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Diretora do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal faz conferência 

em Seminário organizado pelo Arquivo Público  

 

O Arquivo Público do Estado de São Paulo promove, no próximo dia 20, mais um 

evento sobre a exposição "Em nome d'El Rey: 250 anos do governo Morgado de 

Mateus em São Paulo (1765-1775)". Trata-se do Seminário “Documentos que viajam: 

correspondências entre arquivos do ultramar”, que contará com a presença da 

professora Ana Canas, diretora do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), órgão 

integrado ao Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), de Portugal.  

 

O evento marcará o diálogo entre Ana Canas e Heloísa Liberalli Bellotto. As 

especialistas abordarão a condição de "arquivos-espelho", ou seja, as relações 

existentes entre o Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal e o Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, já que parte dos documentos sob guarda das instituições 

tramitava entre a capitania de São Paulo e o reino de Portugal, sob a mediação da 

Secretaria de Governo da capitania e do Conselho Ultramarino. 

 

Ana Canas é uma das maiores especialistas sobre os arquivos do governo português. 

Sua tese de doutorado pelo University College of London trata do período da Corte 

Portuguesa no Brasil (1808-1821). Já Heloisa Bellotto conhece como poucos as 

tipologias documentais da antiga Capitania de São Paulo, além de ser uma das 

responsáveis pelo Projeto Resgate no Estado de São Paulo, que tem como objetivo 

disponibilizar documentos relativos à História do Brasil existentes em arquivos de 

outros países. 

 

O evento contará, ainda, com a participação dos pesquisadores e professores Vanessa 

do Monte, Adriana Conceição, Renata Munhoz e Phablo Fachin, que abordarão 

aspectos da língua portuguesa a partir dos manuscritos da administração colonial. Por 

fim, em videoconferência, Abel Rodrigues, arquivista da Casa de Mateus (Portugal), 

apresentará o arquivo onde se encontram os documentos pessoais de D. Luis Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
http://www.cmd.unb.br/resgate_index.php
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SERVIÇO 

 

Manhã 

09:30 h – Abertura oficial 

10:00 h – Apresentação Profa. Dra. Heloísa Bellotto - "O itinerário documental do 

Morgado de Mateus e o Projeto Resgate" 

11:00 h – Apresentação Dra. Ana Canas – “São Paulo do outro lado do espelho: uma 

travessia pelos “papéis” do Conselho Ultramarino”. 

12:00 h – Debate 

12:30 h – Almoço 

 

Tarde 

14:00 h – Apresentação Dr. Abel Rodrigues, via Skype, “O Arquivo da Casa de Mateus”. 

14:30 h – Apresentação Profa. Dra. Vanessa do Monte – “Contribuições do governo 

Morgado de Mateus ao estudo da história da língua portuguesa no Brasil”. 

15:10 h – Apresentação Renata Munhoz – “Muito além de protocolos: as marcas de 

pessoalidade nas correspondências oficiais do Morgado de Mateus”. 

15:40 h – Apresentação Prof. Dr. PhabloFachin–  “O trabalho filológico com 

manuscritos da administração colonial: o caso das fontes politestemumhais.” 

16:20 h – Apresentação Profa. Dra. Adriana Conceição – “A produção e a conservação 

das cartas do vice-rei D. Luís de Almeida, 2° marquês do Lavradio, como problemática 

de análise”. 

17:00 h – Debate  

17:30 h – Encerramento oficial 

 

 

Maiores informações sobre o evento, clique  aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acontece/eventos/ver/seminario-documentos-que-viajam-correspondencias-entre-arquivos-do-ultramar
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Sobre a exposição 

 

A exposição “Em Nome D´el Rey – 250 anos do governo Morgado de Mateus em São 

Paulo (1765-2015)” trata do período colonial no Estado e fica em cartaz até 31 de julho 

de 2015.  

 

A abertura da exposição reuniu cerca de 200 pessoas e contou com a presença de 

familiares de Dom Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, figura central da exposição. 

Manuel Albuquerque da Costa Cabral e Inês de Sousa Albuquerque, descendentes 

diretos do Morgado de Mateus, participaram do Seminário e comentaram sobre a Casa 

de Mateus, instituição cultural localizada em Portugal que preserva a memória e o 

patrimônio da família.  

 

O morgado é uma forma de organização familiar típica do Antigo Regime em Portugal. 

Membro da pequena nobreza de Trás-os-Montes (norte de Portugal), D. Luís Antônio, 

quarto Morgado de Mateus, foi nomeado capitão general pela Coroa portuguesa. Os 

capitães generais governavam terras distantes em nome do rei. Ele chegou ao Brasil 

em 1765 e governou São Paulo até 1775. Sua missão era restaurar a capitania, extinta 

em 1748, quando teve sua importância econômica reduzida após uma grande perda de 

territórios.  

 

Dom Luís Antonio de Sousa Botelho Mourão, conhecido como Morgado de Mateus, fez 

um governo inovador, realizando um dos primeiros censos da América portuguesa 

(conjunto dos territórios do continente americano pertencentes à Coroa de Portugal), 

produzindo listas de habitantes e mapas de população. Embora ordens tenham sido 

expedidas para o império todo fazer essas listas, apenas em São Paulo foram feitas 

com qualidade e preservadas pra posteridade, refletindo a hierarquia, costumes e 

tradições da época. 

 

Seu governo foi marcado por polêmicas. Ativo e enérgico, o governador trabalhou para 

reverter o estado de pobreza e abandono em que São Paulo se encontrava. Organizou 

o governo, reforçou suas defesas, criou vilas, recenseou a população e fomentou a 

economia. Todas essas atividades geraram documentos escritos, como requerimentos, 

alvarás, avisos, provisões, patentes e cartas de sesmarias, que se consolidaram como 

ferramentas de governo.  

 

'Em Nome d'El Rey' traz ao público uma parcela da documentação do período colonial 

brasileiro disponível no Arquivo Público, com entrada franca. A exposição tem o apoio 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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do Consulado Geral de Portugal, da Universidade de São Paulo (USP), da Casa de 

Mateus e da Biblioteca Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações para a Imprensa 

Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Núcleo de Comunicação 

Carolina Xavier (11) 2089-8124 | cananias@sp.gov.br | comunicacao@arquivoestado.sp.gov.br 

Juliana Takayama e Valeria Ferreira (11) 2089-8182 

 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
mailto:fernandadossantos@sp.gov.br
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