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O tabaco no contrabando luso-espanhol nas fronteiras amazônicas do século 
XVIII. 
Carlos Augusto de Castro Bastos 

 

Os sertões da capitania de Pernambuco e do Reino de Angola: trânsitos culturais 
nos distantes espaços do império português (1750-1808). 
Alexandre Bittencourt Leite Marques 

 

“A trabalhosa peregrinação de tantos outros por estes sertões”: circulações e 
trajetórias sociais nos recônditos da capitania da Paraíba do Norte (1720-1799). 
Yan Bezerra de Morais  

 

A fuga: africanos escravizados e a fluidez das fronteiras amazônicas no século 
XVIII. 
Diego de Cambraia Martins 

 

O Rio Grande de São Pedro espanhol (1763-1776): governar na fronteira. 
Luísa Caiaffo Valdez 

 

Índios como sujeitos de direito internacional: os parlamentos de índios na 
Argentina e no Chile no século XVIII. 
Hevelly Ferreira Acruche 

 

Construindo o Brasil Meridional: elite charqueadora na fronteira com a Banda 
Oriental (c. 1780 – c. 1810). 
Stéfani Hollmann 

 

Entre sustos y alegrías”: Noticias y Rumores en las fronteras amazónicas durante 
la Guerra Fantástica (1762-1763). 
Pablo Ibañez Bonillo 

 

A Europa Central e o tráfico transatlântico de escravos, 1690-1754. 
Elisa Michahelles Dourado 

 

Índios, jesuítas e autoridades coloniais na região do Rio Madeira: conflitos, 
mediações e relações transfronteiriças (1750 – 1777). 
Marcela Gomes Fonseca 

 

João Velho do Vale: atuação nas entradas dos sertões do Maranhão e Grão-Pará, 
século XVII. 
Tamires Dos Santos Duarte 

 

Caminhos do ouro e trilhos de ferro na região do contestado franco-brasileiro, 
século XIX. 
Jelly Juliane Souza de Lima 

 



Doutos mestres d´aqui à além mar: trânsitos ultramarinos dos músicos das vilas do 
Recife e Olinda a Portugal ao longo dos setecentos. 
Gilson Rodrigues Chacon 

 

Comércio, guerras e alianças nas fronteiras da Amazônia Portuguesa: os rios 
Negro, Solimões e Madeira durante a primeira metade do século XVIII. 
Rafael Ale Rocha 

Conflitos e negociações: atuação de soldados e índios em atividade de expansão de 
fronteiras na capitania do Pará (primeira metade do século XVIII). 
Wania Alexandrino Viana 

No meio da tempestade furiosa que agita o antigo Mundo”: plantas e pessoas no 
transplante de especiarias entre Caiena e Pará (XVIII-XIX). 
Rafael Rogério Nascimento dos Santos 

Adentrar é preciso: sobre a interiorização da colonização e a expansão das 
fronteiras nas ribeiras do São Francisco na capitania de Pernambuco (1654-1753) 
Ana Paula Nunes da Silva 


