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Resumo 

 

Nesta conferência será apresentado o processo através do qual se financiou a 
construção e dotação do convento da Encarnación de Madrid, fundado em 1611 pela 
rainha Margarida de Áustria, graças à concessão de uma Viagem às Índias orientais 
portuguesas na primeira metade do século XVII e da constituição à escala global, da 
rede internacional de protectores e de administradores que implicou. A participação de 
facções contrárias da corte de Madrid, nos finais do valimento do duque de Lerma, na 
concessão daquela Viagem permitirá contextualizar este caso em relação aos estudos 
que procuraram ver nas facções cortesãs a principal explicação para as lógicas 
políticas modernas.  

A partir da Viagem da Encarnación será também analisada a natureza jurídica deste 
mosteiro, enquanto corporação religiosa, o que explica como puderam superar os 
obstáculos legais que eram levantados contra os estrangeiros para obterem benefícios 
deste tipo nos domínios do reino de Portugal. A natureza reinícola das corporações 
religiosas não tem recebido a devida atenção nos cada vez mais numerosos estudos 
sobre a natureza na Idade Moderna, constituindo, na nossa opinião, mais um exemplo 
de que esta não adquiriu a mesma importância para todos os estratos sociais, já que 
pressupôs o acesso a privilégios de alguns em detrimento de outros.  
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