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1. Unidade curricular/Course unit: 

a) Designação: As mulheres e o poder em Portugal no final da Idade Média  
Name: Women and Power in Late Medieval Portugal  
b) Número de vagas/vacancies: 10 

2. Código da unidade curricular/Course unit code: Não preencher 

3. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

4. Unidade de Investigação/Research Unit: CHAM - Centro de Humanidades (www.cham.fcsh.unl.pt) 

5. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de  mestrado  

6. Nível do curso/Course Level: Mestrado 

7. Carácter da unidade curricular: Opcional 

8. Tipo da unidade curricular/Type of course unit: Opção Livre 

9. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: não aplicável 

10. Ano do plano de estudos/Syllabus year: 1.º  

11. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester 

12. Número de créditos/Number of credits (1 ECTS 28 horas) : 

10 ECTS (para doutoramento ou mestrado)  

13. Investigador responsável/Principal researcher: João Paulo Oliveira e Costa (Principal); Maria Barreto 
Dávila 

14. Número de horas por sessão/Number of hours per session: Não aplicável 

Período de funcionamento/Class period: 10 de Fevereiro a 29 de Maio 

15. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives (máx. 200 palavras; expostos em termos do que 

se espera que o aluno adquira:  

1. Aquisição de competências práticas de investigação em História (pesquisa e selecção de 

documentação, análise da documentação, formulação de problemas);  

2. Capacidade de interpretar documentação escrita e visual bem como a bibliografia específica da 

temática;  

3. Capacidade de trabalhar em equipa, organizar e apresentar resultados de investigação válidos 

em projectos colectivos;  

4. Capacidade de comunicar e argumentar os resultados disponibilizados seguindo os cânones 

académicos; 

5. Pontenciar o interesse e a capacidade de integração em redes de investigação (nacionais e 

internacionais) relacionadas com as temáticas dos projectos cinetíficos que originam esta 

unidade curricular. 
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16. Competências gerais do grau/General skills of the degree: b); c), e), f), g) 

17. Competências específicas do curso/Specific Course Skills: Não aplicável. /Not applicable. 

18. Requisitos de frequência/Attendance requirements: Conhecimentos de História; interesse manifesto 
pelas temáticas propostas. Selecção feita pela investigadora responsável, mediante candidatura prévia. 
19. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus (máx. 200 palavras): Unidade curricular associada ao 

projecto de pós-doutoramento "Género, Espaço e Poder: configurações da autoridade feminina na corte 

portuguesa (1438-1521), da investigadora Maria Barreto Dávila e ao projecto luso-castelhano 

"MUNARQAS - Las mujeres de las Monarquías Ibéricas: Paradigmas institucionales, agencias políticas y 

modelos culturales", coordenado pelas investigadoras Ángela Muñoz Fernández e Diana Peláz Flores, 

com financiamento do governo espanhol.  

 Esta UC irá abordar a configuração da autoridade feminina em Portugal, entre os reinados de D. Afonso 

V e de D. Manuel I, fazendo algumas incursões comparativas no contexto peninsular e europeu, que 

permitirão descortinar a plasticidade do poder feminino na corte portuguesa, através das suas formas e 

dos seus espaços de representação.  

As sessões serão orientadas de forma a proporcionar uma aprendizagem conceptual e metodológica 

relacionada com a História das Mulheres mas também com a utilização do conceito de género aplicado à 

História. Metodologicamente, os alunos aprenderão a manusear e interpretar variados tipos de fontes 

(documentais e visuais), e terão uma introdução a bases de dados e métodos de visualização digital. 

Finalmente, esta UC pretende que ao alunos aprofundem a capacidade de integrar programas e 

ambientes de cooperação interpessoal nesta área de investigação específica. 

20. Bibliografia recomendada/Recommended reading: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data 

de edição.)  

1. Medieval Elite Women and the Exercise of Power 1100-1400, ed. H.J. Tanner, Palgrave 

Macmillan, 2019. 

2. 'El ejercicio del poder de las reinas ibéricas en la Edad Média’, Special Issue of AEM, vol. 46, n. 1 

(2016). 

3. ‘Beyond Women and Power: Looking Backwards and Moving Foward’, Special issue of MFF, 51 

(2015), n. 2. 

4. Queenship in the Mediterranean. Negotiating the Role of Queen in the Medieval and Early 

Modern Eras, ed. E. Woodacre, Palgrave MacMillan, 2013. 

5. SCOTT, J. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis.” American Historical Review 9:5 

(1986): 1053–1075 
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21. Métodos de ensino/Teaching Methods:  Formação inicial em sessões de grupo sobre o projeto e a 
função das tarefas a desempenhar para os objetivos do mesmo. O trabalho será acompanhado pela 
investigadora e os alunos participarão nas sessões de trabalho preparando os textos e o material de 
apoio distribuído previamente. As sessões prevêm a discussão dos textos, identificação e análise de 
fontes escritas e de documentação visual. Trabalho final a discutir com a investigadora responsável em 
sessões de orientação tutorial. 

22. Métodos de avaliação/Assessment methods: Avaliação contínua da assiduidade e da qualidade da 
execução das tarefas atribuídas, e da capacidade de contribuir para o trabalho em equipa (50%). Os 
alunos realizarão um relatório escrito final como forma de avaliação (50%). 

23. Língua de ensino/Teaching language: Português, inglês ou espanhol 

 


