V Seminário
Ideia e ideias de nobreza e estratégias
legitimadoras: a redefinição do
conceito de nobreza nos espaços
ibéricos ultramarinos
Durante a Época Moderna foram muitos e
diversos os momentos em que, como a
historiografia estudou de forma prolixa, os
grupos nobiliárquicos sofreram mutações
internas. Conflitos políticos, mudanças de
ordem jurídica, processos de assimilação e
rejeição de novos grupos dentro da
hierarquia nobiliárquica e assimilações de
nobrezas indígenas no âmbito ultramarino.
Tudo isto se produziu no seio do estado
nobiliárquico, o qual, apesar das mudanças,
continuou a justificar a sua hegemonia social
baseando-se, precisamente, numa
determinada definição do que significava ser
nobre. Neste seminário, que reúne grandes
especialistas na matéria, pretendemos
discutir estes assuntos relacionados com a
mudança e a continuidade, a assimilação e a
rejeição social no âmbito ultramarino,
entendendo-se as suas nobrezas como um
prolongamento das do Sul da Europa, para
procurar dar resposta às seguintes questões:
Como se caracterizaram estes processos de
definição e mudança no espaço ultramarino?
A crioulização determinou alguma forma
específica de redefinição do conceito de
nobreza?

SEMINÁRIO PERMANENTE
As nobrezas do Sul da Europa:
Modelos, práticas, estruturas e
sistemas de representação nos séculos
XV-XVIII

Retrato de Afonso de Albuquerque,
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa.
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Casamento de Dom Martín García de Loyola com
Beatriz Clara Coya, Igreja da Companhia de Jesus,
Cuzco.
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PROGRAMA

PROGRAMA

1ª SESSÃO – 5 de Julho

2ª SESSÃO – 6 de Julho

15:00h APRESENTAÇÃO
João Figueiroa Rego (CHAM –
UNL/Uaç, colaborador CIDEHUSUÉ).

9:30h - APRESENTAÇÃO
Antonio Terrasa Lozano (CIDEHUSUÉ)

15:15h –Ronald Raminelli (UFF/
CNPq/ Faperj): Nobreza da terra,
particularidades da América Portuguesa,
séculos XVI e XVII.

9:45h – José Antonio Guillén
Berrendero (IULCE- UAM): Las cortes
virreinales en América: Un espacio de
integración y de prestigio nobiliario.

15:45h - Ângela Barreto Xavier (ICS):
Entre a pureza de sangue e a casta.
Formas de distinção entre as “nobrezas”
de Goa.

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

10:15h - Roberta Stumpf (CHAM –
UNL/Uaç): Nobrezas em territórios sem
passado.

....................................................................
Morada......................................................
....................................................................
....................................................................
Profissão ...................................................
Instituição .................................................
Telefone ....................................................
Email .........................................................

16:45h PAUSA PARA CAFÉ

10:45h PAUSA PARA CAFÉ

16:15h - José Damião Rodrigues
(Universidade dos Açores/CHAM):
“Conservar o esplendor de sua família”:
consanguinidade, vinculação e reprodução
social nos Açores no Antigo Regime.

11:00h –Rafael Valladares (CSIC):
Problemas de ida y vuelta. El Atlántico
de los Mascarenhas, 1580-1680.

16:50h DEBATE E CONCLUSÕES

11:30h DEBATE E CONCLUSÕES

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