Maria Antónia Lopes (lopes.mariantonia@gmail.com) tem Licenciatura em
História, Mestrado em História Moderna – com a dissertação Mulheres, espaço e
sociabilidade. A transformação dos papéis femininos em Portugal na segunda metade
do século XVIII –, Doutoramento em História Moderna e Contemporânea – com a tese
Pobreza, assistência e controlo social em Coimbra (1750-1850) – e Agregação em
História – com o Relatório Instituições de proteção e controlo social em Portugal da
Época Moderna e a Lição A intervenção da Coroa nas instituições de protecção social
em finais de Antigo Regime (1750-1820) – todos os graus atribuídos pela
Universidade de Coimbra.
Leciona na Faculdade de Letras dessa Universidade desde 1987, onde
atualmente é Professora Associada com Agregação e onde dirige o Doutoramento
em História. É investigadora integrada e membro da direção do Centro de História da
Sociedade e da Cultura (CHSC) e colaboradora do Centro de Estudos
Interdisciplinares - CEIS20.
A sua área de investigação é a História Social e Cultural de Portugal do século
XVI às primeiras décadas do XX, centrando-se sobretudo nos séculos XVIII e XIX e
explorando fontes literárias, doutrinais, legislativas, administrativas e de índole
privada para trabalhar pobres, políticas sociais, doutrina religiosa sobre caridade,
misericórdias, hospitais e outras instituições de assistência e de saúde, imagens e
quotidianos de mulheres, história biográfica e aspetos da vida familiar.
Publicou várias dezenas de artigos e capítulos de obras coletivas em Portugal,
Brasil, Espanha, Itália, Reino Unido e Argentina. É autora e coordenadora de 15 livros,
estando um deles traduzido em Itália. Também coordenou revistas científicas em
Portugal e no Brasil e é investigadora em projetos nacionais e internacionais.
Livros (autoria):
• Mulheres, espaço e sociabilidade (2ª metade do século XVIII), 1989.
• Pobreza, assistência e controlo social em Coimbra, 1750-1850, 2000 (2 vols.).
• História Breve das Misericórdias Portuguesas, 1498-2000, 2008 (coautoria).
• António Ferrer Correia (1912-2003), 2008 (coautoria).
• Protecção Social em Portugal na Idade Moderna, 2010.
• Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde e as suas vítimas,
2011.
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• Rainhas que o Povo Amou: Estefânia de Hohenzollern e Maria Pia de Saboia,
2011 e 2013.
• D. Fernando II, um rei avesso à política, 2013 e 2016.
Coordenação e autoria:
• Portugaliae Monumenta Misericordiarum 7 (1750-1834), 2008 (cocoord.).
• Portugaliae Monumenta Misericordiarum 8 (1834-1910), 2010 (cocoord.).
• Portugal e o Piemonte. A Casa Real portuguesa e os Saboias (sécs. XII-XX),
2012 e 2013 (cocoord.).
• Portogallo e Piemonte. Nove secoli (XII-XX) di relazioni dinastiche e politiche,
2014 (cocoord.).
• Livro de todallas liberdades da Sancta Confraria da Misericórdia da cidade de
Coimbra: estudos, fac-simile e transcrição, 2016.
• Primeiros textos [em língua portuguesa] sobre igualdade e dignidade humanas,
2019 (cocoord.).
• Primeiros livros [em língua portuguesa] de edificação moral, 2019 (cocoord.).

Tem em curso várias pesquisas, entre elas: atividades económicas de mulheres
nos séculos XVII e XVIII, coordenação da História da Misericórdia de Coimbra (15002000), em 2 vols., a cargo de uma equipa de 10 investigadores, edição e estudo de
correspondência inédita de personagens régias do século XIX.
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