ANA PEREIRA FERREIRA nasceu em Lisboa em 1985.
Licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa em 2007. Frequentou o mestrado em Paleografia e Diplomática na
mesma instituição, onde defendeu dissertação orientada por Bernardo SáNogueira em 2012, com o título “Análise Paleográfica de uma escrita de
Chancelaria Régia: a Letra Joanina, 1370-1420”.
Foi doutoranda do Programa Inter-Universitário de Doutoramento em
História (PIUDHist) onde teve como tema de tese “A Cidade de Lisboa e a
Universidade: o Tabelionado Régio e o Poder da Escrita, 1377-1438”, sob
orientação de Hermínia Vilar e Maria Helena Cruz Coelho. A referida tese foi
entregue aos serviços académicos da Universidade de Évora no mês de outubro
de 2022, aguardando agora a marcação de provas públicas para obtenção de
grau de doutor.
É investigadora integrada não-doutorada do CIDEHUS-UÉvora e
investigadora colaboradora do CH-ULisboa.
Foi bolseira do projecto financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), Oeconomia Studii de abril 2017 a março de 2019 e bolseira
de doutoramento pela FCT de abril de 2019 até agosto de 2022.
Tem desenvolvido várias comunicações nacionais e internacionais sobre
o tema do tabelionado e poder da escrita na época medieval, de onde têm
resultado alguns artigos.
Foi Co-editora das obras Fontes para o Estudo da Presença de Judeus
na Península Ibérica durante a Idade Média, As Diásporas dos Judeus e
Cristãos-Novos de Origem Ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano
Atlântico. Estudos e do eBook, ainda no prelo, Paleografia e Diplomática na
senda das Humanidades Digitais: caminhos e propostas.
Fez parte da organização de alguns seminários e congressos,
nomeadamente o seminário “Ciência, Ensino e Sociedade em Perspectiva” a
realizado na FLUL a 20 de Setembro de 2018, o congresso internacional “Jews
of Portugal and Spanish-Portuguese Jews in Diaspora” realizado na FLUL e
FLUP entre 26 de junho a 2 de julho 2019, o Congresso Internacional
“Paleografia e Diplomática na senda das Humanidades Digitais: caminhos e
propostas”, realizado em Zoom em maio de 2021 e o “II Congresso Internacional
de Paleografia e Diplomática”, realizado na universidade de Évora em maio de
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2022, estando já a preparar com a comissão de organização, o “III Congresso
Internacional de Paleografia e Diplomática”, a realizar em maio de 2023, na
universidade de Évora.
Leccionou em dois anos (2021 e 2022) algumas das aulas da “Oficina de
Paleografia” integrada na Summer School 2021 da Universidade de Évora e
leccionou algumas aulas, a convite, em mestrado de História Medieval,
nomeadamente n Universidade de Coimbra, em 2022.
É membro, desde 2019, da Sociedade Portuguesa de Estudos
Medievais.
Tem como principais áreas de interesse a Paleografia, Diplomática,
História Cultural e Social, especialmente no medievo.
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