1º Seminário:
22 de Março

Se tratarão à lei da nobreza
com criados. Serviço e
servidores domésticos em
Castela, Portugal e Italia na
época Moderna

2º Seminario:
26 de Abril

Seminário
Permanente 2010

Pleitos sucessórios,
património e conflito

2º Seminário:
26 Abril

Pleitos sucessórios,
património e conflito

3º Seminário:
Outubro

Título a anunciar

ORGANIZAÇÃO:

As Nobrezas no Sul
da Europa

Mafalda Soares da Cunha
José Antonio Guillén Berrendero

Palácio do Vimioso
Sala 030

Modelos, Práticas, Estruturas e
Sistemas de Representação

Séculos XV-XVIII

A partir de Março de 2010 o CIDEHUS organizará um
conjunto de seminários sobre às nobrezas em perspectiva
histórica e comparativa que se enquadram num projecto
mais amplo de criação de um Observatório sobre as
Nobrezas da Europa do Sul. O objectivo deste programa é
criar um espaço de diálogo e confronto de ideias onde se
apresentem as mais recentes linhas de investigação e os
resultados de projectos individuais ou colectivos.
O segundo destes seminários tem como objectivo a análise
dos conflitos sucessórios das nobrezas do Sul da Europa
desde finais da Idade Média. Os temas serão abordados
numa perspectiva comparativa, sublinhando quer as
questões concretas do direito nobiliárquico associado à
sucessão nos títulos, morgados e jurisdições, quer as
diversas dimensões de conflitualidade intra-nobiliárquica
que as disputas sucessórias engendram.

Desde marzo de 2010, el CIDEHUS organizará un conjunto
de seminarios sobre las noblezas desde una perspectiva
histórica y comparada, que se enmarca dentro de un
proyecto de mayor envergadura, que culminará con la
creación de un Observatorio sobre las noblezas del sur de
Europa. El objetivo de este programa es crear un espacio de
diálogo y debate de ideas en el que tengan cabida las líneas
de investigación más recientes así como la presentación de
los resultados de proyectos individuales y colectivos en
curso.
El segundo de los seminarios tiene como objetivo central el
análisis de los conflictos sucesorios de la noblezas de la
Europa del sur desde finales de la Edad Media. Los temas
serán abordados partiendo de una perspectiva comparada
y destacando en todo momento cuestiones concretas de
derecho nobiliario, relacionado éstas con la sucesión de
títulos, mayorazgos y jurisdicciones. Del mismo modo se
analizan las diferentes dimensiones que los conflictos y
disputas inter-nobiliarias plantean.

Programa
1ª. Sessão: Moderador José Antonio Guillén
Berrendero
10:00h - Apresentação
10:15h - Marco Cavina (Universitá di Bolonia):
"Percezione nobiliare del diritto sucessorio nella
trattatistica giuridica e nobiliare d'età moderna”
10:45h - 11:00h PAUSA PARA CAFÉ
11:00h - Manuel Amador González Fuertes
(Universidad Complutense de Madrid): “Los “otros”
pleitos colombinos. Disputas en torno del ducado
de Veragua (XVI-XVIII)”

Seminário
Permanente
2º Seminário
Nome..............................................................
........................................................................
......................................................................
Morada............................................................
........................................................................
........................................................................
Profissão.........................................................

DEBATE

Instituição........................................................
PAUSA PARA ALMOÇO
2ª. Sessão: Moderador José Antonio Guillén
Berrendero
15:00 - João Paulo Salvado (Universdade nova de
Lisboa): “Os marqueses de Porto Seguro e as
tentativas de sucessão na casa de Aveiro (Séc.
XVII)”
15:45 - Antonio Terrasa Lozano (CIDEHUS-UE):
“Patrimonios aristocráticos y fronteras jurídicopolíticas en la Monarquía Católica: los pleitos de la
Casa de Pastrana en el siglo XVII"

Telefone..........................................................
Participação gratuita mas sujeita a inscrição, uma
vez que a capacidade da sala é limitada.

CIDEHUS-UE
Palácio do Vimioso
Apartado 94
7002-554 ÉVORA
E-Mail: cidehus@uevora.pt
Telefone: (+351) 266706 581
Fax: (+351) 266 744 677

DEBATE E CONCLUSÕES - Fernanda Olival

“La nobleza, puesto que nos podemos
alcanzarla, venguémonos criticándola”
Michel Montaigne, Ensayos

