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da Universidade Nova de Lisboa e, posteriormente, no Instituto de Ciências Socais da Universidade do Minho.  
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Foi presidente do Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses (1992-2000) e vogal do Conselho Científico da Comissão Nacional dos Descobrimentos, desde 1988 

a 2001. Foi ainda, de 1994 a 1997, Presidente da Associação de Professores e Investigadores de Língua 
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O seu trabalho de investigação tem incidido sobre temas relacionados com os contactos entre povos, no quadro 

do processo de expansão portuguesa no mundo nos séculos XVI e XVII, e com a história cultural e social na Época 

Moderna. É nesse âmbito que tem desenvolvido vários projetos de investigação, centrados designadamente em 

Marrocos e na Ásia. 

Além de numerosos estudos e artigos sobre temas da sua especialidade, publicados no país e no estrangeiro, a 

sua obra estende-se à edição de textos de viagem e fontes narrativas, merecendo destaque o s seus trabalhos 

em torno das Décadas da Ásia de Diogo do Couto e a biografia de D. Sebastião publicada na coleção Reis de 

Portugal do Círculo de Leitores. 

María Augusta Cruz Abreu Lima 

Sección de Historia y Arqueología 

Correo electrónico: 

Web: 

Principales líneas de investigación: Centrada na expansão marítima portuguesa na Ásia e 

no Norte de África (Marrocos), séculos XV a XVII, a investigação que desenvolve estrutura-

se nos seguintes eixos: (1) Edição de obras, nomeadamente do género narrativo ou 

tratadístico, com fixação de texto interpretativa e/ou crítica, anotações históricas e 

filológicas e índices analíticos, com destaque para as Décadas da Ásia de Diogo do Couto;  

• Análise e reflexão sobre os discursos letrados da época, práticas de escrita, 

arqueologia da criação literária e sua hermenêutica 

•  Estudo de percursos e comportamentos sociais, colectivos e individuais, dando 

especial enfoque a determinados tipos sociais, como renegados, degredados e 

outros marginalizados, na perspectiva de compreensão do papel que tiveram 

enquanto agentes de construção do império colonial e mediadores entre mundos 

e culturas. Fotografía tamaño 
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