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RESUMO: Nesta dissertação tenta-se identificar e conhecer as diferentes dimensões de saber 
e de poder ligadas a uma Ordem Religiosa na primeira metade do século XVIII – A Ordem 
dos Clérigos Regulares de São Caetano ou Teatinos – pensando os seus membros no 
interior de diversos sistemas de comunicação enquanto agentes receptores, difusores e 
produtores de cultura, integrados num conjunto pluridimensional de redes. O ponto de 
partida centra-se na articulação deste Instituto Religioso com a Academia Real da História.  

 

ABSTRACT: The dissertation’s main objective is to identify and explore the different 
dimensions of knowledge and power connected to a Religious Order in the first half of the 18th 
century - the Order of Clerics Regular of Saint Caetano or Theatines - whose members are 
perceived as receivers, broadcasters and producers of culture inside several communication 
systems and multidimensional networks. The starting point is centered on the articulation 
of this Religious Institute with the Portuguese Royal Academy of History. 

 


