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Organização

A expansão portuguesa transoceânica foi o 
resultado da acção de múltiplos actores em diversos 
territórios – mulheres e homens, plebeus e nobres, 
soldados e missionários, mercadores e letrados, 
escravos e livres, reinóis e nativos, brancos e mesti-
ços, com maior ou menor presença da documenta-
ção –, cujas trajectórias, respeitando diferentes 
lógicas, constituíram afinal uma densa rede de fluxos 
e refluxos de pessoas, bens e ideias, um “mundo em 
movimento”, como lhe chamou A. J. R. Russell-
Wood, que se foi continuamente redesenhando no 
tempo e no espaço.

No seguimento de outras actividades das linhas de 
investigação “Grupos e representações sociais na 
expansão portuguesa” e “Economias Ultramarinas e 
Redes Comerciais” do Centro de História de Além- 
-Mar (CHAM), no âmbito de reuniões e seminários 
das linhas e dos projectos individuais que com as 
mesmas se articulam,  a realização do presente 
colóquio tem como objectivos principais debater 
projectos que estão em desenho ou em curso e 
apresentar os resultados das investigações dos seus 
membros.

Pretende-se assim que da apresentação de novos 
dados e do debate e troca de ideias, para os quais 
contamos com a presença de renomados historia-
dores nacionais e estrangeiros, resultem quer um 
conhecimento mais aprofundado das dinâmicas 
sociais e económicas, das lógicas individuais e 
colectivas, das formas e espaços de sociabilidade 
que atravessaram os muitos contextos sociais 
precisos que as gentes oriundas do reino de 
Portugal ajudaram a construir, quer novas perspecti-
vas para o prolongamento das investigações em 
curso.
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PROGRAMA  
14 de Dezembro

Painel Gentes e bens na construção do mundo atlântico
Moderador:

Painel Um território insular:  o caso dos  Açores
Moderador:

9h 30m

 

António M.  Mendes, “Migrações livres e forçadas no pri-
meiro Atlântico (séculos XV a XVI)”

Jürgen Pohle, “As viagens atlânticas de Martin Behaim 
(Martinho da Boémia)”

Arlindo Caldeira,  “A cidade de Luanda no mundo atlânti-
co do século XVII: papel dos homens de negócio e dos 
contratadores”

11h 15 – Coffee break

11h 30m
Antonio Carlos Jucá de Sampaio,  “As malhas do 
Império: as redes mercantis dos homens de negócio do Rio 
de  Janeiro através das procurações setecentistas”

Roberta Stumpf,  “O provimento de ofícios americanos 
nas  Consultas do Conselho Ultramarino.  O século XVIII”

Juan Marchena Fernández, “Ao serviço de S. M. C.: Os 
intendentes andinos no final do século XVIII e os paradoxos 
da política ilustrada bourbónica na monarquia espanhola”

14h 30m

Antonio  Carlos  Jucá  de  Sampaio

Graça Delfim,  “

Paulo Teodoro de Matos, “Demografia e 'políticas de 
população' nos Açores em inícios do século XIX: uma 
leitura dos numeramentos de 1807-1813”

Ricardo Madruga da Costa, “Uma caracterização das 
relações comerciais entre os Estados Unidos da América e  
os  Açores em meados do século XIX”

16h 15m  –  Coffee break

  

  

O Convento de S. João no século XVII: 
terra e direitos de propriedade”

13 de Dezembro

Conferência de  Abertura

Painel Entre os centros e as periferias: agentes e redes 
na construção dos impérios
Moderador:  

Painel Um produto na construção dos impérios: o 
tabaco
Moderador:  

10h 30m  –  Abertura do secretariado
11h 00m  –  Sessão de  Abertura

Joaquim Romero Magalhães, “Linhas de força das polí-
ticas portuguesas de colonização: os começos – Marrocos
e as Ilhas”

Comunicações:

14h 30m

Santiago  Luxán

Cátia  Antunes,  “Agência e agentes no império portu-
guês:  formalidade e informalidade no período moderno”

Nunziatella Alessandrini, “Venezianos no Atlântico por-
tuguês: o caso da família Cadena em Lisboa (1580-1640)” 

Leonor Freire Costa, “Espaços de contrabando e a 
presumida utilidade dos comissários volantes nos circuitos 
do império do século XVIII”

Pablo Oller Mont Serrath, “Um Sistema Mercantil 
Imperial: Portugal e suas conquistas ultramarinas (1640-   
1808)”

16h 45m  –  Coffee break

17h 00m

Leonor  Freire  Costa

Santiago Luxán, “La integración de las economías atlán-
ticas: el papel del tabaco en los imperios ibéricos (1636-
1832).  Nuevas vías de investigación”

João Figueiroa-Rego, “Os agentes do tabaco fora dos 
espaços metropolitanos das Coroas Ibéricas (séculos XVII-
XVIII)”

Margarida Machado,  “As ilhas do fumo: contributo para 
o estudo do  Tabaco nos  Açores na Época Moderna” 

.

16h 30m

Juan Marchena Fernández

João Teles e Cunha,  “O Índico atlântico: ligações econó-
micas,  agentes e praças, 1660-1750”

Nuno Vila-Santa, “Notas sobre o governo da Índia no 
reinado de  D.  Sebastião”

Elsa Penalva, “Entre Macau e Manila: comércio, missiona-
ção e conflito (c. 1610-c. 1640)”

Antonella Viola, ““Una covenienza molto gelosa per codesta 
corona”: o Grão-Ducado da Toscana e o comércio das Índias 
portuguesas na segunda metade do século  XVII”

Susana Miranda, “Direitos de propriedade e fiscalidade ré-
gia:  os prazos da Província do Norte (1730-1740)”

10h 00m

José Damião Rodrigues

Alexandra Pelúcia, “Na Privança de D. Manuel I. Funda-
mentos e Metodologias para uma Investigação”

Miguel Metelo de Seixas, “A representação heráldica do 
poder nos territórios ultramarinos portugueses (séculos 
XV-XVIII)”

Ana Luiza Pereira,  “Dos cumprimentos de boas vindas 
aos magnificentes banquetes: o cerimonial de entradas e 
despedidas dos representantes diplomáticos portugueses e 
espanhóis  pós-independência de Portugal”

Painel  Agentes e dinâmicas no Estado da Índia
Moderador:

15 de Dezembro

Painel Espaços, ritos e representações do poder
Moderador:
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