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Coordenador do Curso de Pós-Graduação 
Prof. Doutor Teotónio R. de Souza 

Objectivos e perspectivas 
Dotar os candidatos de conceitos fundamentais ao entendimento histórico de ‘património lusófono’ cultural e 
natural, apreendendo os instrumentos destinados à sua preservação e reconhecendo a sua importância para o 
desenvolvimento sustentável das respectivas sociedades. 

Saídas profissionais e académicas 
Preferencialmente destinado a um público já portador de formação no domínio da História, da História da Arte, 
da Arqueologia, da Antropologia, da Etnologia, do Turismo, da Gestão Cultural, o curso procura responder a 
quem entrevê no universo lusófono uma actuação eminentemente cooperante, de integração e de partilha de 
saberes e de experiências, socorrendo-se, para o efeito, de uma abordagem holística, onde o cultural e o 
natural decorrem de um mesmo processo histórico. 
 
Neste sentido, o curso habilitará os discentes a aplicarem os instrumentos adquiridos em diferentes esferas 
profissionais - desde a investigação, passando pela conservação, pela gestão do património histórico-cultural e 
natural, até à sua divulgação - junto de organismos e de instituições públicas e privadas, com e sem fins 
lucrativos, a exemplo de museus e de autarquias, mas também de organizações não governamentais, de 
agências turísticas e de empresas com interesses no mundo lusófono, de um modo geral, com os quais se 
procurará estabelecer protocolos de colaboração, com vista à futura elaboração de projectos conjuntos. 

Data-limite para inscrição: 30 de Setembro de 2008 

PLANO DE ESTUDOS 

1º Semestre (30 ECTS) 

Unidades Curriculares  Docente Tipo Obs ECTS 

Metodologia de investigação e trabalho 
científico 

Prof. Doutor Teotónio 
R. de Souza 

Semestral Obrigatória 5 

Teoria do Património Prof. Doutora Ana 
Cristina Martins 

Semestral Obrigatória 5 

História e cultura da lusofonia africana Mestre Olga Iglésias Semestral Obrigatória 5 

Opção     
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Opção     

Opção     

2º Semestre (30 ECTS) 

História e cultura da lusofonia asiática Prof. Doutor Teotónio 
R. de Souza 

Semestral Obrigatória 5 

História e cultura da lusofonia brasileira Mestre Maria Adelina 
Amorim 

Semestral Obrigatória 5 

Opção     

Opção     

Opção     

Opção     

Disciplinas de Opção 

Património artístico (imóvel e móvel) dos 
povos lusófonos 

Prof.ª Doutora Teresa 
Leonor Vale 

Semestral Opcional 5 

Arqueologia dos povos lusófonos Prof.ª Doutora Ana 
Cristina Martins 

Semestral Opcional 5 

Avaliação de impacte ambiental Prof. Dr. Diogo Mateus Semestral Opcional 5 

Cultura visual, relações públicas e marketing 
aplicados ao património cultural 

Prof. Dr. Luís Poupinha 
Prof. Dra.Helena 

Mantas 

Semestral Opcional 5 

Direito do património cultural e natural Prof. Dr. Rui Teixeira 
Santos 

Semestral Opcional 5 

Ética e conservação da Natureza Prof. Dr. João Ramalho Semestral Opcional 5 

Gestão do Património cultural Prof. Doutor Luís Filipe 
Teixeira 

Semestral Opcional 5 

Ordenamento do território e o património 
cultural e natural 

Prof. Dr. Diogo Mateus Semestral Opcional 5 

Património e turismo cultural dos povos 
lusófonos 

Prof. Doutor António 
Silva Pina 

Semestral Opcional 5 

Património linguístico e literário dos povos 
lusófonos 

Prof. Doutor José 
Bernardino Duarte 

Semestral Opcional 5 

Património mágico-religioso dos povos 
lusófonos 

Prof. Doutor Benito 
Martinez 

Semestral Opcional 5 

Património, Memória e Interculturalidade Prof. Dra. Helena 
Neves 

Semestral Opcional 5 

Pensamento contemporâneo, tangibilidade e 
intangibilidade do património cultural 

Prof. Doutora Maria 
João Silveira 

Semestral Opcional 5 

Políticas culturais, sociedade e museologia 
dos povos lusófonos 

Prof.ª Doutora Judite 
Santos Primo 

Semestral Opcional 5 

Património arquivístico e documental Prof.ª Doutora Gisélia 
Felício 

Semestral Opcional 5 

 

Descrição dos métodos de avaliação 

A metodologia adoptada privilegiará a articulação da teoria dos fundamentos e conceitos de base com 
exposições de casos concretos, de modo a motivar a pesquisa e a reflexão.  
Definição do modelo de avaliação a seguir será da responsabilidade de cada docente.. 

Horário das aulas 



O curso, com a duração de um ano (2 semestres= 216 h), terá um horário pós-laboral à quinta-feira e sexta-
feira (18h - 21h) e manhã de sábado (10h - 13h), num total de 9h horas semanais.  

Início do 1º semestre: 10 de Outubro.  

Inicio do 2º semestre: 23 de Fevereiro. 

Modo de funcionamento das unidades curriculares: Todas as unidades curriculares serão de 18 horas 
cada (3 h semanais). O 1º semestre começará com as 3 unidades curriculares obrigatórias. A partir de 1º de 
Dezembro  se dará início às disciplinas de Opção.  As sete disciplinas de Opção serão definidas a partir 
das preferências indicadas pelo conjunto dos candidatos na altura da inscrição. 

Potenciais parcerias com instituições externas  

- Casa do Brasil 
- Centro Científico e Cultural de Macau 
- Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP  
- Fundação Oriente 
- Instituto Camões 
- Sociedade de Geografia de Lisboa 
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