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Este Simpósio Temático pretende discutir as práticas, as vivências e a cultura material do 

quotidiano das margens no império português durante a Idade Moderna. “Margem”, enquanto 

categoria analítica, assume duas acepções: 1) a dos sujeitos, como os pobres, os doentes, os 

portadores de deficiência física ou mental, as crianças abandonadas, os/as escravizados/as, os/as 

presos/as, as prostitutas, as minorias religiosas, os delinquentes, os mendigos...; 2) a dos espaços, 

sejam eles físicos (rural, colonial, recolhimentos, conventos, eremitérios, hospitais) ou imaginários. 

O império português unia territórios localizados nas margens dos oceanos Atlântico e Índico. Estas 

conexões representavam trocas económicas, pois permitiam a circulação de inúmeros objetos de 

uso quotidiano, mas também culturais, possibilitavam interação de hábitos, práticas, rituais e 

sistemas de diferenciação ou segregação social. Esta lógica imperial deve discutir-se 

horizontalmente pois também o reino se localizava nas margens das colónias. Aceitam-se 

investigações comparativas, estudos de caso ou sínteses que, delimitadas pelo conceito de margem, 

discutam o quotidiano no império português nos seguintes domínios: distinção entre privado e 

público (leitura, escrita,, alimentação (consumo, produção e importação/exportação de gostos), 

habitação (cultura material, arquitetura, decoração, aquecimento ou iluminação), vestuário (modas, 

padrões de consumo e diferenças culturais), sociabilidades (festas, romarias, feiras ou tempos 

livres), consumos voluntários (compra e venda de objetos novos ou usados), consumos 

involuntários (esmola, salário em géneros ou doações), produção doméstica ou questões 

relacionadas com o trabalho. Serão apreciadas propostas interdisciplinares que proponham o 

cruzamento da história com a arqueologia ou o património cultural. 
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