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DIREITO DA FAMÍLIA 

ELEMENTOS DA DISCIPLINA 

 

Equipa docente: Prof.ª Doutora Ana Filipa Morais Antunes | Dra. Catarina Martins 

Caeiro | Dra. Madalena Pinto de Abreu | Dra. Raquel Ferreira Vieira 

Ano lectivo: 2019/2020 | 2.º semestre | Disciplina Obrigatória 

Carga horária: 3h45 | 5h – por semana (2T + 1P | 2T + 2P) | 6 ECTS 

Tipo de ensino: Aulas Teóricas e Aulas Práticas 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA 

 

A disciplina pretende, com base nos preceitos legais vigentes – constantes, quer do 

Código Civil, quer de legislação extravagante – e nos contributos da doutrina e da 

jurisprudência, esclarecer os conceitos, os institutos e as directrizes fundamentais do 

Direito da Família. 

O Direito da Família é uma disciplina com um cunho marcadamente aplicativo. Propõe-

se, por isso, que os conceitos, as directrizes e os regimes jurídicos relevantes sejam 

compreendidos, não em termos puramente especulativos mas direccionados, tendo em 

vista a resolução de problemas jurídicos concretos familiares. Por outro lado, pretende-

se dotar os alunos das ferramentas operacionais adequadas para ensaiar uma crítica do 

regime legal vigente e perspectivar as fundações do Direito a constituir. 

O estudo do casamento e dos vínculos jurídicos pessoais e patrimoniais correspondentes 

assenta no paradigma do negócio jurídico e pressupõe conhecimentos sólidos de Teoria 

Geral do Direito Civil (em concreto, dos princípios fundamentais e do regime comum 

do negócio jurídico) e de Direito das Obrigações. A especialidade das matérias reclama, 

no entanto, um esforço de adaptação dos regimes comuns referidos, assim como um 

discurso técnico e rigoroso, adequado aos quadros próprios do Direito da Família. 

A disciplina propõe o esclarecimento das divisões tradicionais do Direito da Família, 

assim como das novas realidades, previstas em lei especial, com relevância familiar. 

O Curso encerra com um excurso sobre o denominado Direito das Crianças, em concreto, 

com uma proposta de sistematização sobre o estatuto jurídico das crianças.   
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

O programa está dividido em quatro partes: §1.º (Introdução); § 2.º (As relações 

jurídicas familiares e com relevância familiar. Outras relações com implicações no 

Direito da Família); § 3.º (O casamento e a relação jurídica matrimonial); § 4.º (A 

filiação. O estatuto jurídico das crianças). 

 

▪ Em primeiro lugar (§ 1.º Introdução), delimita-se o objecto do Direito da Família, 

justifica-se a qualificação do Direito da Família como ramo do Direito Civil, 

precisa-se a interdisciplinaridade de algumas matérias, as características do 

Direito da Família e a relação entre direitos familiares, direitos fundamentais e 

direitos de personalidade. O elenco das directrizes fundamentais do Direito da 

Família é precedido da sistematização do quadro normativo pertinente. Por 

último, alude-se aos desafios actuais do Direito da Família. 

▪ Em segundo lugar (§ 2.º As relações jurídicas familiares e com relevância familiar. 

Outras relações com implicações no Direito da Família), explicitam-se as 

relações jurídicas familiares que se encontram previstas no Código Civil. De 

seguida, analisam-se três relações juridicamente relevantes no Direito da Família 

que são objecto de regulamentação em lei especial, a saber: (i) a união de facto; 

(ii) a convivência em economia comum e (iii) o apadrinhamento civil. Por último, 

faz-se referência a outras relações com implicações no Direito da Família. 

▪ O § 3.º (O casamento e a relação jurídica matrimonial) dirige-se ao núcleo 

fundamental da disciplina, isto é, o casamento e os vínculos pessoais e 

patrimoniais nele fundados. 

A exposição inicia-se com a análise crítica da noção legal de casamento e com a 

sistematização das modalidades de casamento. É feito um excurso sobre o 

casamento católico  

A análise subsequente tem por objecto o casamento civil e está dividida em 

quatro pontos: um primeiro, em que se explicita o modo de constituição da relação 

matrimonial civil (promessa de casamento, tramitação, requisitos de perfeição, valores 

jurídicos negativos do casamento, casamento putativo); um segundo, que se dirige à 

análise dos efeitos jurídicos da relação jurídica matrimonial civil (vínculos 

jurídico-pessoais e vínculos jurídico-patrimoniais); um terceiro, relativo aos casos de 
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modificação da relação jurídica matrimonial civil; um quarto, em que se esclarece 

os modos de extinção da relação jurídica matrimonial civil. 

▪ No último ponto do Programa (§ 4.º A filiação. O estatuto jurídico das crianças), 

procede-se à análise do conceito, modalidades e aspectos do regime jurídico 

sobre a filiação. De igual modo, examina-se o acervo das responsabilidades 

parentais e propõem-se as directrizes fundamentais em matéria do denominado 

Direito das crianças. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE OS CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS E OS OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

O Direito da Família é uma disciplina com autonomia científica, dotada de caracteres 

especiais justificados em razão da importância das matérias que constituem o seu 

objecto. 

Propõe-se que as noções ministradas sejam compreendidas e utilizadas como 

instrumento de resolução de problemas concretos. O aproveitamento na disciplina 

pressupõe, por isso, o domínio das matérias simultaneamente nos planos (i) conceptual 

e (ii) aplicativo. 

Os alunos devem evidenciar as especificidades reclamadas pelas matérias analisadas. 

Tendo presente a natureza dos vínculos susceptíveis de serem estabelecidos neste 

contexto, pressupõe-se o conhecimento de noções fundamentais de Teoria Geral do 

Negócio Jurídico e de Direito das Obrigações. 

A correcta aplicação dos conceitos, princípios e preceitos legais pressupõe que os 

mesmos sejam adequadamente compreendidos, o que implica, numa primeira fase, a 

leitura da lei e o estudo da doutrina e da jurisprudência e, num segundo momento, a 

concretização num caso. 

 

MÉTODO DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO 

 

A disciplina privilegia um método de ensino que propõe a participação dos alunos, quer 

nas aulas teóricas, quer nas aulas práticas, expondo dúvidas, problematizando os 

conteúdos e contribuindo para a sistematização das soluções, evidenciando um discurso 

técnico, rigoroso e coerente bem como um pensamento jurídico argumentativo. 



 

4 
 

Cada aluno deve preparar atempadamente as aulas com base na lei, nos elementos 

doutrinais disponibilizados e na jurisprudência. 

Não há um Manual adoptado. A exposição em aulas resulta da ponderação de diferentes 

elementos doutrinários (obras gerais e estudos sectoriais). Os alunos devem 

complementar o estudo com a leitura de doutrina, suportando-se nas indicações 

bibliográficas disponibilizadas. O aproveitamento na disciplina não pressupõe a análise 

exaustiva de todos os elementos indicados na bibliografia, que têm, antes, de ser 

relevados como subsídios auxiliares da aprendizagem, em função dos objectivos 

propostos pelos próprios alunos. 

 

▪ As aulas teóricas propõem o esclarecimento e a sistematização dos conceitos, 

princípios gerais e dos preceitos legais vigentes. Os alunos são convidados a 

contribuir com questões, bem como a esclarecer dúvidas concretas e cirúrgicas 

relacionadas com o tema da exposição. Nesse sentido, devem os alunos preparar 

antecipadamente os temas objecto de exposição, de acordo com o programa 

disponibilizado. Rejeita-se, por isso, um modelo de aulas teóricas puramente 

expositivo, privilegiando-se a intervenção dos alunos, desde que ordenada e 

justificada à luz do tema. 

Sempre que possível, a exposição será acompanhada da referência a decisões 

jurisprudenciais, que devem ser conhecidas e relevadas pelos alunos. 

▪ As aulas práticas dirigem-se ao esclarecimento de dúvidas suscitadas durante o 

estudo e à concretização dos conceitos e das directrizes antecipadamente 

apreendidas, por via da resolução de hipóteses práticas e da análise crítica do 

subsídio jurisprudencial. Alguns pontos do programa podem ser exclusivamente 

objecto de análise em aula prática, tendo como ponto de partida um caso. 

As hipóteses práticas constam de uma única colectânea, igual para todas as 

turmas, e que será disponibilizada aos alunos, no início do semestre. 

 

Para efeitos de avaliação contínua, serão relevadas as intervenções orais nas aulas 

teóricas e práticas que evidenciem uma preparação cuidada do tema, e que podem 

consistir, designadamente: (i) na análise crítica de preceitos legais e da jurisprudência, 

(ii) na apresentação – individual ou em grupo – de argumentos defendidos no debate 

doutrinal; (iii) na resolução de exercícios e de hipóteses práticas. Apenas serão 

considerados os elementos escritos que tenham sido solicitados pelo docente. 
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Tendo presente que o ensino do Direito da Família é presencial, a nota de avaliação 

contínua pondera a assiduidade dos alunos. 

Não há teste escrito intercalar. 

No final do semestre, haverá um exame escrito obrigatório. 

Admite-se, nos termos gerais, a realização de uma prova oral facultativa em regime de 

melhoria de nota, para os alunos que sejam classificados com 10 ou mais valores. 

A classificação final é apurada com base nos seguintes subsídios: 

− elementos positivos de avaliação contínua; 

− classificação do exame escrito obrigatório; 

− classificação do exame oral – quando aplicável. 

 

PLANO DE AULAS 

 

▪ As aulas teóricas têm início no dia 11 de Fevereiro. Estão previstas 24 aulas. 

Os conteúdos programáticos serão leccionados de acordo com a descrição 

constante da presente Ficha da Disciplina e com o desenvolvimento previsto no 

Programa disponibilizado no Moodle. 

 

▪ As aulas práticas têm início na data a anunciar em aulas teóricas e no moodle. O 

número total de aulas práticas pode variar de turma para turma, em função do 

respectivo horário. 

A carga horária da disciplina oscila durante o semestre: na primeira parte do 

semestre, são leccionadas duas aulas teóricas e uma aula prática por semana; na 

segunda parte do semestre, mantêm-se as duas aulas teóricas por semana e passa a 

haver duas aulas práticas por semana. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

• Declaração dos Direitos da Criança 

• Convenção sobre os Direitos da Criança 

• Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

▪ Constituição da República Portuguesa 

▪ Código Civil 

▪ Código do Registo Civil 
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▪ Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade) 

▪ Lei n.º 6/2001, de 11 de Maio (Medidas de Protecção das Pessoas que Vivam em 

Economia Comum) 

▪ Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio (Protecção das Uniões de Facto) 

▪ Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho (Lei da Liberdade Religiosa) 

▪ Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho (Procriação medicamente assistida – PMA) 

▪ Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de Dezembro (Regulamento da Nacionalidade) 

▪ Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho (Regime jurídico da entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional) 

▪ Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro (Altera o Regime Jurídico do Divórcio) 

▪ Lei n.º 103/2009, de 11 de Setembro (Regime Jurídico do Apadrinhamento Civil) 

▪ Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio (Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo) 

▪ Lei n.º 143/2015, de 8 de Setembro (Regime Jurídico do Processo de Adopção) 

▪ Lei n.º 2/2016, de 29 de Fevereiro (Elimina as discriminações no acesso à adoção, 

apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares) 

▪ Lei n.º 25/2016, de 25 de Agosto (Regula o acesso à gestação de substituição) 

▪ Lei n.º 38/2018, de 7 de Agosto (Autodeterminação da identidade de género e expressão 

de género) 

 

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA 

 

I. MANUAIS 

 

DIOGO LEITE DE CAMPOS / MÓNICA MARTINEZ DE CAMPOS – Lições de Direito da Família, 

Almedina, Coimbra, 4.ª ed., 2018 

FRANCISCO PEREIRA COELHO / GUILHERME DE OLIVEIRA – Curso de Direito da Família, vols. 

I, 5.ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016; e vol. II – T. I (com a 

colaboração de Rui Moura Ramos), Coimbra Editora, Coimbra, 2006 

GUILHERME DE OLIVEIRA / RUI MOURA RAMOS – Manual de Direito da Família, Almedina, 

Coimbra, 2020 

J. ANTUNES VARELA – Direito da Família, 1.º vol., 5.ª ed., Petrony, Lisboa, 1999 

JORGE AUGUSTO PAIS DE AMARAL – Direito da Família e das Sucessões, 6.ª ed., Almedina, 

Coimbra, 2019 
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JORGE DUARTE PINHEIRO – O Direito da Família Contemporâneo, 6.ª ed., AAFDL, Lisboa, 

2018 

MARGARIDA SILVA PEREIRA – Direito da Família, 3.ª ed., AAFDL, Lisboa, 2019 
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II. OUTROS ELEMENTOS DE APOIO 

 

AA. VV. – Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977, vol. I 

(Direito da Família e das Sucessões), Coimbra Editora, Coimbra, 2004 

ANA FILIPA MORAIS ANTUNES – A inadmissibilidade de uma ablação consentida da meação no 

património comum, in “Estudos dedicados ao Professor Doutor Nuno José Espinosa 

Gomes da Silva, Vol. I, UCE, Lisboa, 2013, 19-38 

– A fraude à lei no Direito civil português/Em especial, como fundamento autónomo de 

invalidade negocial, Almedina, Coimbra, 2018 

– Comentário aos artigos 70.º a 81.º do Código Civil (Direitos de personalidade), UCE, 

Lisboa, 2012 

– Direito ao casamento I, Comentário ao artigo 12.º da Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos, in PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE (COORD.), Comentário da Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, vol. II, UCE, Lisboa, 2019, 1909-

1933 

– Igualdade entre os cônjuges, Comentário ao artigo 5.º do Protocolo Adicional n.º 

7 à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, in PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE 

(COORD.), Comentário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos 

Adicionais, vol. III, UCE, Lisboa, 2020 (no prelo) 

– Negócio em Fraude à Lei, in “Edição do Cinquentenário do Código Civil”, UCE, 

Lisboa, 2017, 161-188 

ANA PRATA (COORD.) – Código Civil Anotado, vol. II (artigos 1251.º a 2334.º), Almedina, 

Coimbra, 2017 

ANA RAQUEL PESSOA – Da investigação condicionada à liberdade de investigação da 

paternidade, in LUÍS COUTO GONÇALVES / WLADIMIR BRITO / MÁRIO FERREIRA MONTE, ET 

AL (COORD.), “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Heinrich Ewald Hörster”, 

Almedina, Coimbra, 2012, 91-112 

CRISTINA M. ARAÚJO DIAS – Algumas notas em torno do regime jurídico do apadrinhamento 

civil, in LUÍS COUTO GONÇALVES / WLADIMIR BRITO / MÁRIO FERREIRA MONTE, ET AL 

(COORD.), “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Heinrich Ewald Hörster”, 

Almedina, Coimbra, 2012, 161-195 

– Algumas reflexões sobre a anulação do casamento civil simulado, Separata de 

“Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas”, Coimbra Editora, 

Coimbra, 2013, 267-292 
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– Alteração do estatuto patrimonial dos cônjuges e a Responsabilidade por Dívidas, 2.ª 

ed. (reimp.), Almedina, Coimbra, 2012 

– Breves notas em torno da (des)articulação do regime de administração e disposição dos 

bens do casal com o regime da responsabilidade por dívidas, in “Estudos dedicados ao 

Professor Doutor Nuno José Espinosa Gomes da Silva”, Vol. I, UCE, Lisboa, 2013, 271-

296 

– Breves notas sobre a responsabilidade civil dos cônjuges entre si: O novo regime do art. 

1792.º do Código Civil (na redacção dada pela Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro) e a manutenção 

da irresponsabilidade ao nível dos efeitos patrimoniais do casamento, in “Estudos dedicados ao 

Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes”, Volume I, UCE, Lisboa, 2011, 389-

419 

– Compensações Devidas Pelo Pagamento de Dívidas do Casal (Da Correcção do Regime 

Actual), FDUC/Centro de Direito da Família, 7, Coimbra Editora, Coimbra, 2003 

– Direito ao casamento II, Comentário ao artigo 12.º da Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos, in PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE (COORD.), Comentário da Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, vol. II, UCE, Lisboa, 2019, 1934-

1951 

– Dissolução da união de facto/Anotação ao Acórdão do Tribunal da Relação de 

Guimarães de 29.9.2004, Proc. 1289/04, CDP, n.º 11 (Julho/Setembro de 2005), 63-80 

– Do Regime da Responsabilidade por Dívidas dos Cônjuges/Problemas, Críticas e 

Sugestões, FDUC/Centro de Direito da Família, 17, Coimbra Editora, Coimbra, 2009 

– O casamento como contrato celebrado entre duas pessoas (de sexo diferente ou do mesmo 

sexo (!), in JOSÉ LEBRE DE FREITAS / RUI PINTO DUARTE / ASSUNÇÃO CRISTAS, ET AL 

(COORD.), “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida”, 

vol. III, Almedina, Coimbra, 2011, 353-396 

– Uma Análise do Novo Regime Jurídico do Divórcio (Lei n.º 61/2008, de 31 de 

Outubro), 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2009 

DIOGO LEITE DE CAMPOS – O casamento como relação de associação, in “Estudos dedicados 

ao Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes”, Volume I, UCE, Lisboa, 2011, 

422-439 

GUILHERME DE OLIVEIRA – Temas de Direito da Família, 1, 2.ª ed., Coimbra Editora, 

Coimbra, 2001 
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GUILHERME DE OLIVEIRA (COORD.) – Textos de Direito da Família para Francisco Pereira 

Coelho, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016 

J. P. REMÉDIO MARQUES – Algumas Notas sobre Alimentos (Devidos a Menores) «Versus» o 

Dever de Assistência dos Pais para com os Filhos (Em Especial Filhos Menores), Coimbra 

Editora, Coimbra, 2000 

JORGE DUARTE PINHEIRO – A relação entre avós e netos, in “Estudos em Homenagem ao 

Prof. Doutor Sérvulo Correia”, Volume III, FDUL – Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 73-

92 

– O direito do arrendatário face ao casamento e ao divórcio, in ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO (COORD.), “Centenário do Nascimento do Professor Doutor Paulo 

Cunha/Estudo em Homenagem”, Almedina, Coimbra, 2012, 477-494 

– O núcleo intangível da comunhão conjugal/Os deveres conjugais sexuais, Almedina, 

Coimbra, 2004 

JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS – Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª ed., 

Wolters Kluwer – Coimbra Editora, Coimbra, 2010 

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ – Código Civil Anotado, Volume V/Direito da Família (artigos 

1576.º a 2023.º), Quid Juris, Lisboa, 2014 

J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA – Constituição da República Portuguesa Anotada, 

Vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007 

LUÍS CARVALHO FERNANDES / JOSÉ BRANDÃO PROENÇA (COORD.) – Comentário ao Código 

Civil. Parte Geral, UCE, Lisboa, 2014 

MARGARIDA SILVA PEREIRA / RUI SOARES PEREIRA – Memória e presente de Direito da 

Família/Dos novos sujeitos da dogmática jusfamiliar, in “Estudos em Homenagem ao Prof. 

Doutor Sérvulo Correia”, Volume III, FDUL – Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 123-179 

MARIA CLARA SOTTOMAYOR – Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos 

Casos de Divórcio, 6.ª ed., Almedina, Coimbra, 2016 (reimp. da 1.ª ed. de 1997) 

 Temas de Direito das Crianças, Almedina, Coimbra, 2016 (reimp.) 

– Quem são os «verdadeiros» pais? Adopção plena de menor e oposição dos pais biológicos, 

Direito e Justiça, vol. XVI (2002), T. I, 191-241 

MARIA CLARA SOTTOMAYOR / MARIA TERESA FÉRIA DE ALMEIDA (COORD.) – E Foram 

Felizes para sempre...? Uma Análise Crítica do Novo Regime Jurídico do Divórcio/Actas do 

Congresso de 23, 24 e 25 de Outubro de 2008, Wolters Kluwer – Coimbra Editora, Coimbra, 

2010 
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MARIA JOÃO VAZ TOMÉ – Algumas reflexões sobre a obrigação de compensação e a obrigação de 

alimentos entre ex-cônjuges, in LUÍS COUTO GONÇALVES / WLADIMIR BRITO / MÁRIO 

FERREIRA MONTE, ET AL (COORD.), “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor 

Heinrich Ewald Hörster”, Almedina, Coimbra, 2012, 425-462 

– O direito à pensão de reforma enquanto bem comum do casal, Studia Iuridica, 27, 

BFDUC, Universidade de Coimbra – Coimbra Editora, Coimbra, 1997 

MARIA RAQUEL GUIMARÃES – O novo regime jurídico do «apadrinhamento civil» (Lei n.º 

103/2009, de 11 de Setembro), in LUÍS COUTO GONÇALVES / WLADIMIR BRITO / MÁRIO 

FERREIRA MONTE, ET AL (COORD.), “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor 

Heinrich Ewald Hörster”, Almedina, Coimbra, 2012, 479-497 

NUNO DE SALTER CID – A Protecção da Casa de Morada da Família no Direito Português, 

Almedina, Coimbra, 1996 

PAULO GUERRA (COORD.) – I Congresso de Direito da Família e das Crianças, Almedina, 

Coimbra, 2016 

PEDRO DE ALBUQUERQUE – Autonomia da vontade e negócio jurídico em Direito da Família 

(Ensaio), Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 146, Lisboa, 1986 

PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA – Código Civil Anotado, vol. IV, 2.ª ed. (reimp.), Wolters 

Kluwer – Coimbra Editora, 2010; e vol. V, 1.ª ed. (reimp.), Wolters Kluwer – Coimbra 

Editora, Coimbra, 2010 

RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA – Direito da Família e das Sucessões/Relatório sobre o 

programa, o conteúdo e os métodos de ensino de tal disciplina, Coimbra, 1999 

RITA LOBO XAVIER – Direito ao divórcio, direitos recíprocos dos cônjuges e reparação dos danos 

causados: liberdade individual e responsabilidade no novo regime do divórcio, in LUÍS COUTO 

GONÇALVES / WLADIMIR BRITO / MÁRIO FERREIRA MONTE, ET AL (COORD.), “Estudos em 

Homenagem ao Professor Doutor Heinrich Ewald Hörster”, Almedina, Coimbra, 2012, 

499-514 

– Ensinar Direito da Família/Relatório sobre o programa, os conteúdos e os métodos do 

ensino teórico e prático da disciplina de Direito da Família que integra o plano de estudos da 

licenciatura em Direito para concurso destinado a preenchimento de vaga de professor associado 

da área de Ciências Jurídico-civis da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 

Universidade Católica, Porto, 2008 

– Limites à Autonomia Privada na disciplina das relações patrimoniais entre os cônjuges, 

Almedina, Coimbra, 2000 



 

12 
 

– Novas sobre a união “more uxorio” em Portugal, in JÚLIO GOMES (COORD.), 

“Estudos dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa”, 1.ª ed., UCE, Lisboa, 
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