Com este seminário procura-se reflectir sobre a
terminologia

de

identificação

social

e

a

definição dos conteúdos funcionais dos grupos
sociais em contexto urbano. Na verdade, a
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variedade terminológica e a sua evolução entre
os séculos XIII e XV em especial na Península
Ibérica coloca questões basilares ainda pouco
discutidas ao nível da historiografia medieval.
Assim procurar-se-á ainda reflectir sobre os
processos

de

identificação
urbano

mobilidade

social

desenvolvidos

deste

período

no

e

de

contexto

atendendo

às

especificidades de uma cronologia de pós
reconquista, marcada pela definição de novos
tecidos e de novas redes sociais.
Nesta abordagem dar-se-á realce a uma análise
comparada entre diferentes reinos e regiões da
Península Ibérica,

visível

no conjunto de

intervenientes convidados.

Palácio do Vimioso
Sala 030
Organização:
Herminia Vasconcelos Vilar
Maria Filomena Barros

Categorias Sociais e
Mobilidade Urbana na
Península Ibérica no
Final da Idade Média

Programa
Dia 18 de Março
9.30h - ABERTURA

16.30h - Joaquim Serra (doutorando da
Universidade de Évora /CIDEHUS) - «Os percursos
sociais de uma família eborense no final da Idade
Média».

1ª SESSÃO - Denominação e funcionalidade
dos grupos sociais
Moderador: Filipe Themudo Barata (Univ. de
Évora/CIDEHUS)

17.00h - Marta Castelo Branco (Doutoranda da
Universidade de Évora/CIDEHUS) - «Entre a
cidade e o mosteiro: circuitos de mobilidade em
Santarém do século XIV».

Nome...........................................................................

10.00h - Denis Menjot (Univ. de Lyon) - «Les
noblesses urbaines en Castille: le cas de Murcie
(XIVe-XVe siècle)».

17.30h - DEBATE

.....................................................................................

Ficha de Inscrição

.....................................................................................

Dia 19 de Março

Morada.........................................................................

3ª SESSÃO - Processos de identidade social
Moderador: Fernando Branco Correia (Univ. de
Évora/CIDEHUS)

.....................................................................................

Profissão.....................................................................

11.30h - Mário Viana (Univ. dos Açores) - «Os
cavaleiros de Santarém (1250-1300)».

9.30h - Flocel Sabatté (Univ. de Lleida) - «El
discurso de afirmación municipal en la Cataluña
bajomedieval».

12.00h - Hermínia Vasconcelos Vilar (Univ. de
Évora/CIDEHUS) - «Os agentes da escrita: a
chancelaria régia e o contexto urbano (12791357)».

10.00h - Filipe Themudo Barata (Univ. de
Évora/CIDEHUS) - «Organizar a procissão nos
finais do século XV. O lugar de cada um e do grupo
na cidade».

Telefone.......................................................................

12.30h - DEBATE

PAUSA PARA CAFÉ

2ª SESSÃO - Circuitos de mobilidade em
contexto urbano
Moderador: Manuela Santos Silva (Univ. de
Lisboa)

11.00h
Filomena
Barros
(Univ.
de
Évora/CIDEHUS) - «Representação social e
identidade: o Livro das Posturas Antigas de
Évora».

15.00h - Manuela Marin (CSIC) - «Ciencia
islámica y movilidad social en al-Andalus (siglos
XII-XIII)».

11.30h - Adelaide Costa (Univ. Aberta) - «A
identidade social conquistada: quando os homens
de ofícios ascendem à elite dirigente urbana (
estudos de caso na baixa Idade Média».

15.30h - Hermenegildo Fernandes (Univ. de
Lisboa) - «Circuitos de mobilidade social no
século XIII».

12.00h - DEBATE

10.30h - Manuela Santos Silva (Univ. de Lisboa)
- «Distinções sociais em concelhos régios
medievais do Oeste português».
PAUSA PARA CAFÉ

PAUSA PARA CAFÉ

13.00h - ENCERRAMENTO

....................................................................................

Instituição.....................................................................

Email ...........................................................................
As inscrições são gratuitas e serão
processadas por ordem de entrada.
O número de participantes é limitado
ao número de lugares disponíveis.
Aceitam-se inscrições por e-mail, telefone,
fax ou presencialmente para os
contactos do CIDEHUS.
CIDEHUS-UE
Palácio do Vimioso
Apartado 94
7002-554 ÉVORA
E-mail: cidehus@evora.pt
Telefone: (+351) 266 706 581
Fax: (+351) 266 744 677

