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O Estado da Índia na política global da Monarquia Católica (1580-1640):
soberania e administração

Resumo

Durante muito tempo acreditou-se que o impacto da integração de Portugal na
Monarquia Católica (1580-1640) sobre o Estado da Índia foi muito reduzido. A
historiografia portuguesa acreditou em demasia na suposta autonomia portuguesa no
governo do reino e do império, e a historiografia espanhola virou simplesmente as
costas à integração do império asiático português no universo dos Habsburgo.
Pretende-se com esta apresentação uma visão, no mínimo, mais “integradora”.
Reflectir-se-á sobre a importância do Estado da Índia para o equilíbrio global da
Monarquia Católica, argumentando que a sua dimensão e a importância que tinha para
a economia e a política portuguesa, e logo para a globalidade do império dos
Habsburgo, tornou necessária uma participação mais directa da monarquia na
definição das suas políticas e na tomada de decisão em relação aos vários territórios
que compunham esse império. Realçar-se-á o papel do Consejo de Estado, principal
órgão decisor da monarquia, neste processo, bem como a sua articulação com os
órgãos e agentes encarregues da representatividade portuguesa no quadro da
integração, analisando-se as dinâmicas de tensão e uniformidade daí resultantes e
elencando-se as matérias em que a sua participação foi mais activa.
O principal objectivo desta conferência é demonstrar que o Estado da Índia também foi
integrado na política global da Monarquia Católica e que esta integração teve efeitos
concretos, positivos e negativos, na sua evolução durante este período.
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