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do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História (PIUDHist), sendo
bolseira de doutoramento do CIDEHUS-UÉ/FCT, com o projecto «A ‘Senhora D.
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Os seus interesses académicos abrangem a história de género, história
das mulheres e os estudos sobre agency, memória e representações. No seu
projecto de doutoramento, propõe-se a analisar e discutir o papel de algumas
mulheres de casas reais e/ou aristocráticas no espaço político europeu entre
1550 e 1650, contrastando as suas práticas e agência com a memória que sobre
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de comparação a trajectória de vida da infanta-duquesa D. Catarina (1540-1614).
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