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José Subtil (coordenador científico)
O Arquivo Municipal de Lisboa vai lançar o segundo número da 2.ª série dos
Cadernos do Arquivo Municipal, revista cientifica com arbitragem por pares que
conta nesta edição com a coordenação do professor doutor José Subtil, presidente
do Conselho Cientifico da Universidade Autónoma de Lisboa.

Este número dos Cadernos do Arquivo Municipal é dedicado ao tema Poder
Central e Poder Local: Da Justiça à Administração (séculos XVI-XIX). Os dez
artigos aprovados para publicação abrangem um leque variado de temas desde
a sociologia histórica, história política, história do direito, história religiosa,
história dos municípios, história da polícia, história administrativa e história
patrimonial.
Os textos publicados são:

Juízes indesejados? A contestação aos juízes de fora no Portugal medieval
(1352-1521)
Diogo Faria

Obrigação e vontade na procissão do Corpo de Deus: relação entre ofícios
civis e militares à luz de uma resposta régia à Câmara de Lisboa
Tiago de Martinho Simões Machado de Castro

Estudo das provisões régias recebidas pela cidade de Lisboa (1565-1585) –
O rei e a cidade, homens e ofícios
Isaura Pereira Fernandes Tereno

Em defesa do ambiente da cidade: o papel regulador do poder real e do
Senado de Lisboa
António Augusto Salgado de Barros

“Nada é mais perigoso do que o fogo”: prevenção e combate aos incêndios
na Lisboa do Antigo Regime
Flávio Borda d’Água

Os empregados de secretaria na transição para uma administração
moderna do Estado (1640-1834)
Joana Estorninho de Almeida

O município de Lisboa na política pombalina de absolutismo esclarecido
Teresa Fonseca

Largo do Carmo, 8 a 10. Um estudo de caso
José Sarmento de Matos
Jorge Ferreira Paulo

A Casa da Suplicação nos finais do Antigo Regime (1790-1810)
Nuno Camarinhas

Poder municipal ou poder administrativo? Um conflito entre a Câmara
Municipal de Lisboa e o Governo (1834-1835)
António Pedro Manique

Segue-se a secção da Documenta que divulga documentos à guarda do Arquivo
Municipal de Lisboa. Para este número foram selecionados três regimentos
régios destinados à Câmara de Lisboa e referentes aos reinados de D. Manuel I,
D. Filipe I e D. Pedro II.
A revista contempla mais duas secções: a Varia onde se apresentam duas
recensões aos recentes livros de uma das mais importantes historiadoras do
tema da «assistência e saúde pública» e a In Memorium dedicada à evolução dos
bairros de Lisboa.
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