
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

História de Portugal/ History of Portugal 4,5 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Ter uma visão geral da História de Portugal, desde as suas origens até ao momento 

presente; 

Construir uma reflexão própria sobre a História Nacional; 

Perceber as origens de Portugal, desde as invasões bárbaras à formação dos reinos 

peninsulares; 

Acompanhar o percurso do nascimento de Portugal à construção de um reino; 

Enquadrar os Descobrimentos na História de Portugal. 

Conhecer o processo de colonização e as inovações científicas e culturais proporcionadas 

pelas descobertas. 

Acompanhar o percurso de Portugal a caminho da modernidade e a chegada ao barroco. 

Percorrer o período de Pombal à Monarquia Constitucional. 

Compreender as razões do fim da monarquia e da passagem a um regime republicano; 

Acompanhar o processo de implantação de uma ditadura militar, o surgimento de um 

“Estado Novo” e as razões da sua queda; 

Perceber o contexto da Revolução do 25 de Abril 

EN 

Having an overview of the history of Portugal, from its origins to the present time; 

Building an own reflection on the National History; 

Understanding the origins of Portugal, from the barbarian invasions to the formation of the 

Iberian kingdoms; 

Follow the journey of the birth of Portugal to build a kingdom; 

Framing the discoveries in the history of Portugal. 

Knowing the process of colonization and scientific innovations offered by the findings. 

Follow the route of Portugal on the way to modernity and arrival to the Baroque. 

Browse the period of Pombal to constitutional monarchy 

Understanding the reasons for the end of the monarchy and the transition to a republican 

regime; 

Monitor the process of deploying a military dictatorship, the emergence of a "New State" 

and the reasons for his downfall 

Understand the context of the Revolution of April 25 

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

I- Antes de Portugal (sécs. V-XI)



II- Do nascimento de Portugal à construção de um reino (XII-XIV)

III – Os Descobrimentos: o mar sem fim 

1. A expansão além-mar: os descobrimentos portugueses.

2. A colonização portuguesa. O Humanismo Renascentista.

IV – Portugal nos caminhos da modernidade 

1. O Portugal do Concílio de Trento

2. O Portugal Barroco.

V. Período Contemporâneo: de Pombal à República. Poder Político e Cultura: pombalismo e

iluminismo;

1. Pombalismo

2. Vintismo e Monarquia Constitucional

3. Crise da Monarquia e implantação da República

VI. Da 1ª República ao Estado Novo

1. Salazar e o Salazarismo

2.Da lenta agonia do Salazarismo à “primavera” marcelista.

VII. A Revolução do 25 de Abril.

1. A transição para a democracia;

2.A transição para a Europa.

3. A consolidação democrática e europeia.

Conclusão: De um século vertiginoso aos desafios do século XXI. 

EN 

I- Before Portugal (sécs. V-XI):

II-From the birth of Portugal to the construction of a kingdom (XII-XIV)

III - The Discoveries: the endless sea. 

1. The expansion beyond - the sea: the Portuguese discoveries.

2. The Portuguese colonization. The Renaissance Humanism.

IV - Portugal in the ways of modernity: 

1. The Portugal of the Council of Trent.

2. The Baroque Portugal

V. Contemporary Period: the Republic of Pombal. Political Power and Culture: pombalismo

and enlightenment;

1. Pombalism

2. Vintism and Constitutional Monarchy

3. Monarchy crisis and the Republic implementation

VI. 1st Republic of the Estado Novo.

1 - Salazar and Salazarism; 

2. Salazarism The agony of the marcelista "spring".



VII. The Revolution of April 25.

1. The transition to democracy;

2.The transition to Europe.

3. Democratic consolidation and Europe.

Conclusion: In a breath-taking century to the challenges of the XXI century. 


