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Resumo 

Partindo das conclusões de um estudo sobre a formação, no século 17, de comunidades 
judaicas no norte da Senegâmbia, uma história conectada com a Guiné do Cabo 
Verde/Grande Senegâmbia e a construção do Mundo Atlântico, procura-se reavaliar os 
fundamentos e características da presença portuguesa na região. 

A análise do comércio português tem-se situado num registo narrativo imperial 
predominante, em que se contextualizam os limites e possibilidades da presença 
portuguesa na Guiné numa história das rivalidades entre os diferentes agentes 
europeus. A valorização do papel dos mediadores mercantis e culturais entre oeste-
africanos e europeus, em particular os lançados e luso-africanos, tem matizado este 
enfoque. Nem por isso uma perspectiva luso-cêntrica dominante retira da penumbra o 
papel autónomo e central desempenhado pelos parceiros oeste-africanos que 
protagonizaram a abertura aos mercados ocidentais e a cujos modelos identitários se 
ajustaram os forasteiros europeus com impactos atlânticos não neglicenciáveis. De 
igual modo, o peso, entre estes, de contingentes cristãos-novos e a experiência dos 
judeus “públicos” da Senegâmbia permitem complexificar este processo. 

No período estudado, a presença judaica e cristã-nova integrava-se nas redes mercantis 
não apenas do Atlântico, com especiais ligações às Províncias Unidas, ou a Portugal, 
mas também oeste e norte-africanas, cujo dinamismo, à semelhança do comércio luso-
africano em que se inseria, estava longe de se limitar ao tráfico de escravos. 
Correlatamente, afigura-se necessário rever uma narrativa exclusivista do proselitismo 
cristão associada, ou não, aos interesses imperiais, que omite o contributo judaico para 
a criação de formas religiosas sincréticas na Guiné e, em geral, para a constituição de 
uma cultura euro-africana cuja dimensão atlântica merece a atenção da historiografia. 
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