
 

Academia Luís de Camões – Curso Geral  
“ENCONTRO COM INVESTIGADORES” 

Dia 11 de DEZEMBRO (sexta-feira) 15H30 

 “Carcereiros e Detidas: A Promiscuidade no Cárcere do Santo Ofício”. 
De entre os crimes sancionados pelo Tribunal do Santo Ofício, encontramos o 

denominado crime “contra o recto ministério do Santo Ofício”, que incidia sobre os 
indivíduos que impediam e perturbavam as acções inquisitoriais, quer fossem ou não, oficiais 
e ministros desta instituição. Neste contexto, encontramos carcereiros (guardas e alcaides), 
que prevaricaram contra a Inquisição, através da sua promiscuidade a vários níveis com os 
presos que se encontravam nos cárceres. Iremos neste trabalho, explorar o quotidiano dos 
cárceres do Santo Ofício português, focando-nos essencialmente na questão dos 
relacionamentos amorosos e de índole sexual entre os carcereiros e as detidas. 
Procuraremos explicar como estes contactos interferiam com o normal funcionamento do 
Tribunal, caracterizar os tipos de relacionamentos, bem como as intrigas e ciúmes 
decorrentes deles, além das consequências para esses oficiais prevaricadores. 

 

JOÃO FURTADO MARTINS - DOUTORADO EM HISTÓRIA MODERNA 

João Furtado Martins  Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2011) 

obteve o grau de mestre em História Moderna e Contemporânea na mesma instituição (2014). É pós-

graduado em Ciências da Informação e Documentação – Ramo de Arquivística pela Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2015). Doutorado em História Moderna na Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, com uma bolsa financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT). É investigador no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (CEHR-

UCP) e no Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa (CLEPUL). 

Organizou e coordenou diversas conferências na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Realizou 

comunicações em Portugal e no estrangeiro. Tem publicações científicas, destacando-se o livro: Corrupção 

e Incúria no Santo Ofício: Ministros e Oficiais sob Suspeita e Julgamento, publicado pelo Centro de Estudos 

de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, (2015). Os seus trabalhos inserem-se no âmbito 

da História Social e Religiosa. 
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