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Resumo 

Com esta comunicação, pretendemos apresentar as várias configurações jurisdicionais do Bispado de 

Ceuta criado em 1421. Este estudo tem como objectivo principal inserir-se na compreensão das 

sucessivas configurações do Império português, bem como a interacção das diferentes instâncias de 

poder que o estruturaram, entre os séculos XV e XVIII. 

O estudo deste tema suscitou grande interesse devido ou quase exclusiva particularidade deste 

Bispado no panorama português. Com efeito, a diocese de Ceuta, sendo uma sede episcopal na 

periferia do reino, incluiu, desde muito cedo na sua malha de jurisdição, territórios pertencentes ao 

Reino de Portugal. Mesmo com algumas mudanças na transição do século XV para o XVI, este 

bispado teve sobre a sua jurisdição desde 1444 até 1570, as administrações eclesiásticas de Valença do 

Minho e de Olivença. 

A sua particularidade não se reduz apenas a questões de jurisdição. Este Bispado, desde a sua 

erecção canónica, dependeu sempre directamente da Santa Sé e nunca foi sufragâneo de nenhuma 

outra diocese do Reino de Portugal como aconteceu, por exemplo, com Tânger que também era 

imediata à Santa Sé e pela bula Gratiae divinae praemium, emitida em 24 de Setembro de 1540, 

passou a ser sufragânea da diocese de Évora.  

 

Abstract  

With this communication, I intend to present the various jurisdictional settings of the Ceuta Bishopric, 

created in 1421. This study aims to explore the successive configurations of the Portuguese Empire as 

well as the interaction between the different layers and agents of the power structure, between the XV 

and XVIII centuries. 

The study of this topic generated great interest because of an unique or almost exclusive feature 

of this Bishopric in the Portuguese panorama. In fact, the Diocese of Ceuta, being only an overseas 

marginal Episcopal See in the outskirts of the kingdom, included in its jurisdiction, since very early, 
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territories in the Kingdom of Portugal’s mainland. Despite some changes occurred in the transition 

from XV to the XVI centuries, this bishopric had on its jurisdiction from 1444 to 1570, the 

ecclesiastical administration of Valença do Minho and Olivença. 

The singularity of this Diocese is not reduced to jurisdictional particularities. This Bishopric, 

since its canonical establishment, has always depended directly from the Holy See and was never 

under any other diocese of the kingdom as happened, for example, with Tanger wich at first depended 

from the Holy See, but that  became the suffragan of the Diocese of Évora, through  the Gratiae 

divinae Praemium bull, issued on September 24, 1540, it. 
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