem qualquer tipo de comunicação 

com os religiosos. Em edital publicado no dia 29 do mesmo mês, o bispo solicitava que 

fossem denunciadas as notícias sobre a sonegação dos bens e alfaias das igrejas 

pertencentes anteriormente à companhia.  
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Com estas e outras atitudes, Desterro cumpria rigorosamente as ordens régias. 

Em carta enviada a Tomé Joaquim da Costa Corte Real em 3 de março de 1760, o bispo 

dava conta da receção das pastorais e ordens régias e comunicava as primeiras medidas 

e devassas impetradas no bispado. Sobressai-se nestes documentos, o tom depreciativo 

utilizado pelo antístite para classificar os padres, há uma ênfase constante na “torpe 

laxidão”, na “corrupção”, no “desregrado” comportamento, etc.  

O prelado tinha consciência do tom antijesuítico do seu discurso e ações, 

chegando a afirmar que “necessariamente hei de ser julgado por impostor falsário e 

inimigo da Companhia”. Esta comunicação pretende, a partir do exame de missivas, 

cartas pastorais e editais analisar a incorporação do discurso antijesuítico por D. Fr. 

António do Desterro, sua inserção no projeto político reformador da Coroa lusitana e 

sua atuação no processo de reforma e expulsão da Companhia de Jesus do bispado do 

Rio de Janeiro.  
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Eduardo Holderle Peruzzo – Universidade de São Paulo – Bolsista FAPESP 

História, geografia, e a formação do Brasil: capítulos de história moderna na 

síntese colonial de Jaime Cortesão 

 

Resumo  

 Muito embora o presente estudo venha tratar de um objeto de historiografia 

contemporânea, na pessoa do intelectual e historiador português Jaime Zuzarte Cortesão 

(1884-1960), este, por sua vez, dedicou a maior parte sua obra a temas relativos ao 

Portugal Moderno, história dos descobrimentos e a formação do Brasil Colonial. Por essa 

razão submetemos a seguinte ementa na expectativa de que possa adequar-se aos debates 

ligados a temática do evento. 

 Em trabalho intitulado História do Brasil no Período Colonial, Cortesão procurou 

elaborar uma verdadeira síntese acerca do descobrimento, colonização e conformação do 

território que compreendia a América portuguesa. Dialogando com movimentos 

contemporâneos da historiografia e ciências sociais na primeira metade do século XX, 

deu ênfase a uma visão geográfica da história, tomando o meio natural como fator 

condicionante da expansão, povoamento e desenvolvimento econômico do novo 

continente.  

 Nunca publicado em língua portuguesa, o datiloscrito original – contendo pouco 

mais de 700 páginas entre texto e apêndice documental – encontra-se em seu espólio 

documental no Fundo de Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de 

Portugal. Feito sob encomenda do americanista espanhol Antonio Ballesteros y Beretta 

para a coleção monumental Historia de América y de los pueblos americanos (1936-63, 

27 vols., Barcelona, Salvat Editores), uma versão em castelhano do texto integra o livro 

primeiro do volume referente ao Brasil, com o título De los comiezos a 1799.  

 Por tratar-se de projeto historiográfico e editorial desde a Europa, mas também, 

por já comungar de uma visão global de história – para além das fronteiras nacionais – a 

obra corrobora sempre em situar os processos transcorridos na Colônia frente ao quadro 

geral da modernidade europeia. Com destaque às questões políticas, diplomáticas e 

mentalidades da época, que teriam dado sentido e sustentação ao empreendimento 

colonizador português. Através de referências e comentários, a obra estabelece ainda um 
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intenso diálogo com historiadores brasileiros e estrangeiros. Em uma abordagem que 

procurava conectar a história da América, África e Europa, Cortesão preconizava então o 

projeto de uma história  de dimensões Atlânticas – como destacou já Vitorino de 

Magalhães Godinho –, em cuja referida obra, já de maturidade, cumpre papel 

significativo. 
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Ellen Cristina Marques Luz - Universidade Federal da Bahia 

O episcopado Pombalino: O caso de D. Tomás da Encarnação Costa e Lima 

 

Resumo 

Durante muito tempo, a historiografia dedicada ao estudo da Igreja Católica na 

América Portuguesa priorizou a análise da ação das ordens religiosas regulares na 

extensão da fé católica e enquadramento religioso dos fiéis. Diante disso, a atuação do 

clero diocesano restou, quando não obliterada, minimizada. Contudo, esforços recentes, 

atentos à dinâmica da expansão e consolidação da Igreja diocesana na possessão 

americana do Império Lusitano, tem demonstrado que o corpo episcopal desempenhou 

um importante papel ao longo de grande parte do período colonial. Concordes com esta 

interpretação, esta comunicação tem por objetivo analisar a trajetória episcopal do 

décimo bispo de Olinda, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima. Nossa intensão é 

refletir sobre a relevância de sua atuação frente à diocese pernambucana não somente no 

que tangia à dilatação da fé e enquadramento religioso como também no que dizia 

respeito à defesa das diretrizes reformistas-regalistas postas em vigor no reinado de D. 

José I, principalmente após Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de 

Pombal, assumir a pasta de secretário de estado dos Negócios do Reino, em 1756.  

Católico ilustrado, conciliarista, defensor acérrimo do episcopalismo e do 

regalismo pombalino e cultor de uma rigorosa piedade pessoal de fundo jacobeu e 

jansenista, Dom Tomás da Encarnação refletiu o hibridismo do modelo episcopal 

setecentista. Além disso, feito bispo em 18 de abril de 1774, este prelado incorporou o 

projeto político da Coroa Lusitana, exercendo um papel proeminente na busca pelo 

alinhamento do bispado de Pernambuco àquilo que se outorgou nas reformas 

pombalinas. Sendo assim, apesar das tendências reformadoras reverberarem, no bispado 

pernambucano, desde o episcopado de D. Francisco Xavier Aranha (1757-1771), é 

durante o episcopado de D. Tomás (1774-1784) que a difusão das ideias reformadoras 

ganhou mais força e maior proporção.  

Tendo em vista estes aspectos, buscaremos demonstrar que o poder episcopal 

não esteve omisso nas vastas terras de missões da América Portuguesa, mas do 

contrário, foi um instrumento indispensável para a consumação das propostas 

reformadoras no reino e no ultramar.  
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Flavia Tudini - Università di Trento 

The Archbishop Toribio de Mogrovejo (1580-1606). Correspondance and the Governance 

and the Governance of the Lima Diocese 

 

Resumo 

In recent years, historians have been focusing on the importance of the information regime 

for the governance of the territories, from both an ecclesiastical and secular point of view. This is 

particularly true for the Monarquía Católica because of  the particular regime known as Real 

Patronato which granted the Spanish Crown even ecclesiastical responsibilities. For that reason 

Arnd Brendeke in “Imperio y información, funciones del saber en el dominio colonial español” 

(2012) gives the definition of triangolo vigilante: a triangular information relationship, which has 

on the vertex the King, and on the base the royal officials settled in the overseas territories.1  

In this proposal I will consider the importance of the information regime for the decision 

making process, focusing in particular on the correspondence among the archbishop Mogrovejo, the 

Viceroy of Perù and the Spanish Crown. It will focus, in particular, on a sort of bottom-up process, 

in order to understand whether Mogrovejo's letters and communications had a direct impact on the 

Reales Cedulas and the Ordenanzas. 

The Archbishop Mogrovejo, who gouverned the Lima diocese between 1580-1606, dealt 

with different themes in his letters to Philip II. One of the most relevant was the summoning of the 

III Provincial Council of Lima (1583). Not only did the assembly adopt a number of decisions on 

the problems concerning the implementation of the Council of Trento canones, but it also decided to 

conduct the evangelization of the natives through catechism in quechua. A  second recurring theme 

in Mogrovejo's correspondence was about his pastoral visits in the diocese which lasted seventeen 

years. The long duration of the pastoral visit allowed him to know the real state of the territory. 

Accordingly, they were an important tool to adopt effective decisions  for the diocese. A final and 

extremely controversial theme which emerges from Mogrovejo's correspondence is his relationship 

with the Viceroy of Perù, Garcia Hurtado de Mendoza, on the gobierno espiritual and the Real 

Patronato.  

 

	

1	 	Arnd	Brendecke,	“Imperio	e	información	en	el	dominio	colonial	Español”,	Vervuet,	Madrid	2012.	
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Gabriela Nóbrega - Universidade de Coimbra 

Crimes de religiosos na Intendência Geral da Polícia (1790-1800) 

 

Resumo 

 Criada por Alvará de 25 de Junho de 1760, durante o reinado de D. José I, a 

Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino integra um despertar para a 

necessidade de regulamentar e legislar a respeito da segurança e saúde públicas, das 

práticas higienistas, da assistência social, da educação, das deslocações interterritoriais, 

da circulação de panfletos e outras formas de cultura, entre outras resoluções, em 

virtude de uma nova ordem social e da “felicidade dos povos”.   

Para os primeiros 20 anos de vigência desta instituição, a documentação que nos 

chegou testemunha uma preocupação essencialmente centrada em questões de natureza 

criminal, destacando-se neste contexto a ação desenvolvida por Sebastião José de 

Carvalho e Melo. Ao tempo de D. Maria I, com a nomeação de Diogo Inácio de Pina 

Manique para intendente-geral, a 18 de Janeiro de 1780, verifica-se um ponto de 

viragem no sentido do alargamento do campo de jurisdição deste cargo. Além da 

captação de verbas mais avultadas para aplicação de algumas medidas e das funções 

disciplinadores inerente à ação policial, passa a ser também da sua responsabilidade 

uma atenta gestão do espaço urbano, com medidas diretamente ligadas ao saneamento 

público, p. ex., a iluminação da cidade de Lisboa, mas também sobre a criação e 

funcionamento da Casa Pia.  

 A partir de um conjunto documental composto por alguns processos de 

regulares, seus crimes, prisões e destinos, de 1790 a 18001, o nosso trabalho procura 

contextualizar, reconstituir e compreender as motivações destes agentes históricos. Mas 

também, à luz do corporativismo do Estado Moderno, compreender a jurisdição do 

intendente-geral em assuntos eclesiásticos, e sua articulação com outras instituições, 

sendo elas: a Coroa e algumas instituições religiosas.  

Estamos, contudo, conscientes da riqueza informativa, assim como das diversas 

abordagens e perspetivas de análise que se podem aplicar ao vasto fundo documental 

que compõe o fundo da Intendência Geral da Polícia. 
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Hélida Santos Conceição - Universidade do Estado da Bahia 

A idade de ouro da Bahia: Circuito econômico e formação social nas vilas 

auríferas do sertão Baiano - (1710-1750) 

 

Resumo 

Esta comunicação tem por objetivo central demonstrar que no século XVIII a 

abertura da mineração nos sertões foi um passo imprescíndivel para a gestação do 

circuito do ouro da capitania da Bahia e resultou na ampliação dos expedientes de 

governabilidade em areas que possuíam uma frágil presença do governo colonial. A 

abertura das minas de ouro foi inevitável, pois as atividades de extração aurífera já 

estavam em ritmo acelerado. Estas circunstâncias transformaram a economia e a estrutura 

política dos sertões baianos, aumentou a arrecadação fiscal e criou novas possibilidades 

de prestação de serviços à coroa. O circuito econômico do ouro aumentou as trocas 

mercantis através da circulação de colonos e da fixação de novos moradores nas vilas 

mineiras. Todos esses fatores contribuíram para a integração política e jurisdicional dos 

sertões do Estado do Brasil ao Império ultramarino atlântico.  

Desse prisma, essa investigação pretende contribuir com os estudos sobre o 

circuito do ouro nos sertões da Bahia, contrariando a insistência da historiografia em 

analisar o espaço econômico do ouro no Brasil somente a partir da produção das vilas de 

Minas Gerais. Postula-se que as minas baianas desenvolveram-se a partir de 

especifidades sociais, formentando outras dinâmicas produtivas e demográficas que 

resultaram em especificidades na circulação econômica e social da região.  

Dito de outra forma, somente através do estudo da dinâmica local de exploração 

dos ribeiros das Vilas de Jacobina, Rio de Contas e Minas Novas de Arassuaí, pode-se 

evidenciar as peculiares condições da produção aurífera nos sertões baianos, isso também 

produziu uma substancial diferença na forma em como desenvolveu-se estratégias de 

controle e governabilidade dos sertões durante o século XVIII.  

Palavras-chave: Império Ultramarino; Sertão da Bahia; Mineração; Demografia;  
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Izabel Maria dos Santos - Universidade de Coimbra – Bolsista Capes 

O índio brasileiro na obra de José Joaquim Freire e Joaquim José Codina 

 

Resumo 

Na segunda metade do século XVIII chegaram as terras do Brasil as primeiras 

expedições científicas que tinham como objetivo catalogar, nos moldes da ciência 

iluminista, a natureza ali presente, bem como mapear as riquezas da região de maneira a 

melhor explorá-la. Foi nesse contexto que muitos naturalistas seguiram para os trópicos 

e se dedicaram ao trabalho de observar e descrever as características consideradas mais 

importantes do território em questão.  

Um dos mais relevantes cientistas dessas viagens científicas foi, sem dúvida, o 

luso-brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira, que comandou uma expedição que, entre 

1783 e 1792,  passou pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá 

fazendo um detalhado inventário das características físicas e sociais da região. Também 

integravam esta expedição, os riscadores José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, 

que tinham como função registrar de maneira pictórica toda a riqueza da flora, da fauna 

e dos tipos humanos daquela distante plaga.  

Nesse sentido, percebendo a importância deste material, o nosso objetivo, com 

esta proposta, é o de investigar as imagens produzidas pelos respectivos riscadores e 

perceber, através da sua análise iconográfica, como estes homens compreendiam o índio 

brasileiro e como o representavam. E, além disso, verificar se nestas representações, 

ainda existem resquícios do “imaginário demoníaco” do século XVI ou se estas imagens 

fundam um novo imaginário a respeito das sociedades indígenas do Brasil. 

Palavras-chave: Representação indígena; Imaginário; Século XVIII. 

 

CV 

Possui Graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba (2006-2010) e 

mestrado em História da Arte, Património e Turismo Cultural pela Universidade de 

Coimbra (2010-2012). Atualmente é doutoranda em História pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, sob orientação da Profª. Drª. Margarida Sobral Neto e 

Coorientação da Profª. Drª. Ângela Domingues. Possui interesses em: História do Brasil 
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Colônia; História Indígena; Representação indígena; Iconografia; História das 

Mentalidades. Bolsista Capes pelo programa Doutorado Pleno no Exterior. 
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Janaína Christina Perrayon Lopes - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Laços cruzados: as testemunhas de casamento no processo de sociabilidade escrava e 

forra na Freguesia da Candelária/ RJ, c.1750 – c. 1850 

 

Resumo 

Os casamentos de escravos e forros realizados na Freguesia da Candelária/RJ entre a 

segunda metade do século XVIII e primeira metade do séc. XIX insinuam, a partir de seus 

registros, que personagens aparentemente secundárias, como o das testemunhas, não se 

constituíam como meros espectadores da cerimônia católica nem, tão pouco, eram escolhidos 

sem critério ou acuidade.   

Dentre as várias informações contidas reiteradamente nos acentos matrimoniais 

encontramos além da data do casamento e das informações relativas aos cônjuges, as assinaturas 

das testemunhas, na medida em que a presença destes na cerimônia era uma exigência canônica.  

Desse modo, a partir da análise dessa variável percebemos, no decorrer da pesquisa, que alguns 

nomes apareceram repetidamente em vários registros assumindo esse mesmo papel. Tais 

personagens se destacaram das demais por três motivos: pela quantidade de casamentos em que 

apareceram exercendo essa função, por formarem, com frequência, pares de testemunhas em 

diversas cerimônias e por estarem envolvidos majoritariamente com casais africanos. 

Diferentemente da consanguinidade e da germanidade, nos laços que unem um homem e 

uma mulher estão presentes componentes exclusivamente sociais que, evidentemente, podem ser 

norteados por diferentes critérios de escolha. Porém, vale ressaltar que essa forma de constituir 

parentesco dá origem, por sua vez, a novos graus de consanguinidade e afinidade. Sendo assim, 

as uniões conjugais e, por conseguinte, as famílias, são abordadas neste trabalho como ocasião 

privilegiada para a construção de alianças sociais, trocas e solidariedades não apenas entre os 

nubentes, mas por todos os envolvidos direta ou indiretamente no consórcio. 

Desse modo, a partir do nome das testemunhas mais recorrentes, buscamos rastrear e 

ampliar as informações referentes a tais personagens a fim de começar a desvendar possíveis 

redes de relações sociais em que por ventura estivessem inseridos, bem como perceber o papel 

que desempenhavam no processo de socialização de escravos e forros na Freguesia da 

Candelária. 
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CV 

1. Informações Pessoais: 

Atividade Profissional 

2007 - Atual 

Professora - Universidade Católica de Petrópolis (UCP)  

Curso: Licenciatura em História – Disciplinas: História Moderna / Contemporânea. 

Formação Acadêmica 

2014 - Atual 

Doutorado em História - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio)  

Orientador: Anderson de Oliveira. Bolsista CAPES. 

2004 - 2006 

Mestrado em História - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Orientador: Manolo Florentino. Bolsista CNPq. 

Graduação em História 

1997 - 2002 

Graduação em História - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Orientador: Manolo Florentino. Bolsista CNPq. 
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João Antonio Fonseca Lacerda Lima - Universidade Federal do Pará 

Padres Cristãos-Novos no Bispado do Maranhão: Os Camello de Brito e sua fama de 

“Cristã-Novice” 

 

Resumo 

A exigência quanto à “pureza de sangue” era presente na maioria das instituições do 

Império Português. Em vista de averiguar se os pleiteantes de fato detinham os requisitos 

necessários, as instituições lavravam processos cuja finalidade era descobrir algum possível 

impedimento. Porém, o aparente rigor possuía brechas, de modo que muitas vezes candidatos 

com alguma “impureza” passavam no crivo. O presente trabalho versa sobre estas situações. 

Aqui apresentaremos a trajetória de Felipe Camello de Brito, membro de uma notória família 

de “cristãos-novos” que durante anos, a despeito de seu impedimento, exerceu importantes 

cargos no bispado do Maranhão. A linhagem de sacerdotes começa com Ignácio Rodrigues de 

Távora, que exerceu o cargo de vigário de Sé de São Luis e seu irmão José Rodrigues de 

Távora que fora visitador e vigário geral do bispado. Destaque se dá aos cinco filhos de João 

Camelo de Brito e Leonor de Távora; os irmãos Francisco Xavier, Antonio, Inácio, João e 

Felipe; este último o mesmo a que antes havíamos referenciado.  

Como dito, uma longa lista de membros da família Camello de Brito conseguem 

ascender ao sacerdócio, porém, há alguns problemas a serem observados. Na habilitação de 

genere de Felipe Camello de Britto, segundo as testemunhas, seus avós maternos tinham fama 

de “cristã-novice”.  Porém, como muito de seus parentes já haviam sido ordenados e exerciam 

função relevante no Auditório Eclesiástico, foram admitidos ao sacerdócio. Veremos como, 

através de processos de investigação genealógica, no âmbito da Cúria diocesana do Maranhão 

e do Tribunal do Santo Ofício, Felipe consegue purgar de uma vez por todas a fama que 

acompanhara sua família há gerações. Com habilitação, Felipe converte-se de “cristão-novo” 

em “cristão-velho”, de possível réu, em juiz. Como comissário, enviou ao menos quatro 

denúncias ao Santo Ofício1. Concomitante a sua atuação como comissário, Felipe Camello de 

Brito exerceu importantes cargos na administração eclesiástica, doutorando-se em Cânones, 

exerceu a função de mestre-escola da Sé e chegou a função de vigário geral do Bispado do 

																																																								
1 	Denuncia de Felipe Camelo de Brito contra Bartolomeu de Figueiredo Barbalho (PT/TT/TSO 
IL/028/CX1624/16345); Denuncia de Felipe Camelo de Brito contra Teresa Maria de Jesus Bezerra 
(PT/TT/TSO IL/028/CX1624/16346); Denuncia de Felipe Camelo de Brito contra Ana Paim e Arcangela 
Mendonça (PT/TT/TSO IL/028/CX1624/16347); Denuncia de Felipe Camelo de Brito contra Bartolomeu de 
Figueiredo Barbalho (PT/TT/TSO IL/028/CX1624/16348).	
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Maranhão. Evidenciamos, portanto, a estratégia de uma família para sepultar a pecha que lhe 

seguira durante anos, situando a habilitação do Santo Ofício em um divisor de águas neste 

processo.  

 

CV 

Graduado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), mestre e doutorando em 

História Social da Amazônia pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal do Pará, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Atuou como professor colaborador no curso de Licenciatura Plena em História, 

ofertado pela Universidade Federal do Pará no âmbito do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR/MEC). É membro do Grupo de Pesquisa 

População Família e Migração na Amazônia (UFPA/CNPq), sob liderança do Profº. Drº. 

Antônio Otaviano Vieira Junior. Suas áreas de interesse são: História do Brasil, História da 

Amazônia, Amazônia Colonial, História da Igreja e Inquisição. 
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Juliana Diogo Abrahão - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

José Alvares de Oliveira e sua punição incontestável (Angola, 1763) 

 

Resumo 

Com base sobretudo na documentação avulsa do Conselho Ultramarino, do 

Arquivo Histórico Ultramarino, a  pesquisa analisa a incorporação e a atuação de 

degredados em funções militares no Reino de Angola durante a segunda metade do 

século XVIII. Ao compreender degredados como sujeitos ativos e atuantes, a pesquisa 

aborda ainda impactos e conflitos que degredados causavam na sociedade angolana. A 

percepção sobre os degredados não era uma só e podia se alterar em função do 

comportamento do grupo.   

Nesse sentido, em um episódio ocorrido em 1763 o governador de Angola, 

Antônio de Vasconcelos, em carta ao secretário dos negócios ultramarinos, Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, se reportou a uma “conjuração de degredados”, tendo 

ordenado a prisão dos envolvidos no calabouço. Como o governador, em 1763 o juiz de 

fora de Luanda e os camaristas informam ao secretário ultramarino sobre o atentado dos 

degredados e as “desordens que eles têm cometido”. Novamente, o governador reforçou 

o lastimoso “atentado dos degradados” e descreveu as lideranças identificadas e as 

penas aplicadas. A partir daí, o governador rogou para que não se mandassem 

degredados de “vil conduta”, incluindo o líder José Álvares de Oliveira, natural de Porto 

Alegre (Brasil).1  

Fora o próprio líder da conjuração, José Alvares, quem revelou todo o 

“Levantamento”2, que também está presente na descrição do cronista militar Elias 

Alexandre da Silva Corrêa, que viveu em Angola entre 1782 e 1789, bem próximo do 

acontecimento.3 Elias Corrêa afirmou na obra História de Angola, que os facinorosos 

degredados planejavam assassinar o general e os oficiais, saquear casas e embarcar para 

o Brasil. O líder ou cabeça do motim, José Alvares, acabou preso e condenado à morte 

por enforcamento tendo sido posteriormente esquartejado. 

                                                            
1O caso foi montado a partir de Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino (CU), 
Angola, Avulsos, Cx 45, Doc. 5; Cx. 46, D. 16; Cx. 46, D. 27; Cx. 46, D. 32. 
2 A palavra Levantamento também aparece na documentação e significa: “rebelião ou perturbação 
premeditada , no motim...” BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architectonico ... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. 8 v, p. 470. 
3 CORRÊA, Elias Alexandre da Silva. História de Angola, 2 vols., Lisboa, Coleção dos Clássicos da 
Expansão Portuguesa no Mundo, Série E – Império Africano, 1937. Nota prévia pp., VIII, IX, X. 
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Ressalte-se que a punição era algo que deveria ser exemplar, e, principalmente, 

não devia (e não foi) contestada, apesar das partes envolvidas4. O próprio José Alvares 

pediu por sua condenação e para que fossem inocentados os demais envolvidos, ainda 

que os outros envolvidos também tenham sido mortos. Assim, o castigo ou a punição 

eram impostos como algo natural, essencial à manutenção da ordem. Os desejos do líder 

dos degredados não foram atendidos, mas ele e os demais participantes tiveram acesso à 

justiça real. Portanto, não houve contestação da punição, pois se tratou de uma tentativa 

de assassinato de preposto do rei. 

 

CV 

Formação  

  2013: Curso de Língua Inglesa - Curso CENA; 

 2011 a 2014: Curso de Licenciatura em História – UFRRJ.  

 2016 a 2018: Mestrado em História – UFRRJ.  

Experiência Profissional 

 Bolsista de Iniciação Científica FAPERJ, 2012 – 2014.  

 Professora do Ensino Fundamental II, desde 2015.    

 Professora de idiomas, 2015.   

Atividades  

 Participação na ANPUH Nacional e Regional;  

 Participação no Encontro de Estudos Africanos da UFF; 

Objetivos  

 Enriquecer minha formação acadêmica. 

                                                            
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Editora Vozes, 2013. (1ª edição 1975)  
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Lucas Monteiro - PIUDHist – CIDEHUS-UE - Bolsista CAPES 

A comunicação e cooperação entre os Tribunais Inquisitoriais Ibéricos 

 

Resumo 

O objetivo desta comunicação é apresentar os primeiros apontamentos da 

pesquisa que está sendo desenvolvida acerca da comunicação entre os Tribunais do 

Santo Ofício de Portugal e Espanha (incluindo os tribunais castelhanos na América) e 

suas colaborações para homogeneização da fé no território europeu e americano entre 

finais do século XVI e metade do século XVIII.  

No âmbito geral, esta pesquisa tem como hipótese que as inquisições tinham a 

necessidade de trocar informações e colaborarem entre si mesmo em tempos de tensão 

política entre os reinos. Isso devido à circulação de portugueses e espanhóis entre os 

territórios, criando a necessidade de troca de informações sobre aqueles que fugiam dos 

cárceres, eram presos por um tribunal “estrangeiro”, ou sobre a confirmação de 

genealogia de um candidato a agente inquisitorial (comissário e familiar).  

A historiografia a respeito dos reinos ibéricos tratou da constante migração de 

portugueses e espanhóis entre suas fronteiras tanto no espaço ibérico quanto nos 

territórios americanos. Ao mesmo tempo, a historiografia inquisitorial afirma que 

muitos portugueses – principalmente cristãos-novos – buscavam o território vizinho 

para fugir da perseguição inquisitorial. Porém, estes “fugitivos” não ficaram impunes, 

sendo presos e processados pelos tribunais dos locais em que se estabeleciam. Ao 

mesmo tempo, as migrações permitem pensar que alguns candidatos aos cargos 

inquisitoriais – comissários e familiares – necessitassem de confirmação de sua 

genealogia enviada pelo tribunal de sua região de origem. Estes fatores criam assim a 

necessidade de troca de informações entre os tribunais ibéricos.  

Apoiando-se sobretudo nas correspondências trocadas entre os tribunais, além 

dos processos crimes, esta pesquisa busca esclarecer como que essa colaboração 

ocorria, qual o papel dos agentes inquisitoriais na recolha da informação sobre um 

herege, como que os tribunais agiam em conjunto na perseguição de um fugitivo e como 

que as monarquias interferiam neste processo. 
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Esta comunicação centrar-se-á na análise de dois livros de correspondências dos 

tribunais castelhanos recebidas pelos tribunais de Lisboa, Coimbra e Évora entre o final 

do século XVII e metade do século XVIII. A partir destes dois livros, é possível fazer 

alguns apontamentos como: número de comunicações trocadas pelos tribunais (levando 

em consideração as cartas recebidas e as respostas a estas); quais os principais tribunais 

castelhanos que se comunicam com os portugueses; como os tribunais agiam em 

conjunto quando membros de uma mesma família estavam presos por tribunais de 

reinos diferentes, periodicidade destas cartas; estimativa do tempo de chegada destas 

cartas; além do tempo em que levavam para serem respondidas.  

 

CV 

Graduado em História e mestre em História pelo Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil. Atualmente cursa o 

doutoramento em História pelo Programa Interuniversitário de Doutoramento em 

História (PIUDHist). Realiza pesquisas nas áreas de Brasil Colonial, especificamente 

sobre a atuação do Tribunal do Santo Ofício. Professor do Instituto Federal Farroupilha 

- Câmpus Jaguari. No ano de 2015 publicou o livro “A Inquisição não está Aqui? A 

Atuação do Tribunal do Santo Ofício no extremo sul da América Portuguesa” pela 

editora Paco. 
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Luís Ribeiro Gonçalves - PIUDHist / CIDEHUS - UE 

Dinâmicas institucionais no ensino e controlo profissional da medicina no 

Portugal quinhentista 

 

Resumo 

 Numa Europa que ensaiava diferentes soluções para os fenómenos de 

pauperismos e mendicidade e, ao mesmo tempo, se procurava tornar as práticas 

curativas mais eficientes, a Coroa portuguesa apostava na reforma do ensino e das 

profissões ligadas à saúde e na criação de uma “rede médica” para servir gratuitamente 

os pobres. É neste enquadramento que se insere a nossa proposta de comunicação onde 

pretendemos analisar a formação do universo médico no Portugal na segunda metade do 

século XVI, na sua articulação com as tensões religiosas, as políticas de limpeza de 

sangue e os interesses dos principais intervenientes neste campo: Coroa, Físico-mor, 

Universidade de Coimbra, poderes locais e, obviamente, os próprios praticantes de 

medicina.  

Ambicionamos assim analisar a articulação entre o enquadramento institucional 

da profissionalização da medicina em Portugal, usando como estudo de caso a 

articulação entre a Universidade de Coimbra e o Físico-mor da Casa Real. Iniciado com 

a introdução do Regimento do Físico-mor em 1515, este quadro ficou marcado por uma 

constante sobreposição de poderes no licenciamento dos médicos em Portugal. Este 

conflito terá contribuído para diminuir os efeitos das reformas implementadas no curso 

médico português, e ao mesmo tempo terá moldado o fenómeno da peregrinatio 

academica na segunda metade de quinhentos. Neste enquadramento associam-se tanto a 

introdução das directrizes tridentinas na universidade, como a crescente tensão religiosa 

perante a comunidade cristã-nova, com a progressiva introdução de políticas de limpeza 

de sangue no reino português, procurando rever o papel destes elementos na definição 

das profissões médicas em Portugal.  

Os objectivos a que nos propomos são: 

- Caracterizar o quadro institucional da medicina, compreendendo como a 

sobreposição jurisdicional entre o Físico-mor e a Universidade contribuíram para a 

definição das políticas de formação e de licenciamento dos profissionais de saúde. 

Interessa aqui compreender como este conflito ajudou a definir as reformas do curso 
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médico de Coimbra e se articulou com as tensões religiosas da Contra Reforma e das 

crescentes questões de limpeza de sangue, vistos como factores essenciais para 

compreender a medicina em Portugal. 

- Analisar como é que a Universidade procurou lidar com a peregrinatio 

academica, muito particularmente, para o Estudo de Salamanca, menos por ser a grande 

concorrente de Coimbra, mas, sobretudo, pelo caminho e experiências que ambas 

partilharam. Aqui vamos ter em conta como a proximidade das reformas quinhentistas 

destas instituições procurando comparar a introdução das novas práticas curativas nos 

seus cursos de medicina, em particular a anatomia. 

- Avaliar até que ponto as relações entre o Físico-mor e a Universidade 

contribuíram para a circulação de letrados médicos lusitanos pela Europa, numa 

conjuntura que conduziu à sua concentração nos studia ibéricos. O nosso foco centra-se 

na forma como a tensão jurisdicional contribuiu para fomentar este movimento e para o 

regresso de muitos desses médicos ao reino, revendo a questão cristã-nova no contexto 

da medicina portuguesa quinhentista. A clarificação destas questões impõe-se como um 

ponto prévio, necessário ao desenvolvimento de todo o nosso futuro projecto de 

doutoramento. 

 

CV  

Licenciado em Arqueologia e História (2006). Mestre em História Medieval (2012) pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Bolseiro Bolseiro FCT – CIDEHUS - 

U. Évora no Projeto “Decisão política, necessidades colectivas e afirmação profissional: 

o Hospital Real de Todos os Santos em perspetiva” (2010-2014). Comunicações no 2º 

International Medieval Meeting Lleida (2012); no II Workshop História e Ciência: 

Ciência e Poder na Primeira Idade Global (2015); e no XXVI Encontro APHES (2015). 

Presentemente bolseiro de Doutoramento da VIIIª edição do Programa Interuniversitário 

de Doutoramento em História (PIUDHist), com o projecto intitulado “Prática médica e 

Controlo profissional no Portugal quinhentista”. 
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Luís Serrão Gil - Universidade Nova de Lisboa / CHAM-UNL/UAç 

O celeiro do Sul: A fortificação portuguesa de Safim da (re)construção ao 

abandono (1508-1541) 

 

Resumo 

A expansão portuguesa em Marrocos foi a primeira peça de um puzzle que no 

final desenharia um “Novo Mundo”. Nesta complexa estrutura as fortificações 

ganharam um relevante papel na definição do modo de ocupação do território.  

As fortificações edificadas, nos inícios do século XV até meados do século XVI, 

na cidade de Safim são um dos melhores exemplares da arquitectura militar portuguesa 

deste período, no denominado “estilo de transição”. Este estilo, marcado pela adaptação 

dos dispositivos defensivos aos novos desafios da arte da guerra, é marca basilar da obra 

construtiva do reinado de D. Manuel I espelhando nele o projecto político e ideológico 

deste monarca. 

Safim foi uma das cidades ocupadas pelos portugueses no Norte de África com 

maior relevo e a praça mais importante da região Sul, numa época de apogeu do campo 

militar na expansão marítima portuguesa.  

É neste contexto que se insere a presente comunicação que tem como objectivo 

divulgar parte dos resultados obtidos durante a realização da dissertação de 

doutoramento intitulada: “A fortificação portuguesa de Safim, Marrocos (1508-1541)”. 

Pretende-se nesta comunicação dar também a conhecer a evolução 

arquitectónica da fortificação, as suas inovações técnicas e o modus vivendis dos seus 

ocupantes.  

 

CV 

Licenciado e mestre em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, doutorando em História, especialidade de Arqueologia, 

pela mesma instituição, Bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia e investigador do Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM). 
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María Herranz Pinacho - Universidad de Valladolid 

El libro inventario de 1666 del monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid: 

un instrumento de control y administración del patrimonio conventual 

 

Resumo 

El monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Valladolid (España) fue 

fundado por la reina María de Molina hacia 1320, viviendo un segundo periodo de 

esplendor a mediados del siglo XVI. A pesar de su importante presencia en la ciudad, 

no han sido muchos los estudios que han puesto el foco en él, cuyo interés es mayor si 

tenemos en cuenta que ha conservado su archivo, no habiendo sido trasladado al AHN.  

Dentro de él, se encuentra un códice manuscrito que contiene un “Ymbentario de 

todos los papeles que el conuento Rreal de las Guelgas de la Orden de san Bernardo 

desta çiudad de Valladolid tiene”, que se empezó a redactar el 9 de septiembre de 1666. 

La existencia en este mismo archivo de cuatro tumbos o becerros, uno anterior al 

inventario, de 1596, y otros tres posteriores, de 1721 y 1779, nos plantea la duda de qué 

necesidades pudieron mover a la comunidad a elaborar tantos instrumentos de 

descripción de las escrituras de su archivo durante ese periodo de tiempo.  

El “Inventario” o Índice de 1666, como instrumento archivístico, tiene como fin 

facilitar la búsqueda y localización de las escrituras que reconocen derechos y rentas del 

monasterio. Esto nos lleva a pensar que su elaboración estuvo motivada por una 

intencionalidad de mejorar la administración del patrimonio del cenobio vallisoletano, a 

pesar de lo cual no se han detectado en el manuscrito grandes señales de uso.  

Nuestra propuesta pasa por analizar el contenido del inventario, de modo que 

podamos determinar el conjunto de motivaciones que decidieron su concepción y puesta 

por escrito, coincidiendo con un momento de declive, después de los años dorados del 

monasterio. Además, trataremos de discernir si la organización del archivo coincide con 

la plasmada en el Tumbo de 1596 y si la identificación de la tipología documental de las 

escrituras recogidas en el Índice responden a alguna actividad propia del administrador 

del convento.   

 

 

CV 

 Licenciatura en Historia en la Universidad de Valladolid. 
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 Máster Interuniversitario europeo con mención de excelencia “Europa y el Mundo 

Atlántico. Poder, cultura y sociedad” en la UVa. 

 Contrato Predoctoral de Formación de Profesorado Universitario, FPU, del 
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Marília Cunha Imbiriba dos Santos - Universidade de Lisboa / Bolsista CAPES 

Familiares do Santo Ofício no Grão-Pará Setecentista: Perfil, Sociabilidades e 

Trajetórias 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo prosopográfico de um grupo de elite 

que estava estabelecido no Estado do Grão-Pará e Maranhão, século XVIII. Analisando 

a origem dessa elite (geográfica e social), sua inserção no Império Ultramarino Luso, as 

redes de sociabilidade e solidariedade que montavam através de casamentos, amizades e 

negócios. A elite a qual nos referimos, são agentes inquisitoriais, os familiares do Santo 

Ofício, habilitados pela Inquisição Portuguesa quando moradores no Estado do Grão-

Pará e Maranhão. Nesse sentido, objetivamos traçar um perfil bem como acompanhar 

ciclos e trajetórias de vida, alcançando as malhas políticas, econômicas e sociais do 

Grão-Pará imbricado na história de suas gentes. Para isto entendemos ser necessário 

enxergar a partir dos indivíduos, analisando trajetórias, articulando as dimensões 

estruturais e a vida concreta dos atores sociais.  

Não há como negar que o Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição que do 

ponto de vista social excluiu; no entanto, também é importante que se perceba que é 

uma instituição que garante prestígio, principalmente aos agentes que integram o 

Tribunal. O primeiro passo deste trabalho será traçar um perfil dos homens que pediam 

habilitação buscando mapear não só as semelhanças entre os membros do grupo; como 

também, as diferenças; possibilitando ver os espaços de apoio mútuo e, também, as 

rupturas entre estes homens. Por intermédio do rastreamento das histórias particulares 

destes familiares, objetivamos remontar as histórias de suas famílias, as estratégias que 

lançaram mão para construção e manutenção da riqueza, de sua qualidade e status 

social, atingindo os planos e as redes que acionam para acessar ou manter-se enquanto 

privilegiados de status social diferenciado em uma sociedade de Antigo Regime.  

As perguntas que propomos às fontes incluem questões sobre: origens (social e 

geográfica), estratégias de migração, inserção social e política, reconstrução da rede de 

sociabilidade da família em Portugal e no Grão-Pará; formação de redes familiares e de 

interesses. Dividiremos o trabalho em três seções: a primeira trará o perfil destes 

familiares, traçando o perfil ocupacional dos familiares e de seus pais (de modo a 

perceber permanências e rupturas na prática laboral destas famílias); rastreando origem 

geográfica e social (se migrantes, de qual região do Reino); sociabilidades (em Portugal 
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e no Grão-Pará). Em uma segunda seção reconstruiremos trajetórias de quatro 

familiares do Santo Ofício (dois migrantes reinóis e dois nascidos no Grão-Pará) no 

intuito de perceber semelhanças e diferenças nestas trajetórias e objetivando responder a 

um questionamento que constará na última seção do trabalho: analisar o quê significava 

ser familiar do Santo Ofício para um indivíduo e sua parentela no Grão-Pará colonial.  

Importante destacar que este trabalho, embora esteado em uma documentação 

inquisitorial, não tenciona desdobrar-se num estudo acerca da Inquisição em si. Nesse 

sentido, propõe-se matizar a própria compreensão de elite e das relações familiares na 

Amazônia colonial, lançando mão de um corpo documental rico, mas ainda pouco 

explorado na historiografia paraense: as Habilitações dos Familiares do Santo Ofício, 

depositadas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. 
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Matteo Lazzari - Universidade de Bolonha 

El detective afromexicano Juan Vorondate y el misterio del plato de plata. Una 

historia de agency en la Inquisición novohispana del siglo XVI 

 

Resumo 

El concepto de “raza” y las posibles formas de discriminación que de ahí derivan, 

necesitan hoy, en una sociedad como la mexicana contemporánea donde persisten 

jerarquizaciones sociales muy fuertes, un análisis completo de sus construcciones 

históricas. Los siglos XVI y XVII son de extrema importancia en este sentido y merecen 

mayor atención por parte de los historiadores que se ocupen de los racismos y de sus 

desarrollos y actuaciones en las sociedades de la primera edad moderna. Si es verdad que 

los conceptos son construcciones políticas, sociales e ideológicas que se desarrollan a lo 

largo del tiempo, entonces es esencial operar una deconstrucción del mismo concepto de 

“raza”. Esta operación debe obligatoriamente partir de su teorización científica y 

biológica, significado que se impuso en la sociedad y sigue siendo fuerte a pesar de los 

conocimientos científicos obtenidos, para entender como su transformación fue un 

proceso que cruzó los siglos de la primera edad moderna cambiando la acepción del 

concepto, pasando desde las esferas que lo caracterizaban - cultura, prácticas religiosas, 

hábitos suntuarios y alimenticios – para llegar finalmente a la biológica y científica del 

siglo XVIII y XIX.  

Através de la reconstrucción de la historia de Juan Vorondate, “mulato” 

afromexicano llamado en juego por un esclavo para resolver el complicado misterio de 

un plato de plata desaparecido, contenida en un pequeño juicio por hechicería y pacto con 

el demonio de la Inquisición novohispana, guardado en el Archivo General de la Nación 

de México, se intentará observar las características de las esferas sobredichas, subrayando 

de tal manera la agency de los subordinados en la sociedad colonial.  

A partir primero de las metodologías de la micro-historia teorizadas por Carlo 

Ginzburg, es decir de la voluntad de recuperar las voces y las acciones de los hombres y 

mujeres escondidos en las fuentes a disposición de los historiadores, con el auxilio de la 
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Atlantic y World History y del interesante concepto de glocalization propuesto por 

Sebastian Conrad, se abre a los investigadores la posibilidad de reunir muchas historias 

individuales y personales, que todas juntas puedan ayudar a tener una conciencia siempre 

mayor de las vidas y de la importancia que los subordinados de origen africano tuvieron y 

revistieron en la América española. El objetivo de un enfoque historiográfico de este tipo 

podría ser la elaboración de investigaciones que expliquen las “cualidades” de la 

categoría, en este caso, de los afromexicanos y lo que significaba pertenecer a este grupo 

social en el mundo hispanoamericano, en el contexto local de la Nueva España de los 

siglos XVI y XVII.  

Entonces, la historia del afromexicano Juan Vorondate se puede configurar cómo 

una piedra de esta construcción, y se puede insertar en esas corrientes historiográficas 

“afromexicanistas” abiertas en México y Estados Unidos, que todavía siguen siendo muy 

poco conocidas y aplicadas en los Departamentos de Historia de las universidades 

europeas.  
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Mayra Calandrini Guapindaia - PIUDHist - ICS-UL 

Entre correios marítimos e embarcações de comércio: envio de cartas entre 

Portugal e América Portuguesa no período das reformas postais (1798-1822) 

 

Resumo 

Há alguns anos a historiografia preocupa-se com o tema da comunicação, sendo 

inegáveis as contribuições da História da leitura e da escrita e, também, da História da 

comunicação política. Contudo, os trabalhos dessas áreas focaram essencialmente ou o 

conteúdo ou os agentes da comunicação. Pouco foram abordadas as iniciativas políticas 

e administrativas da Coroa para manter a comunicação à distância entre metrópole e o 

ultramar. Mais especificamente, há uma lacuna acerca dos meios de transporte que 

levavam e traziam correspondência. Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho é 

compreender a troca de correspondência entre Portugal e América portuguesa, 

enfatizando a principal forma de envio e recebimento de cartas: a via marítima e as 

embarcações. 

As principais questões abordadas serão: quais os meios preferenciais utilizados 

para a comunicação entre Império e Ultramar? Quais os tempos dessa comunicação? 

Quais as principais rotas utilizadas? Questões externas, tais como: as condições 

geográficas, temporais e segurança das vias/rotas marítimas influenciavam na eficácia 

comunicativa? A organização de serviços oficiais de correio facilitou a comunicação e 

até onde essa estrutura convivia ou rivalizava com outros meios de envio de 

correspondência?  

Esta investigação enquadra-se temporalmente entre fins do século XVIII até a 

primeira metade do XIX. Trata-se do período das reformas de correio e da tentativa da 

Coroa em centralizar e criar estruturas administrativas para controlar o envio de 

correspondência, tanto oficial quanto particular. Em 1798, o Alvará do Correio 

Marítimo ordenou que todas as cartas de particulares deveriam ser enviadas por 

correios, pagar a taxa de porteamento e serem transportadas por navios em mala lacrada 

dentro da administração postal. A Coroa também mandou construir embarcações 

específicas para o transporte de cartas. Houve, portanto, investimento na marinha oficial 

para fins comunicativos. Entretanto, os relatos documentais da época demonstram o 
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funcionamento incipiente dessa estrutura marítima, sendo que os navios de particulares 

destinados ao comércio desempenhavam importante papel no transporte de cartas. 

Propomos analisar duas frentes: Primeiramente, será discutido o Correio 

Marítimo após as reformas. Será feito um panorama dos barcos de correio, focando em 

suas rotas, número de viagens e dificuldades de navegação. Para isso, utilizar-se-ão 

dados recolhidos do Arquivo Histórico Ultramarino sobre cada navio. Em um segundo 

momento, o foco recairá sobre a utilização de navios de comércio para a troca de 

correspondência. Serão apresentados os dados recolhidos no AHU sobre as visitas dos 

ouro. Estas visitas eram as inspeções feitas nos navios por oficiais da Coroa após a 

chegada no porto de Lisboa. Nesse momento, recolhia-se depoimentos dos Capitães 

sobre a viagem e era recolhido o mapa de carga de cada embarcação. Os oficiais da 

visita também eram responsáveis por encaminhar as vias de governo e as cartas de 

particulares ao Correio Geral. Nesse sentido, as visitas do ouro eram importante meio 

para garantir que a correspondência trazida em navios de comércio fosse encaminhada à 

administração postal.  
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Mestre em História pela Universidade de Brasília (UnB), pesquisadora em História nos 
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da tese de doutoramento sobre os caminhos da comunicação escrita entre Portugal e 

América Portuguesa durante as Reformas de Correios de fins do século XVIII.  
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Monique Palma - Universidade do Porto / CAPES 

A presença de cirurgiões portugueses na América portuguesa no século XVIII  

 

Resumo 

O presente trabalho é parte de um projeto de doutoramento em curso sobre a 

circulação de conhecimentos médico-cirúrgicos entre Portugal e a América portuguesa, e 

vice-versa, no século XVIII. Considerando a hipótese de que essa transmissão existiu, de 

forma recíproca, pretende-se abordar a produção desses saberes e as decorrências desse 

processo. Nesta proposta de comunicação, apresentaremos um dos pontos em análise: a 

distribuição geográfica dos cirurgiões, essencialmente dos portugueses, na América 

portuguesa, durante o século XVIII.  

No pressuposto, enunciado por Mary Lindemann, no livro Medicine and Society 

in Early Modern Europe (1999), segundo a qual o que o que se produz não é 

independente daquele que o produz, torna- se necessário inquirir sobre a trajetória dos 

cirurgiões no Brasil colonial. Para isso, trabalharemos com os requerimentos 

apresentados ao Conselho Ultramarino e a partir deles analisaremos a dispersão e a 

cobertura territorial desses agentes de saúde. O enfoque da pesquisa em desenvolvimento 

é, pois, no percurso dos cirurgiões, em ordem a contextualizar esses agentes e as suas 

práticas.  

Em paralelo, o estudo em desenvolvimento pretende identificar o perfil desses 

práticos, que podiam ser cirurgiões, barbeiros, sangradores. É conhecido, dentro da 

hierarquia médica, que os cirurgiões ocupavam uma posição inferior aos físicos, 

considerando que eram estes os letrados nos saberes médicos no período em estudo. 

Ainda que não tivessem o maior prestígio, esses práticos tinham grande relevância social. 

Em espaço colonial a necessidade de praticantes que possuíssem destreza para 

desempenhar intervenções cirúrgicas tornava-se ainda mais acutilante. A sua reconhecida 

escassez era, possivelmente, um dos motivos que suscitava o deslocamento interno dos 

cirurgiões, que transitavam pelas capitanias. O rastreamento da localização e 
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deslocamento dos cirurgiões contribui assim para o entendimento e análise do perfil dos 

homens que exerceram cirurgia na América portuguesa setecentista.  

Palavras-chave: História das Ciências; História da Medicina; Cirurgia; Circulação de 

conhecimento; América portuguesa; Portugal.  
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Pedro José Barbosa da Silva - Universidade de Coimbra 

Purgatório: da salvação à perdição das Misericórdias. O caso da Santa Casa 

da Misericórdia de Mangualde no século XVIII e início de século XIX 

 

Resumo 

Após o Concílio de Trento (1545-1563) a crença no Purgatório (que já havia 

sido oficializada no Concílio de Florença em 1439) tem uma enorme expansão, vindo a 

enraizar-se na cultura católica. Em Portugal, as misericórdias desempenharam um papel 

importante na difusão desse terceiro lugar do Além e na sua intensa prática dos 

sufrágios das almas. Apesar de até agora só ter encontrado documentação para o século 

XVIII e início do século XIX esclarecedora desta matéria, creio que a Santa Casa da 

Misericórdia Mangualde (SCMM) não foge à regra.  

Esta temática, que foi objeto de análise por autores como Laurinda Abreu 

(Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade e outros 

artigos) para a Setúbal, Rute Pardal (Práticas de Caridade e Assistência em Évora 

(1650-1750)) para Évora ou Maria Marta Lobo de Araújo (Dar aos pobres e emprestar 

a Deus: as Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima) para Ponte de Lima, carece 

de estudos para a zona centro do país. Assim, esta comunicação distanciasse das demais 

pela originalidade na zona geográfica analisada, trazendo à superfície um caso que 

pode, ou não, seguir o exemplo dos estudos realizados para as restantes zonas do país já 

trabalhadas.   

Analisando a documentação existente, pretendo identificar as capelas instituídas, 

quem as institui e saber qual a importância económica das missas nas contas da SCMM. 

Além disto, creio que a análise dos capelães e das missas que cada um rezava torna-se 

importante para determinar se estas eram, ou não, realizadas.  Caso não fossem 

concretizadas, onde era investido o dinheiro?  

Por fim, finalizo com a análise dos Breves de Redução existentes no arquivo da 

SCMM. Neste ponto, pretendo demonstrar o motivo real do pedido de redução das 

missas, qual o impacto direto nas contas da SCMM, de que forma as leis aplicadas na 

segunda metade do século XVIII e início do século XIX afetaram esta economia e saber 

se a própria estrutura interna da SCMM, com a alteração de mesas e em especifico dos 

Provedores, dependeu ou foi influenciada pelos Breves de Redução. 

81



CV 

Pedro José Barbosa da Silva, aluno número 2009028873. 

Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) 

e Mestre em História Moderna pela mesma instituição, com a Dissertação de Mestrado 

António de Sousa de Macedo: Diplomata, Conselheiro da Fazenda, Secretário de 

Estado.  

Atualmente, sou aluno do 3º Ciclo em História, vertente Moderna, também na FLUC, 

estando no 2º ano de doutoramento. 

O âmbito das minhas investigações centra-se no estudo das misericórdias. 

Sou também membro do Centro de História da Sociedade e da Cultura. 

82



Rivadavia Padilha Vieira Junior - Universidad Complutense de Madrid 

Las varias caras de Felipe II: la expresión del poder político en las imágenes de 

sus virreyes 

 

Resumo 

En el reinado de Felipe II (1556-1598), el movimiento de expansión de la 

Monarquía Hispánica culmina con la anexión de Portugal y sus dominios de ultramar en 

1580. Debido a la extensión de sus dominios, era imposible la presencia del rey en todos 

sus territorios, donde era necesario defender sus intereses, asegurando la lealtad y el 

apoyo del pueblo y, sobretodo, de las élites locales. La monarquía no era una mera suma 

de territorios, sino compuesta por espacios dotados con una suficiencia normativa e 

institucional, en base a su condición de unidades jurisdiccionales completas y complejas 

relacionados entre sí y con los órganos institucionales de la monarquía, unificándolas en 

la figura de un gobernante común, aeque principaliter, comprendido en general por la 

teoría política de la época como la cabeza del cuerpo político.  

La organización del sistema virreinal jugó un papel de primera magnitud en la 

integración de los territorios de la monarquía. Pues, mientras la figura del virrey, alter 

ego o alter nos (otro yo) del monarca, adquirió un protagonismo como más alto 

representante de la lealtad de los dominios por tener su lugar en su ausencia, también 

dependía del virrey representar la dignidad y la autonomía preservada de cada territorio. 

Después de su retorno a la Península Ibérica en 1559, Felipe II nunca más pisó tierras de 

los reinos fuera de la península. El personalismo del rey y la larga duración de su 

reinado otorgaron cierta homogeneidad a su política y la definición de un modelo 

representativo del poder. Su influencia se expresó en las artes y en lo ceremonial – con 

un estilo austero e imbuido de religiosidad. Esa influencia también se manifestó en sus 

representantes, los virreyes. Aún existen pocos estudios centrados en la dimensión 

simbólica del poder político de los virreyes en el reinado de Felipe II.  

Como máximo representante de la Corona, la figura del virrey también fue 

celebrada y exaltada por la producción de imágenes de su poder. Este trabajo presenta 

un primer vistazo general sobre los distintos modelos de expresión del poder político 

simbólico de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II, en Europa y América, a 

partir de las imágenes de sus virreyes en retratos, gravados, monedas y esculturas, 
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buscando analizar la influencia de la representación del monarca, las singularidades y 

posibles interacciones culturales entre los virreinatos. 
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Rocío Velasco - PIUDHist - UE / FCT 

O componente cristão-novo entre os grupos artesanais na Idade Moderna: estado da 

arte e novas perspectivas em Portugal e Espanha 

 

Resumo  

Esta comunicación pretende realizar un acercamiento historiográfico a un fenómeno 

social y antropológico que definió la Península Ibérica durante la Edad Moderna: el grupo de 

los judeoconversos y criptojudíos desempeñó un papel muy significativo en la sociedad 

peninsular. Su devenir, su proceso de supervivencia e integración ha sido sin duda muy 

estudiado desde las últimas décadas, principalmente en estudios inquisitoriales y algo 

generalistas y desde un punto de vista mercantil y financiero; en clara descompensación en 

calidad y cantidad frente a otros grupos socio-económicos que fueron especialmente 

relevantes en el mundo urbano. Por su parte, la historiografía sobre los artesanos hasta el 

momento ha estado muy concentrada en el aspecto económico e institucional y más centrada 

en el siglo XVIII.  

Entre ambas tendencias, el origen converso de este conjunto socio-profesional, el del 

artesanado, es todavía hoy un gran desconocido para la historiografía hispano-portuguesa. 

Pese a su gran importancia en el mundo urbano en la Edad Moderna, sus modelos familiares, 

demográficos y económicos, representadas en una organización única en lo social y familiar 

como fue el gremio, con sus redes propias, además de otras como las cofradías profesionales, 

son todavía un asunto pendiente para la historiografía.  

Por tanto, en nuestra comunicación se plantea una recopilación con las útimas tendencias 

y perspectivas acerca de este sujeto histórico y sobre el mundo artesanal desde un punto de 

vista social y familiar. Se analizará igualmente la evolución de las investigaciones que se han 

ido realizando en ambos territorios ibéricos, que ha sido cada vez más relevante para la 

historiografía desde la primera mitad del siglo XX hasta nuestros días. La llamada “cuestión 

conversa” no puede considerarse resuelta mientras sus conclusiones no incluyan sectores 

económicos tan diferenciados y relevantes socialmente como el de los artesanos y obvie los 

transvases migratorios entre los pueblos vecinos de la Península Ibérica. 

En suma, se pretende ofrecer una visión de conjunto que permita plantear cuestiones que 

continúan en el aire sobre las desigualdades existentes en la base de la vida pública hispano-

portuguesa: su identidad social y capacidad de integración a nivel local, y hasta qué punto 

pudieron suponer un problema social, económico, nacional o un único problema ibérico. 
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M.García Fernández (ed.), Familia, cultura material y formas de poder en la España 

moderna. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2016, pp. 75 – 86. 

Congressos 

86



Palestra: "Alcanzando la noble cuna. El ascenso familiar de los judeoconversos en La 

Mancha". III Congreso Internacional REFMUR: Familias y trayectorias de vida como objeto 

de análisis en Europa y América (ss. XVI-XXI). 28-29 de janeiro de 2016. Universidade de 

Barcelona. 

Palestra: “The essence of privilege. Integration and identity of a minority in the Modern 

Spain: the judeoconversos”. XXXV Encontro da Associação Portuguesa de História 

Económica e Social (APHES): Desigualdade(s). 13-14 de noviembre de 2015. Universidade 

de Évora. 

87



Rodrigo dos Passos Tavares - Universidade de Coimbra 

Urban interrelations between Recife and Mauritsstad 

 

Resumo 

This paper focus on the transformation of Recife – from before 1630 to 1670 – 

from a Portuguese downtown to a rational-market-driven Dutch city and back to 

Portuguese city. Until 1630 the urban existence of Recife was a result of Portuguese 

occupation which was based on medieval settlement matrix due to a carelessness 

regarding military necessities in the beginning of the colonialization of Brazil.  

Within the logic of a Portuguese city for new urban centres on colonies it is 

possible to realise that until the Dutch invasion in Pernambuco the downtown had been 

underdeveloped. Because this reduced occupation, there is, in certain point, an 

inexpressive urban fabric for the standards of Portuguese colonial public space. In the 

other hand, the understanding of Dutch colonial cities starts in the 16th century with the 

establishment of a Dutch urban model through the Schema of Ideal City of the Flemish 

city planner Simon Stevin. The Cartesian regularity is transplanted not only to the urban 

layout that origins from two perpendicular axes but also to the placement of bulwarks 

and the distribution of city functions. The Van de oirdeningh der steden schema even 

indicates geographical-strategic recommendations to the foundation of cities.  

Analysing Recife permanence as an urban fact during the two different periods 

of brief Portuguese and Dutch colonisation it is possible to realise that, due to the 

underdevelopment of the Portuguese downtown in Pernambuco captaincy and the lack 

of public space normative regulation, there is no consolidation of a proper Portuguese 

urban fabric. Furthermore, the fact of the presence of only one religious institution – 

Igreja do Corpo Santo – in the commercial settlement of the captaincy did not help the 

urban expansion of the area. Thereupon the Dutch occupation and the choice of Recife 

as a strategic place to found a Dutch urban centre, there is a development of the existent 

Portuguese urban structure under a Flemish treatise mentality. It is, moreover, possible 

to conclude that the idea of a Dutch city is based on integrity sook through the 

pragmatism of Stevin’s schema.  

Although the regular layout is applied only on the Antônio de Vaz island, there is 

not any imposed orthogonality on the isthmus of Recife over the pre-existent urban 

structure from the early Portuguese occupation. In terms of permanence of urban facts, 

the Portuguese urban structure on the isthmus was partially permanent, but there is no 
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continuity of that mentality. The connexion between the two urban centres through the 

Maurício de Nassau bridge does not establish, in the first moment, any change in the 

urban fabric on both areas. Although that connexion was essential for Recife urban 

expansion as a city, there is no indication if the development of Recife city, from 1654 

on, under Dutch colonisation would be of continuity of the pragmatism and regularity of 

the Dutch city schema by Stevin, or it would be developed only under economic and 

Dutch bourgeois influence through the expansion of commerce in the Antônio de Vaz 

island. 
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Precedências, preferências e aparências: o cerimonial diplomático como 

espelho das relações ibéricas na primeira metade do século XVIII 

 

Resumo   

Finda a Guerra da Sucessão de Espanha, a paz assinada no Congresso de 

Utreque (1715) permitiu, finalmente, aos dois reinos ibéricos retomarem o diálogo 

peninsular. Todavia, nos anos que se seguiram, insatisfações de natureza político-

diplomática eclodiram num campo de batalha menos sangrento, mas igualmente 

expressivo no domínio simbólico. Os ministros portugueses e espanhóis, 

respectivamente acreditados nas Cortes de Madrid e Lisboa, envolveram-se inúmeras 

vezes em conflitos de natureza “protocolar”, expondo publicamente a tensão existente 

entre as duas Coroas.  

O cerimonial, presente (in)discretamente no interior dos palácios, nas 

cerimónias públicas e nos congressos internacionais, permitia aos diplomatas exibir 

ou reclamar a hierarquia desejada pelo príncipe que representavam entre os seus 

pares. Há muito que o rei de Portugal havia demonstrado que alcançar a paridade 

diplomática com Espanha se tornara uma das principais prioridades da sua política 

externa. Da incompatibilidade de expectativas resultou a maior parte das discórdias, 

respeitantes quer a questões de precedências, como a matérias de ordem ideológica. 

Como poderia, por exemplo, aceitar D. João V que o Embaixador espanhol em Lisboa 

endereçasse um convite para a sua entrada pública ao Núncio apostólico, Monsenhor 

Firrao, quando nem o próprio rei o recebia, nem reconhecia tal dignidade ao 

representante pontifício? Estaria o monarca espanhol, Filipe V, disposto a imiscuir-se 

numa velha contenda entre Portugal e a Santa Sé? Ou, da mesma forma, como 

interpretar o facto dos Embaixadores castelhanos se recusarem a visitar os irmãos de 

D. João V, alegando que não era digno tratá-los com o cerimonial exigido pelo 

soberano português?  

Apesar das uniões familiares entre Estados pressuporem a diminuição deste 

tipo de disputas, o duplo matrimónio ibérico celebrado em 1729, camuflou, mas não 

desvaneceu, algumas das pendências entre as duas Cortes, por resolver desde a paz de 

1715. Bastou um tumulto no qual se envolveram os criados do Ministro 

Plenipotenciário em Madrid, para que, em 1735, o corte de relações entre os dois 

reinos se tornasse uma inevitabilidade.  
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Mais que um lugar comum associado à etiqueta e às boas maneiras, na época 

Moderna, o cerimonial diplomático converteu-se num veículo de convivência 

pacífica, numa bússola fiel da direcção, da ordem, da (des)harmonia e do estado das 

relações entre as principais potências europeias. Nesta comunicação, pretendemos 

alterar a perspectiva tradicional de análise, colocando o cerimonial como ponto 

central da nossa observação. À luz do seu significado e alcance político, disfarçado 

por alguns destes incidentes protocolares, daremos a conhecer a História das relações 

diplomáticas entre Portugal e Espanha, na primeira metade do século XVIII. 
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Justiças régia, ordinárias e particulares nas Capitanias do Norte do Brasil no 

século XVIII 

 

Resumo 

A historiografia brasileira tem, paulatinamente, avançado na identificação dos 

magistrados (ouvidores, juízes de fora e desembargadores) responsáveis pela aplicação 

da justiça régia na América portuguesa, assim como na relação que os mesmos 

estabeleceram com outros poderes nas suas jurisdições. Contudo, pouco se sabe a 

respeito dos homens que representavam as primeiras instâncias da administração da 

justiça nesse espaço. Juízes ordinários e juízes de vintena frequentemente ocultam-se 

nos manuscritos.  

No âmbito dessas justiças ordinárias entendemos não somente o nível da justiça 

que se encontrava mais próxima das populações, como também o corpo de oficiais que 

acompanhavam os ministros e juízes, responsáveis por materializar a execução dos atos 

judiciais, tais como escrivães, tabeliães, meirinhos e advogados. Outrossim, 

compreendemos que os potentados locais, especialmente aqueles instalados nos sertões 

e nos espaços de fronteira, promoviam um tipo de justiça particular (infrajustiça) que 

não se encontrava prescrita nas Ordenações do Reino e que se situava à margem do 

aparelho judicial instalado no Brasil. Geralmente eram homens pertencentes ao corpo 

das Ordenanças (capitães-mores e sargentos-mores), que por vezes ocupavam ou tinham 

parentela no cargo de juízes ordinários. Nesse sentido, a proposta aqui apresentada 

objetiva tratar das interações entre essas justiças no espaço das Capitanias do Norte, 

particularmente nas capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, ao longo 

do século XVIII.  

É nosso escopo observar como as ações desses homens, ao promoverem uma 

justiça pessoal, direcionada ao alcance de objetivos particulares, eram respondidas pelas 

autoridades régias. Também pretendemos identificar como os ministros, ainda que 

representantes do rei, juntamente com as justiças ordinárias, poderiam corromper os 

princípios que garantiam o bem comum dos povos ao administrarem a justiça com fins 

particulares. Portanto, ao invés de tratar da aplicação da justiça nos moldes 

salvaguardados nas Ordenações e demais leis, pretendemos abordar o mal uso da justiça 

executado por seus representantes e oficiais. Para tanto recorreremos a fontes presentes 
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no Arquivo Histórico Ultramarino, na Biblioteca Nacional de Portugal e no Arquivo da 

Universidade de Coimbra. 

Palavras-chave: Administração da justiça, justiça régia, infrajudicialidade, Capitanias 

do Norte, século XVIII.    
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