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Destaque «Sócio do Mês» APHES 

 

 Catarina Monteiro é licenciada em História (2015) e mestre em História 

Moderna e dos Descobrimentos (2019) pela NOVA/FCSH, com a dissertação 

«Quando as sombras ofuscam a luz. Luísa e Ângela Sigeia: estórias e histórias 

de vida no Portugal de Quinhentos». Actualmente, encontra-se no segundo ano 

do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História (PIUDHist), sendo 

bolseira de doutoramento do CIDEHUS-UÉ/FCT, com o projecto «A ‘Senhora D. 

Catarina’: Mulheres e acção política na Europa (1550-1650)», sob a orientação 

científica de Mafalda Soares da Cunha (CIDEHUS-UÉ) e Fernando Bouza 

Álvarez (U. Complutense de Madrid). 

 É membro da Comissão Organizadora da VIII edição do Encontro de 

Jovens Investigadores de História Moderna (EJIHM), a acontecer em Évora, em 

Junho de 2023. Foi integrada no projecto «RESISTANCE – Rebellion and 

Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th Centuries», financiado por fundos 

europeus (European Commission / Marie Skłodowska-Curie) e liderado pela 

Universidade de Évora. É também membro da Asociación Española de Jóvenes 

Modernistas (U. Autónoma de Madrid) e da Royal Studies Network. 

 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 

elas se construiu (em contraponto com o género masculino), usando como linha 

de comparação a trajectória de vida da infanta-duquesa D. Catarina (1540-1614). 

 

Contactos: 

catarina.monteiro@uevora.pt 

https://uevora.academia.edu/CatarinaMonteiro 
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