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Reunião de arranque do Projeto ReligionAJE:
Religião, administração e justiça eclesiástica no Império Português,
1514-1750 – 9 e 10 de novembro de 2018
Entre os dias 9 e 10 de novembro de 2018, decorreu na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra a reunião de arranque do Projeto Religião,
administração e justiça eclesiástica no Império Português, 1514-1750, ReligionAJE
(PTDC/HAR-HIS/28719/2017). Coordenado por José Pedro Paiva (in
vestigador responsável) e Jaime Gouveia (co-investigador responsável), e
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o projeto é composto
por uma equipa de 19 investigadores, vinculados a diversas universidades da
Europa e do Brasil.
Na sessão de abertura, que decorreu no dia 9 de novembro, intervieram
José Pedro Paiva e de Irene Vaquinhas, coordenadora científica do Centro
de História da Sociedade e da Cultura. Os trabalhos prosseguiram com uma
intervenção do investigador responsável que apresentou as diretrizes de
trabalho deste projeto internacional, as principais preocupações e focos de
investigação, as categorias de análise, as linhas metodológicas e os resultados
almejados. Em seguida, partiu-se para as apresentações dos planos de trabalhos
dos investigadores da equipa, quando cada membro expôs as atividades
de pesquisa, as linhas de investigação e as suas contribuições ao escopo do
projeto. Por fim, as atividades deste dia encerraram com as intervenções de
parte dos membros do Conselho Consultivo do projeto, a saber: Ângela
Barreto Xavier, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa,
Bruno Feitler, da Universidade Federal de São Paulo e Inês Zupanov, do
Centre National de la Recherche Scientifique, que fizeram considerações
sobre o projeto e sobre os planos de trabalhos apresentados ao longo do dia.
O segundo dia da reunião foi destinado ao planeamento das atividades
do primeiro ano do projeto e foi agendada a Conferência Internacional O
governo dos bispos nas dioceses do império ultramarino português, da Ásia à
América 1514-1750, que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, na
Universidade Federal da Bahia, Salvador-Brasil.
Em paralelo, dentro das atividades da reunião de arranque, decorreu
ainda o Workshop Internacional Dinâmicas religiosas no império ultramarino
português que contou com três conferências. No dia 9 de novembro, Bruno
Feitler apresentou a comunicação “O secreto da Inquisição de Goa: uma
história custodial” e foi seguido pela exposição de Inês Zupanov, intitulada
“Nested sovereignties and uncertain episcopal geolocations in South Asia
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(16th-18th c.) or why Boxer’s thesis is not so wrong”. No sábado, 10 de
novembro, o workshop internacional finalizou com a conferência de Giuseppe
Marcocci, professor na University of Oxford/Exeter College, intitulada “A
Igreja católica nos impérios ibéricos: 40 anos depois de “A Igreja militante e a
expansão ibérica, 1440-1770” de C.R. Boxer”.
A reunião de arranque do ReligionAJE foi fundamental para que os
investigadores da equipa alinhavassem os objetivos do projeto, as linhas
interpretativas e metodológicas, conhecessem as contribuições de todos
os outros membros e arquitetassem os três anos de execução do projeto. O
workshop foi igualmente proveitoso, com brilhantes intervenções, além de
provocações que incitaram a reflexão de todos os membros da equipa.
Ediana Ferreira Mendes
Universidade Federal do Oeste da Bahia
edianamendes@gmail.com

534

R E V I S TA D E H I S T Ó R I A D A S O C I E D A D E E D A C U LT U R A | 1 8

