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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura (1º Ciclo) 

 
Unidade curricular 

História do Direito Português 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Professora Doutora Isabel Maria dos Santos Graes 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

A disciplina de História do Direito Português pretende dar a conhecer a formação e desenvolvimento do 
direito nacional desde o período medieval até à actualidade, sendo, para o efeito, analisadas, em 
especial, as temáticas, da formação, evolução e organização do estado, as fontes de direito e as 
principais correntes do pensamento jurídico. 
 
 
Conteúdos programáticos 

I. Idade Média: Filosofia jurídica e política 

a) Justiça; 
b) Direito Natural e Direito divino; 
c)  O renascimento do Direito Romano. Importância das escolas jurisprudenciais medievais. A 

recepção do Direito Romano em Portugal. 
d) As diversas fontes de direito anteriores à formação do reino de Portugal; 
e) A lei. 
f) Organização do Estado 

i. A ordem jurídica medieval. Institutos jurídicos de âmbito familiar, sucessório, 
penal e processual. 

ii. O poder político; 
iii. A organização judiciária. 

 
III. Idade moderna 

a) Caracterização. Filosofia jurídica e política; 
b) A Escolástica peninsular; 
c) O Humanismo; 
d) Fontes de direito. As Ordenações e a legislação extravagante. A reforma dos forais. O 

Racionalismo jurídico. O ensino do direito e as reformas universitárias. O Humanitarismo. 
e) A organização do Estado. A organização judiciária.  

 
IV. Idade contemporânea 
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a) Os princípios fundamentais do direito liberal; 
b) Metodologia e pensamento jurídico. O positivismo jurídico e a jurisprudência dos interesses. 
c) Fontes de direito. A codificação. 
d) As diversas instituições políticas. 
e) Do monismo ao pluralismo do século XX-XXI. 

 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O programa evidencia a formação e volução histórica do direito português, revelando as diversas 
doutrinas e as experiências jurídico-políticas que explicaram e justificaram a ideia de pluralidade 
normativa e a função do jurista. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A apresentação dos temas constantes do programa será feita através da exposição em aulas teóricas 
por parte do professor regente. 
 
Nas aulas práticas será debatida a matéria, devendo os alunos participar colectivamente na discussão.  
 
A avaliação rege-se segundo as disposições constantes no regulamento de Avaliação (assiduidade, 
realização de trabalhos individuais, participação nos debates introduzidos nas aulas, teste escrito, etc), 
tendo em atenção o método de avaliação escolhido pelo aluno. 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

As linhas principais e essenciais para o conhecimento das diversas matérias enunciadas no programa 
serão facultadas nas aulas teóricas sendo o aluno convidado a aprofundar os temas através de leituras 
e pesquisa junto de outras fontes, em especial as fontes primárias. 
 
Bibliografia principal 

R.Albuquerque, M.Albuquerque, História do Direito Português, 12ª edição, Sintra, 2005; 
Nuno Espinosa Gomes da Silva, História do Direito Português, 5ª edição, Lisboa, 2011; 
M.J. Almeida Costa, História do Direito Português, 5ª edição, Coimbra, 2012; 
Marcello Caetano, História do Direito Português, 4ª edição, Lisboa, 2000; 
Wieacker, História do Direito Privado Moderno, 4ª ed., FCGulbenkian; 
P.B.Homem, Lei da Liberdade, Cascais, 2001; 
Isabel Graes, O poder e a Justiça em Portugal no século XIX, AAFDL, Lisboa, 2014. 
 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course ___________________ 

 
Curricular unit 



 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
(maximun 100 characters)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
(maximun 1000 characters)  
 
Syllabus 
(maximun 1000 characters) Insolvency Law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
(maximun 1000 characters) 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
 
Main Bibliography 
(maximun 1000 characters)  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


