
 
 

VI Seminário 
As Nobrezas dos Reinos da Monarquia 

Católica 
 
Nos últimos tempos, a historiografia tem 
vindo a apontar a importância que a 
formação da Monarquia de Espanha teve 
para a nobreza dos reinos que a 
integravam, em termos de promoção 
social e de alianças com aristocracias 
estrangeiras. Mas, será esta a única 
maneira de entender as consequências da 
formação de uma realidade imperial para 
as nobrezas do rei Católico? E, além disso, 
será que esta realidade imperial 
nobiliárquica existiu ?    

Na sexta edição do nosso seminário 
permanente sobre a nobreza reunimos 
notáveis especialistas na matéria para, 
através dos seus contributos e 
comparando as suas ideias e observações, 
procurar responder a várias perguntas 
fundamentais. É pertinente falar da 
criação de uma nobreza da Monarquia à 
margem das suas origens reinícolas? 
Mantiveram-se espaços nobiliárquicos 
nacionais restritos? Qual era o olhar destas 
nobrezas umas para as outras? A formação 
da Monarquia representou efectivamente 
uma mudança essencial para as nobrezas 
intermédias nos reinos, quando as grandes 
foram para Madrid e para o Império a fim 
de exercer cargos na corte e nos vice-
reinos? 

 

 

 
Anónimo, El primer marqués de Castellfuerte, 

virrey del Perú, s. XVIII.  
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SEMINÁRIO PERMANENTE 
As nobrezas do Sul da Europa: Modelos, 

práticas, estruturas e sistemas de 
representação nos séculos XV-XVIII 

 

Antonio Sánchez Coello, Felipe II en el banquete de los 
Monarcas, 1596. 
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PROGRAMA 

1ª SESSÃO – 23 de Maio 

 
15:00h APRESENTAÇÃO 
João de Figueiroa-Rego (CHAM-UNL/UAç, 
colaborador CIDEHUS- UÉ). 
 
 
15:15h – Hélder Carvalhal  
(PIUDH/CIDEHUS-UÉ): Casas senhoriais 
portuguesas (1495- 1580): reflexões em torno 
do espaço, identidade e relações de poder.  
 
 
15:45h - Antonio Terrasa Lozano 
(CIDEHUS-UÉ): Vassalos do rei de Portugal 
(1580- 1668): a nobreza portuguesa na 
Monarquia Católica e na historiografia. 

 
 

16:45h PAUSA PARA CAFÉ 
 
 
16:15h - Antonio Presedo Garazo 
(Universidad de Vigo): Entre el pazo rural y 
los núcleos de poder urbanos: la nobleza del 
reino de Galicia en los siglos XVI y XVII. 
 
 
16:50h  DEBATE E CONCLUSÕES 

 

 

 

PROGRAMA 

2ª SESSÃO – 24 de Maio 

 
9:30h  - APRESENTAÇÃO 
Antonio Terrasa Lozano (CIDEHUS-UÉ) 
 
 
 
9:45h – Luis Salas Almela (Universidad 
de Córdoba): El imperio como oportunidad. 
Los casos de El Puerto de Santa María y 
Sanlúcar de Barrameda en la carrera de Indias 
(s. XVI). 
 
10:15h - Antonio Mele (Università di 
Bari): Tra obbligazione politica e 
legittimazione gerarchica. Il grandato di 
Spagna e l’identità aristocratica napoletana. 
 
 
10:45h PAUSA PARA CAFÉ 
 
 
11:00h – David Bernabé Gil (Universidad 
de Alicante): Formas de servir al Rey en la 
Monarquía Universal: el caso de la nobleza 
valenciana. 
 
 
11:30h DEBATE E CONCLUSÕES 
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Profissão ................................................... 

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

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

Email ......................................................... 

Participação gratuita mas sujeita a 
inscrição, uma vez que a capacidade da 
sala é limitada. 
 
CIDEHUS-UÉ 
Palácio do Vimioso 
Apartado 94 
7002-554 ÉVORA 
E-mail: cidehus@evora.pt 
Telefone: (+351) 266 706 581 
Fax: (+351) 266 744 677 


