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A COMUNICAÇÃO POLÍTICA NAS MONARQUIAS IBÉRICAS 
DE ANTIGO REGIME (1700-1750)

ANTÓNIO CASTRO NUNES1 | CIDEHUS/UNIVERSIDADE DE ÉVORA

RESUMO

O presente trabalho tem como objecto de estudo a comunicação política entre
os órgãos centrais das monarquias ibéricas e os municípios. A comparação entre
as duas monarquias em escalas espaciais distintas (Península Ibérica e América
do Sul) tem como objectivo compreender as formas e práticas de governo entre
os centros políticos e as suas diversas periferias, a fim de contribuir para uma
melhor compreensão das diferentes características dos impérios ibéricos na época
moderna.

PALAVRAS-CHAVE

Comunicação política, municípios, impérios, centro, periferia

ABSTRACT

The main theme of this study is political communications between the central
governments of the Iberian monarchies and their local authorities (municípios). In
order to understand the norms and practises of government between the political
centres and its various peripheries, it compares the monarchies of Spain and Por-
tugal in two distinctive geographical zones (the Iberian Peninsula and South Amer-
ica), leading to a better understanding of the different characteristics of the Iberian
empires in the Early Modern Age.
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A comunicação que aqui apresentamos resulta da investigação realizada no âm-
bito da nossa tese de doutoramento e da colaboração no projecto «A comunicação
política na monarquia pluricontinental portuguesa (1580-1808)»2. Encontramo-nos
no início do doutoramento, razão pela qual muitas questões aqui enunciadas não
são definitivas, carecendo de melhor definição e contextualização. Nesta apresen-
tação procuraremos fazer um breve balanço da produção historiográfica sobre esta
temática.

O presente trabalho tem como objecto de estudo os sistemas de comunicação
entre os órgãos das monarquias ibéricas na Época Moderna, mais concretamente
entre os municípios e os órgãos da administração central (e eventualmente alguns
poderes intermédios) durante a primeira metade do século XVIII. 

As noções de «centro» e «periferia» como definidas por Edward Shils3 encon-
tram-se já algo datadas e a sua aplicação tem sido posta em causa por diversos
autores que, recorrendo a estudos de caso, têm questionado a rigidez do modelo
por este apresentado. No entanto, se alguma historiografia concorda em relação à
debilidade genérica das monarquias modernas, por oposição à imagem tradicional
de espaços centralizados e com um centro político com capacidade de acção em
todo o território, persiste um intenso debate sobre os sentidos evolutivos, as cro-
nologias e a possibilidade de aplicação de um modelo único a todas as unidades
políticas da época. Este debate reveste-se de especial interesse quando estendido
às monarquias com configuração imperial e ultramarina, nas quais o conceito de
«periferia» adquire uma maior pertinência, se entendermos a distância enquanto
elemento basilar da «periferização». Apesar deste reconhecimento generalizado da
pluralidade político-administrativa, ainda muito se desconhece da configuração
destas entidades e da forma como era levado a cabo o governo destas regiões,
apesar da sua maior ou menor distância em relação ao centro. Revela-se assim im-
portante conhecer as especificidades dos vários impérios modernos, porquanto al-
guns estudos têm indiciado a existência de diferenças significativas4.

COMUNICAÇÃO POLÍTICA

Assim, importa começar por definir melhor o que, neste contexto, entendemos
por «comunicação política», pois o seu significado está longe de ser inequívoco.
Sendo um conceito oriundo de outras áreas do saber, como sejam a Sociologia e
a Ciência Política, a sua utilização pela História tem sido associada ao estudo dos
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mass media enquanto veículos de transmissão de informação ou, para cronologias
mais recuadas, do impacto de distribuição panfletária na formação de «opinião pú-
blica»5. Neste caso, a comunicação política que constituirá o objecto principal da
nossa análise será a correspondência (sejam cartas, alvarás, provisões) entre quatro
municípios previamente seleccionados e os órgãos decisórios centrais das monar-
quias hispânica e portuguesa, ou seja, a troca de documentação oficial entre os
tribunais régios e os pólos de poder local territorialmente periféricos. Um exemplo
concreto de aplicação deste tipo de estudos numa perspectiva histórica são os des-
envolvidos sobre as mazarinades e o impacto das mesmas na formação de uma
opinião generalizada entre a população6.

Pretende-se, com recurso ao estudo da comunicação política em perspectiva com-
parada contribuir para uma melhor matização das especificidades das formas de go-
verno de cada um dos impérios ibéricos, mais concretamente da articulação das Co-
roas com as células base do poder local – os municípios. Já que esta era a forma
privilegiada de contacto entre as câmaras e o centro político, permite conhecer mel-
hor o impacto de dinâmicas de conflito/integração, a sua extensão e frequência.

Da mesma forma, possibilita uma nova abordagem a temas típicos da produção
historiográfica, como sejam os conflitos jurisdicionais e a fiscalidade, e a outras
problemáticas que, à semelhança do provimento de ofícios, têm adquirido especial
relevo nos últimos anos. Esta última reveste-se de uma crescente importância se
tivermos em conta a componente comparativa do presente trabalho. Se, para o
caso português, se trata de um tema relativamente recente7, já a historiografia es-
panhola tem, nas últimas décadas, dedicado um certo espaço da sua produção a
estudos sobre o mesmo, algo que, em grande medida, se explica pela prática de
compra e venda de ofícios na Monarquia Hispânica, onde alcançou proporções
sem precedentes nos impérios atlânticos8.

Em suma, a análise será orientada pela receptividade e aplicação de um modelo
teórico comum nas especificidades dos vários espaços, ou seja, pelas diferentes
formas como a norma é recepcionada nos espaços e a forma como esta acaba por
condicionar as práticas.
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No que respeita ao estudo da comunicação política como aqui é entendida, a
produção de bibliografia não tem sido vasta, sendo este ainda um tema recente.
São de salientar as seguintes obras de conjunto: As Comunicações na Idade Mo-
derna, que, pretendendo ser uma visão de conjunto, acaba por se centrar apenas
em algumas instituições (Universidade de Coimbra, Igreja, Inquisição e Misericór-
dias) e focar-se principalmente na componente material da comunicação, ou seja,
o funcionamento dos correios9; O Império por Escrito, um livro composto por textos
de vários autores que, embora com uma componente eminentemente cultural (cir-
culação de livros, saberes, etc.), contém alguns artigos sobre comunicação institu-
cional10; e O Domínio da Distância: Comunicação e Cartografia, constituída por
textos sobre circuitos e fluxos de comunicação à escala imperial11. Numa colectânea
de artigos, João Alves Dias dedicou um texto a esta problemática12, no qual enfatiza
as dificuldades de comunicação na Época Moderna e a forma como estas condi-
cionavam a difusão de leis. De referir ainda o recente projecto de investigação,
coordenado por Nuno Gonçalo Monteiro, «A comunicação política na monarquia
pluricontinental portuguesa (1580-1808)», no qual se analisam problemas e escalas
em tudo semelhantes aos que nos propomos trabalhar e que, para além de esten-
der a sua análise a vários municípios do Reino, conta ainda com uma equipa de
trabalho brasileira que alarga o estudo ao «espaço imperial». 

MUNICÍPIOS

Apesar de os estudos sobre municipalismo terem já uma grande tradição, o que
distingue o presente trabalho é a forma sistemática como as fontes (na grande
maioria já sobejamente analisadas) serão levantadas e o tipo de tratamento que
lhes será dado, uma vez que a perspectiva orientadora será a da troca de corres-
pondência, o que condiciona o leque de questões a colocar e o tipo de informação
que se procurará obter (ritmos de comunicação, tipologia de assuntos, tramitação
processual, etc.). Os núcleos documentais a utilizar serão principalmente os registos
de correspondência dos órgãos de poder local (câmaras, cabildos), e consultas e
despachos de diferentes organismos da administração central (Desembargo do
Paço, Secretaria de Estado, Conselho Ultramarino, Conselho da Fazenda, Junta dos
Três Estados, Conselho das Índias e Conselho de Castela). O ideal seria fazer um
cruzamento entre a documentação dos dois tipos de acervos, algo que, à partida,
sabemos que não será fácil, tendo em conta as falhas existentes. O levantamento
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será ainda alargado a outras instituições, como as Audiencias, as Ouvidorias e as
Corregedorias, no sentido de aferir qual a intervenção destes poderes intermé-
dios/periféricos na governação.

As últimas três décadas corresponderam a um período de florescimento de es-
tudos sobre municípios e poderes locais. Se já no século XIX, a historiografia vei-
culada por autores como Herculano tinha defendido a importância do mesmo en-
quanto célula de resistência ao poder absolutista e centralizador do monarca, a
verdade é que esta é uma visão perfeitamente datada e facilmente compreensível
à luz das concepções da época. A década de 80 do séc. XX e a difusão da crítica
ao «paradigma estadualista»13 e a subjacente ideia de que eram os pólos de poder
local – principalmente os municípios – a fazer a gestão do quotidiano das popu-
lações, por oposição à incapacidade da Coroa em estender o seu poder às perife-
rias, contribuiu para que estes passassem a ser estudados enquanto intervenientes
políticos com considerável capacidade de acção.

A tendência mais facilmente observável foi a da multiplicação da produção bi-
bliográfica sobre elites e instituições locais, quer ao nível de teses de mestrado e
doutoramento, como algumas obras de conjunto que pretendem apresentar uma
visão genérica. O estudo de câmaras, cabildos e ayuntamientos assumiu um papel
de especial relevo14. Para o caso do império português, a visão apresentada por
Charles Boxer da universalidade do município15 enquanto célula base de auto-go-
verno, com vastas competências na regulação do quotidiano das populações e
possibilidade de comunicação directamente com o centro da monarquia, serviu
de matriz orientadora para muitos dos trabalhos que se seguiram. Já para a Mo-
narquia Hispânica, a ideia veiculada por Elliott de que a Coroa e as Audiencias
foram capazes de, recorrendo a mecanismos diversificados, controlar a autonomia
dos cabildos, tem tido aceitação genérica.

A tarefa de referir todos os trabalhos sobre municípios será certamente impos-
sível. Ainda assim, alguns estudos de caso, pelo seu impacto e extensão de análise
merecem ser referidos. O livro de Sérgio Cunha Soares O município de Coimbra
da Restauração ao Pombalismo16 destaca-se pelo seu carácter minucioso e a forma
como consegue abranger os mais variados aspectos da história do município no
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dito período, não se limitando a um estudo meramente político e institucional. No
mesmo âmbito, embora mais focados na questão camarária e na sua organização
e relações de poder, estão as teses de Teresa Fonseca e Francisco Ribeiro da Silva17,
sobre Évora e Porto, respectivamente. 

No que diz respeito a obras gerais, publicaram-se nos últimos anos alguns livros
de referência. Desde logo, devemos considerar o papel que as diferentes Histórias
de Portugal publicadas na segunda metade do séc. XX conferem a esta problemá-
tica. Embora existam óbvias variações, é perceptível principalmente nas colecções
dirigidas por José Mattoso, Joel Serrão e António H. Oliveira Marques e Rui Ramos,
uma crescente centralidade deste assunto, ao qual os diversos coordenadores de
volume optaram por dedicar um número considerável de páginas. Ainda assim, é
de salientar a edição de obras de conjunto exclusivamente dedicadas à questão
dos municípios. Aquela que cremos poder ser considerada referencial para o caso
português, História dos Municípios e do Poder Local18, tem uma primeira parte que,
ainda que minoritária, aborda este problema para o Antigo Regime, tendo sido co-
ordenada por Nuno Gonçalo Monteiro. Existem ainda outras, como Os Municípios
no Portugal Moderno19, composta por textos de vários autores, e La Historiografía
sobre el municipio en la España Moderna20.

Apesar da variedade de estudos produzidos nesta área, existem ainda muitas
potencialidades por explorar. Desde logo, o facto de a historiografia recente ter
privilegiado a análise da conflitualidade entre municípios e poder central explica
a falta de trabalhos dedicados à articulação entre estas esferas de poder. Neste
particular, a comunicação política afigura-se um objecto de estudo privilegiado,
na medida em que era esta que assegurava o contacto entre os tribunais régios
e as câmaras, permitindo assim aferir até que ponto as dinâmicas de conflito
pautariam as relações entre o centro e os poderes na periferia. A existência, ou
não, de poderes regionais é outra questão que merece ser alvo de análise detal-
hada, especialmente se tivermos em conta, para o caso português, a ideia apre-
sentada por Joaquim Romero Magalhães e, posteriormente, Nuno Gonçalo Mon-
teiro, de que não existiram pólos de poder com esta escala21; segundo estes, não
existira, por exemplo, uma prática generalizada de «união» dos municípios geo-
graficamente próximos.
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DOMINAÇÃO VS. AUTO-GOVERNO

O estudo da comunicação política enquadra-se na tendência da historiografia
recente para, como já foi referido, repensar as relações entre a Coroa e os poderes
periféricos/locais. Neste âmbito importa referir os trabalhos de António M. Hes-
panha, Joaquim Romero Magalhães, Xavier Gil Pujol e Bartolomé Clavero22 que,
contestando a persistência de concepções como as veiculadas por Alexandre Her-
culano no séc. XIX, apresentaram uma visão do Antigo Regime enquanto sociedade
marcada pela multiplicidade de jurisdições, pela proeminência da concepção cor-
porativa e pelas debilidades do poder central em estender a sua acção a todo o te-
rritório, enfatizando assim o dinamismo dos municípios enquanto pólos com ele-
vada capacidade de auto-governo. Esta revisão de modelos antigos foi igualmente
estendida aos estudos sobre as relações entre colónias e metrópole. A crítica à tra-
dicional concepção do «antigo sistema colonial» enquanto um modelo esbatido de
realidades contemporâneas foi, em grande medida, subsidiária dos contributos de
Jack Greene no sentido de enfatizar a componente negociada da governação dos
territórios ultramarinos23. No que respeita à realidade imperial portuguesa24, o tra-
balho de investigadores estrangeiros como Charles Boxer, Stuart Schwartz e A. J.
Russel-Wood25 foi fulcral no sentido de orientar os estudos para as elites e a capa-
cidade de auto-governo dos pólos de poder local, adquirindo os municípios espe-
cial relevo devido aos trabalhos do primeiro. Mesmo assim, apesar dos diversos
autores, principalmente brasileiros, que têm perfilhado estas ideias-base e as têm
desenvolvido e aplicado a diversas realidades, a sua universalidade é contestada,
existindo um intenso debate sobre a natureza das formas de dominação colonial,
opondo investigadores que enfatizam a capacidade de negociação e auto-governo
dos poderes locais aos que optam por colocar a tónica nos mecanismos de domi-
nação do centro sobre as periferias e na dependência resultante do estabelecimento
dessa relação. É neste contexto que a comparação entre as realidades portuguesa
e espanhola se afigura importante, uma vez que a tendência tem sido para, por
oposição ao caso português, realçar a «modernidade» da administração colonial
hispânica26 e a forma como a Coroa foi capaz de manter uma considerável capa-
cidade de intervenção nas conquistas27.
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Apesar do carácter inovador das ideias apresentadas pelos autores acima cita-
dos, estas foram apenas o ponto de partida para uma profunda renovação histo-
riográfica na forma de pensar as relações entre as Coroas da Época moderna e os
seus pólos de poder locais/periféricos, protagonizada também por um conjunto
de outros investigadores que, quer criticando, quer perfilhando, desenvolveram
os modelos propostos.

Partindo da necessidade de rever o conceito de «antigo sistema colonial», apre-
sentado por Fernando Novais28, um conjunto de investigadores brasileiros reuniram
no livro O Antigo Regime nos Trópicos29 um conjunto de textos aos quais se en-
contra subjacente a possibilidade de aplicação do modelo jurisdicionalista e cor-
porativo30 apresentado para o Reino às colónias. Maria Fernanda Bicalho, João Fra-
goso e Maria de Fátima Gouvêa têm salientado as semelhanças em relação à
metrópole no que às dificuldades do exercício do poder da Coroa e à capacidade
de auto-governo dos municípios e elites locais diz respeito. Ainda assim, estes re-
conhecem algumas das especificidades da cultura política no ultramar, condicio-
nada pelo ideário de conquista, a concessão de mercês e o exercício do poder
municipal pelas elites31.

Longe de ser consensual, esta ideia foi contraposta, tendo o debate daí resul-
tante ocupado um espaço de relevo na historiografia brasileira e, a uma outra es-
cala, na portuguesa. Opondo-se a esta concepção, Laura de Mello e Souza, em
conjunto com outros autores da «escola de São Paulo» têm salientado a necessidade
de não desvalorizar a especificidade da sociedade colonial, profundamente mar-
cada pela componente esclavagista e na qual elementos como a violência e a di-
ferença inviabilizam que se considere a sociedade colonial «brasileira» como «uma
assimilação pura e simples do mundo do Antigo Regime»32. Estes autores são igual-
mente críticos da forma como a reacção ao excessivo poder conferido ao Estado
pela historiografia tradicional acabou por resultar numa imagem demasiado «hi-
pertrofiada»33 do mesmo. Neste contexto podemos situar autores como Diogo Ra-
mada Curto e Francisco Bethencourt34, que rejeitando a concepção pós-modernista
de «império», apontam a desconstrução do poder da Coroa e consequente exces-
sivo destaque conferido às estruturas locais como um modelo de difícil aplicação
a esta realidade, especialmente se tivermos em conta que questionar a centralidade
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da monarquia significa, na sua opinião, conferir demasiada importância ao papel
da Igreja na Expansão.

Para além desta oposição entre as «escolas» de São Paulo e do Rio de Janeiro
(com intervenções externas), alguns autores, principalmente portugueses, procu-
ram conciliar os contributos de ambos os grupos, apontando uma visão alternativa.
Focando os seus trabalhos nas elites, concessão de mercês e serviço régio nos te-
rritórios ultramarinos, Nuno Gonçalo Monteiro, Ângela Barreto Xavier, Mafalda So-
ares da Cunha, Pedro Cardim e Fernanda Olival35, entre outros, apesar de corro-
borarem a ideia da pouca rigidez da governação do império e do carácter limitador
da «visão dualista» das relações entre o Reino e as colónias, têm acentuado o papel
da Coroa na distribuição de privilégios e títulos e a forma como esta era uma im-
portante condicionante no que à lealdade dos agentes periféricos diz respeito.
Estes apresentam o império português como um espaço pluricontinental, integrado
pela comunicação entre os vários pólos de poder e no qual as elites detinham um
papel de intermediação entre o centro político e os territórios ultramarinos, ha-
vendo uma dependência mútua entre estas duas instâncias: se para as elites o ser-
viço régio era fulcral para assegurar privilégios e mercês36, para a Coroa afigurava-
se necessária a colaboração destas na governação das periferias.

Apesar de naturais «pontos de contacto» e influências mútuas, a aplicação deste
debate à realidade hispânica tem seguido uma evolução distinta. As semelhanças
entre a malha administrativa dos dois impérios (apesar das especificidades, é pos-
sível encontrar paralelismos entre cabildos e câmaras, Audiencias e Capitanias,
etc.) facilitam, em teoria, a comparação dos respectivos aparelhos burocráticos.
No entanto, é relativamente consensual a ideia do maior controlo exercido pela
Monarquia Católica nos territórios ultramarinos, quando comparada, por exemplo,
com o caso português.

Reforçando a ideia de «pacto colonial» e a supremacia da Coroa na governação
do império, John Elliott descreveu a administração «espanhola» no continente ame-
ricano como «moderna»37. O mesmo autor defende que esta capacidade de inter-
venção se deve, em grande medida, à forma como, desde o início do estabeleci-
mento no Novo Mundo, a Monarquia se preocupou em preservar a sua posição,
tendo-se esforçado para combater a tendência natural para que os conquistadores
(e outros, como instituições religiosas e mesmo nativos) assumissem o controlo
dos pólos de poder periféricos/locais e adquirissem uma autonomia que, poste-
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37 ELLIOTT, 2006, p. 121.



riormente, fosse difícil de controlar38. No que respeita às intervenções do poder
central, especialmente nas eleições e controlo do acesso a certos ofícios, alguma
historiografia viu nestas acções um esforço de «democratização», no sentido de di-
minuir a importância da nobreza e conferir oportunidades aos estratos mais baixos
da sociedade39. Por certo excessivamente teleológica, esta visão tem sido contra-
posta por estudos de caso, que têm demonstrado como a ingerência da Coroa vi-
sava, através da criação de dinâmicas de conflito, evitar que os poderes locais
constituíssem pólos de contestação/resistência unidos e nomear «agentes» que, à
partida, seriam leais aos seus intentos40.

Neste caso particular, parece-nos fulcral a realização de estudos comparativos.
A ideia da «modernidade» defendida por Elliott resultou de um estudo comparativo
que o mesmo realizou entre os impérios hispânico e britânico. No entanto, importa
perceber o que, nesta concepção, é relativo e o que é absoluto, ou seja, até que
ponto não terão sido as debilidades da realidade inglesa que levaram o autor a
valorizar excessivamente as intervenções da Monarquia Católica. Assim, recorrendo
a matizações e comparando vários impérios de acordo com um inquérito às fontes
e metodologia comuns, cremos ser possível obter uma visão geral, em função da
qual se consiga uma definição mais precisa das características dos impérios mo-
dernos, dando a conhecer o que de comum estes tinham e aquelas que eram as
suas especificidades. Para o efeito é necessária a consagração de uma perspectiva
transnacional, capaz de quebrar com a tendência para entender as fronteiras como
barreiras ao estudo cruzado de um mesmo problema. Acreditamos mesmo que
este tipo de abordagem não prejudicará o que é próprio em detrimento do que é
comum, na medida em que evidenciará de forma mais notória as realidades que
não tinham repercussões fora de cada um dos impérios.
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