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INTRODUÇÃO 
 
O Arquivo Digital é um serviço da Universidade do Porto que visa 
agregar os arquivos das suas entidades constitutivas. Armazena, preserva e 
disponibiliza recursos informacionais produzidos e acumulados pela U.Porto no 
decurso das suas atividades.  
O conteúdo dos documentos encontra-se em texto integral e acesso livre, embora, 
nalguns casos, o acesso à informação possa requerer autenticação e autorização. 
 
O Arquivo Digital da U.Porto é atualizado continuamente, seja pela disponibilização 
de novos documentos, seja pela atualização de metadados contextuais e 
descritivos. 
 
Os conteúdos publicados no Arquivo Digital da U.Porto estão abrangidos pela 
licença pública Creative Commons, pelo que é expressamente proibida a sua 
utilização para fins não autorizados por esta licença ou pela legislação relativa a 
direitos de autor. Ao aceder aos conteúdos, o utilizador concorda com os termos 
da licença e aceita vincular-se aos mesmos. 
 
As dúvidas sobre os conteúdos e a utilização do Arquivo Digital da U.Porto poderão 
ser esclarecidas através das FAQ criadas para o efeito ou através do endereço 
eletrónico gi@reit.up.pt, que coloca o utilizador em contacto direto com a equipa da 
Unidade Gestão de Informação. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema e Subsistemas de Arquivoi  
 
 Academia Politécnica do Porto, 1837-1911 

 
 Assembleia da Universidade, 1911-2009 
 Conselho Administrativo, 1952-2009 
 Conselho Científico da Universidade do Porto, 1978-1988 
 Senado 1911- 
 
 Reitoria da Universidade do Porto, 1911- 

 Arquivo Técnico do DEGRE, a.1942- a.1988 
 Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 1979- 
 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 1911- 

 Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros, 1948- 
 Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1919-1928 
 Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1961- 
 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pt/
http://arquivo-digital.up.pt/REPO_FAQ/faq_repositorio-tematico.html
mailto:gi@reit.up.pt


Arquivo Digital da U.Porto 
 

3 
 

ACADEMIA POLITÉCNICA DO PORTO, 1837-1911 
 
Reformando por completo o ensino ministrado pela Academia Real de Marinha e Comércio 
da Cidade do Porto (1803-1837), o Decreto de 13 de janeiro de 1837 criou a Academia 
Politécnica do Porto tendo por fim especial o ensino das sciencias industriaes e a formação 
de 1.º, engenheiros civis de todas as classes, taes como engenheiros de minas, 
constructores, e de pontes e estradas; 2.º, officiaes de marinha; 3.º, pilotos; 4.°, 
commerciantes; 5.°, agricultores; 6.°, directores de fabricas; 7.°, artistas. (artigo 155º). 
A Academia foi inaugurada em 5 de março de 1837 e o seu 1.º diretor foi o pintor João 
Baptista Ribeiro. Os primeiros professores eram lentes da Universidade de Coimbra, 
situação que apenas se alterou quando antigos estudantes ascenderam à categoria de 
lentes. 
 
O Decreto de 8 de Outubro de 1897, ao suprimir a 17ª cadeira (Comércio), substituindo-a 
por uma de tecnologia industrial, teve como objetivo acentuar a vertente de instituto 
superior técnico da Academia Politécnica. O Conselho Académico já tinha aprovado em 
1882 um projeto de fusão entre a Academia e o Instituto Industrial do Porto, tendo em 
vista a criação de um estabelecimento de ensino superior técnico denominado Instituto 
Politécnico do Porto. 
 
Desde 1837 que a lei previa a existência de estabelecimentos anexos para apoiar as 
aulas, além dos que tinham transitado da Academia de Marinha e Comércio. O 
Observatório Astronómico constituiu um desses estabelecimentos, mas poucos mais 
houve. A escassez de recursos financeiros apenas permitiu colocar em funcionamento um 
laboratório. Os restantes estabelecimentos surgiram aos poucos e em condições difíceis. 
 
Em 1911 a Academia Politécnica foi desmembrada e parcialmente integrada na nova 
Faculdade de Ciências - secções de Ciências Matemáticas, Ciências Físico-Químicas e 
Ciências Histórico-Naturais – da recém-criada Universidade do Porto. As cadeiras que, na 
Academia, tinham correspondido aos cursos de Engenharia, foram declaradas anexas a 
essa Faculdade, vindo a constituir a Faculdade Técnica, em 1915. Esta, por sua vez, deu 
origem à Faculdade de Engenharia, em 1926. 
 
Os registos mais antigos da Academia Politécnica do Porto pertenceram à escola que a 
antecedeu - a Academia Real de Marinha e Comércio da Cidade do Porto, nascida em 
1803. Os documentos mais recentes datam do ano da criação da Universidade do Porto, 
em 1911. Alguns deles atravessam as barreiras cronológicas de 1837 (ano da criação da 
Academia Politécnica do Porto) e 1911 (ano da fundação da Universidade do Porto) sem 
que se indicie qualquer transição entre escolas. Desta realidade constitui exemplo o 
“Registo de nomeações e provimentos (…)” (1803-1851). 
 
O arquivo da Academia Politécnica do Porto é constituído por pouco mais de uma centena 
de documentos, entre livros, cadernos, pequenas brochuras e folhetos avulsos, que 
ocupam cerca de 3 metros lineares de estante. O acervo, que transitou do Fundo Antigo da 
U.Porto para o Arquivo Central da Reitoria, foi digitalizado em 2012 e posteriormente 
desinfestado e objeto de pequenas reparações em dezembro de 2014. O seu estado de 
conservação é, no geral, razoável. 
 
O inventário refere dois documentos que não procedem nem orgânica, nem 
funcionalmente, da Academia Politécnica do Porto. Como faziam parte do acervo quando 
este foi transferido para o Arquivo Central da Reitoria, optou-se por os manter na 
organização inicial. Trata-se do “Livro de entradas e das vendas de géneros (1805-1806)” 
– livro pertencente a uma sociedade de negociantes de Lisboa, chamada «Silva, Carvalho e 
Pereira» - e de um conjunto de mapas demonstrativos do peso do ouro importado do Brasil 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#marinha
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#marinha
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#politecnica
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#politecnica
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000681
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000681
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006631
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1006605
http://www.fc.up.pt/
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122252
http://www.fe.up.pt/
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49457
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e do seu valor em reis - “Ouro vindo do Brasil : Documentos oficiais inéditos (1769-1822)”, 
assim se designa este documento.  
 
 
 
 
Séries e documentosii 
 
 Academia Politécnica do Porto : Correspondência do Governo (1876-1886) 
 Anuários da Academia Politécnica do Porto (1882-1903) 
 Contas correntes mensais da Academia Politécnica do Porto (1860-1888)  
 Copiadores de correspondência expedida e recebida do Laboratório de Química (1885-

1911)  
 Cópias de relatórios de análises toxicológicas : Laboratório Químico Municipal do Porto 

(1892-1898)  
 Diários náuticos de estudantes da Academia Politécnica do Porto (1855-1858)  
 Dissertações de candidatura a concursos na Academia Politécnica do Porto (1868-

1893) 
 Documentos relativos à Academia Politécnica do Porto (1843-1860)  
 Escola do Exército : Programas das cadeiras (1884-1886) 
 Exames da 20.ª cadeira da Academia Politécnica do Porto (1906) 
 Folhas de vencimentos de pessoal docente e não docente (1834-1886)  
 Livro da inscrição dos visitantes da Academia Politécnica do Porto (1881-1910)  
 Livro das atas da Secção de Filosofia da Academia Politécnica do Porto (1876-1889) 
 Livro de cópia dos relatórios de análises químico-legais do L.C.M.P. e do L.C.A.P.P. 

(1907-1911) 
 Livro de cópia dos relatórios químico-legais da Academia Politécnica do Porto (1900-

1901) 
 Livro de entradas e das vendas de géneros (1805-1806) 
 Livros das lições dos cursos preparatórios para a Escola do Exército (1878-1887) 
 Livros de cópia dos relatórios químico-legais do Laboratório Químico Municipal do Porto 

(1900-1907) 
 Livros de inscrições e exames (1873-1894) 
 Livros de requisições do Laboratório Químico da Academia Politécnica do Porto (1896-

1912)  
 Ouro vindo do Brasil : Documentos oficiais inéditos (1769-1822) 
 Registo de nomeações e provimentos : Academia Real de Marinha e Comércio e 

Academia Politécnica do Porto (1803-1851)  
 Registo dos processos para aumento de vencimentos por diuturnidade de serviço 

(1876-1956)  
 Relatórios das missões de estudantes da Academia Politécnica do Porto (1901-1911) 
 Relatórios de análises minerais e orgânicas : Laboratório Químico da Academia 

Politécnica do Porto (1885-1887) 
 Resumo da conta de receita e despesa em dinheiro da Academia Politécnica do Porto 

(1887-1888) 
 Trabalhos de alunos dos cursos de engenharia da Academia Politécnica do Porto 

(1886-1999)  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51584
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50272
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34255
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43923
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34803
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34803
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47953
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47953
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/46537
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43915
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43915
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49469
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/48015
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/46532
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34806
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31764
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49483
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50474
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50474
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52665
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52665
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51619
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49459
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47964
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47964
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31765
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49454
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49454
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51584
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49457
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49457
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50487
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50487
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49435
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47956
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47956
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47951
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47951
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51555
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51555
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Datas extremas dos documentos: 1803 - 1912 
Unidades: 116 (livros, maços, cadernos, documentos avulsos, etc.) 
Acessibilidade: Livre acesso 
Localização dos suportes originais: Arquivo Central da Reitoria, Praça de Gomes Teixeira, 
4099-002 Porto 
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ASSEMBLEIA DA UNIVERSIDADE, 1911-2009 
 
Em 1911, por determinação da Constituição Universitária, a Assembleia da Universidade 
fazia parte dos órgãos de gestão das universidades do Porto, Lisboa e Coimbra, ao lado do 
Reitor e do Senado. Anos depois, o Estatuto Universitário promulgado em Julho de 1918 
entregou ao Senado, à Assembleia Geral da Universidade e ao Reitor - embora também à 
Junta Administrativa e ao Conselho Académico entretanto criados - a gestão das 
universidades. Mais tarde, com o Estado Novo, esta competência passou para a 
Assembleia Geral da Universidade, para o Senado e o Reitor. Em 1930, o novo Estatuto da 
Instrução Universitária definiu a composição da Assembleia Geral da Universidade, que 
passou a ser constituída pelo Reitor, Vice-reitor, professores catedráticos das faculdades e 
três representantes de cada estabelecimento de ensino. 
 
O diploma de 1988, que ficou conhecido como a "Lei da autonomia universitária", 
determinou que os órgãos de gestão fossem constituídos pela Assembleia da Universidade 
- entidade responsável pela aprovação dos estatutos e pela eleição do Reitor -, pelo 
Senado Universitário, pelo Conselho Administrativo e pelo Reitor. Seguindo esta orientação, 
os primeiros Estatutos da Universidade do Porto (1989) entregaram a gestão e a 
administração da Universidade à Assembleia da Universidade, ao Reitor, ao Senado 
Universitário, ao Conselho Administrativo e ao Conselho Consultivo. 
 
Este órgão de gestão cessou funções em 2009, após a publicação dos Estatutos da 
Universidade do Porto em 14 de Maio. 
 
 
 
 
Séries e documentosiii 
 
 Atas das reuniões para eleição do Reitor da Universidade do Porto (1982-1994…)iv 
 Livro de atas da Assembleia da Universidade do Porto (1911-1935…)v 
 
 
 
 
Datas: 1911 - 1994 
Unidades: 3 livros 
Acessibilidade: Livre acesso 
Localização dos suportes originais: Arquivo Central da Reitoria, Praça de Gomes Teixeira, 
4099-002 Porto 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/32976
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=18372
https://sigarra.up.pt/up/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=9881
https://sigarra.up.pt/up/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=3771
https://sigarra.up.pt/up/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=3771
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42092
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/32977
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CONSELHO ADMINISTRATIVO, 1952-2009 
 
Pelo Decreto 39.001, de 20 de novembro de 1952, a Direção-Geral do Ensino Superior e 
das Belas Artes determinou que a administração de cada uma das universidades de 
Coimbra, Lisboa e Porto, pertence a um conselho administrativo constituído pelo reitor, 
que preside, pelo secretário e pelo 1º oficial, chefe da contabilidade.  
 
O Conselho Administrativo assegurou a gestão administrativa, financeira e patrimonial da 
Universidade até 2009, ano em que estas competências, juntamente com as de gestão de 
recursos humanos, foram atribuídas ao Conselho de Gestão, criado pelos novos Estatutos 
da Universidade do Porto, publicados a 14 de Maio. 
 
As funções do Conselho Administrativo foram precedidas pelas da Junta Administrativa, 
criada pelo Estatuto da Instrução Universitária de 1918.  
 
 
 
 
Séries e documentosvi 
 
 Atas do Conselho Administrativo da Universidade do Porto (1969-1991…)vii 
 Termos de verificação do cofre da Tesouraria (1941-1973) 
 
 
 
 
Datas: 1941 - 1991 
Unidades: 9 livros 
Acessibilidade: Livre acesso 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Reitoria, Praça de Gomes 
Teixeira, 4099-002 Porto 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42089
https://sigarra.up.pt/up/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=3771
https://sigarra.up.pt/up/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=3771
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42090
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52880


Arquivo Digital da U.Porto 
 

8 
 

CONSELHO CIENTÍFICO DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 1978-1988 
 
O Conselho Científico da Universidade do Porto foi instituído pela Ordem de Serviço n.º 
7/78, de 14 de dezembro: Os reitores das Universidades [poderão] instituir conselhos 
destinados a coadjuvá-los nos assuntos pedagógicos, científicos e culturais. Esses 
conselhos funcionarão em plenário ou comissões, que poderão agregar os especialistas 
necessários ao estudo dos problemas. Esta deliberação foi revogada pela alínea b) do 
artigo 34.º da Lei n.º 108/88, de 24 de setembro, conhecida como "Lei da autonomia 
universitária". 
 
 
 
 
Séries e documentosviii 
 
 Atas do Conselho Científico da Universidade do Porto (1979-1988) 
 
 
 
 
Datas: 1979 - 1988 
Unidades: 2 livros 
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Reitoria, Praça de Gomes 
Teixeira, 4099-002 Porto 
 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42158
http://dre.pt/pdf1sdip/1988/09/22200/39143919.pdf
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42159
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SENADO, 1911- 
 
Desde o ano da fundação da Universidade do Porto que o Senado constitui um dos órgãos 
de gestão universitários. O Estatuto Universitário promulgado em Julho de 1918 manteve 
as competências iniciais do Senado, reforçadas anos mais tarde pelo Estado Novo. O 
Estatuto da Instrução Universitária publicado em 1930 não introduziu alterações 
significativas no modelo de gestão vigente nas universidades mas, em contrapartida, a 
legislação promulgada em 1952 reduziu o leque de competências do Senado, em 
particular as que se referiam a matéria administrativa e financeira. 
 
A Lei 108/88, de 24 de Setembro, estipulou que a ação do Reitor seria coadjuvada pela da 
Assembleia da Universidade e pela do Senado Universitário e que a concordância deste 
último órgão constituía condição imprescindível para que fossem homologados 
procedimentos de natureza académica, contabilística e disciplinar – criando, suspendendo 
e extinguindo cursos, aprovando projetos de orçamento, aplicando penas disciplinares, etc. 
 
Em 1989, o texto dos primeiros Estatutos da Universidade do Porto assegura a linha de 
continuidade relativamente à Lei 108/88, tanto do ponto de vista da expressão orgânica 
da gestão, como da natureza funcional que decorre do exercício de atribuições e 
competências. A partir de 2009, com a entrada em vigor dos Estatutos datados de 15 de 
maio, o Senado deixa de ser um órgão deliberativo e passa a ser um órgão de consulta que 
tem por missão assegurar a coesão da Universidade do Porto e a participação de todas as 
unidades orgânicas na sua gestão. 
 
As primeiras atas do Senado ficaram registadas em livro, documentando assim as reuniões 
realizadas entre 28 de outubro de 1911 e 28 de março de 1974. A riqueza do seu 
conteúdo torna-as uma fonte de informação de leitura indispensável à história da 
Universidade do Porto.  
 
O 4.º volume desta série encontra-se em acesso restrito devido ao facto de conter 
informação de natureza confidencial. O 1.º (1911-1929) foi transcrito e publicado no 
âmbito das comemorações do 1.º Centenário da U.Porto. 
 
 
 
 
Séries e documentosix 
 
 Atas do Senado da Universidade do Porto (1911-1974…)x 
 
 
 
 
Datas: 1911 - 1974 
Unidades: 4 livros 
Acessibilidade: Acesso aberto, à exceção do livro n.º 4 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Reitoria, Praça de Gomes 
Teixeira, Porto 
 
 
 
 

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/32978
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=2415
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=18372
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=18372
http://sigarra.up.pt/up/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=9881
http://centenario.up.pt/
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/32979
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REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 1911- 
 
A Reitoria é o núcleo central da organização Universidade do Porto. Para além de prestar 
apoio administrativo aos órgãos de gestão, integra serviços como o de Formação e 
Organização Académica - que coordena e colabora com as Unidades Orgânicas no que se 
refere à oferta de formação pré-graduada, pós-graduada e formação contínua -, de 
Relações Internacionais - serviço ao qual compete a promoção da política de cooperação 
com as universidades estrangeiras e o apoio à internacionalização da U.Porto - e a 
Universidade Digital, responsável por promover a generalização da utilização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação em todas as atividades da Universidade do 
Porto, bem como por incentivar o desenvolvimento e a utilização de serviços inovadores 
nesta área.  
 
Na origem da Reitoria estiveram uma secretaria e uma tesouraria, criadas em 1911. Ao 
longo dos anos, e acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da U.Porto, a 
organização Reitoria adquiriu uma dimensão e uma estrutura interna de complexidade 
crescentes. O apogeu dos seus serviços académicos deu-se na 2.ª metade dos anos 80, 
como uma consequência natural do boom estudantil. Em 1987, esses serviços foram 
descentralizados e as principais funções que lhes estavam cometidas foram transferidas 
para as faculdades. 
 
Desde as origens que a Reitoria utilizou as mesmas instalações que a Academia Real de 
Marinha e Comércio da Cidade do Porto e a Academia Politécnica do Porto, partilhando-as 
com a Faculdade de Ciências, a Escola de Engenharia anexa àquela Faculdade, a 
Faculdade Técnica (depois Faculdade de Engenharia), a primeira Faculdade de Letras, a 
Faculdade de Economia, os museus e institutos de Zoologia, Geologia e Antropologia e, 
ainda, os institutos de Matemática, Física e Química. Apesar de o espaço ser reduzido face 
ao número de ocupantes, a Reitoria manteve-se neste edifício até 1976, ano em que foi 
obrigada a transferir-se para o imóvel do antigo Comando do ex-CICAP, na Rua de D. 
Manuel II, em consequência do incêndio ocorrido em 1974 no edifício da Praça de Gomes 
Teixeira. 
 
O regresso da Reitoria ao edifício histórico da U.Porto deu-se em 2006. Nele também têm 
as suas instalações o Museu de História Natural, o Museu de Ciência, ambos instituídos 
em 1996, e o fundo iconográfico e bibliográfico da U.Porto intitulado Fundo Antigo. 
 
 
 
Séries e documentosxi 
 
 Alvarás da Reitoria (1951-1980) 
 Antigos Estudantes: Fotografias (1910-2007) 
 Anuários da Escola Médico-Cirúrgica do Porto e da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (1906-1927) 
 Anuários da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (1911-1918) 
 Anuários da Universidade do Porto (1948-1963) 
 Atas das reuniões dos trabalhadores administrativos da Secretaria da Universidade do 

Porto (1976) 
 Atas de sessões solenes da Universidade do Porto (1934-1947) 
 Atas do Conselho de Bolsas de Estudo da Universidade do Porto (1978) 
 Certificado coletivo de identidade e viagem (1969) 
 Convocações do Senado e Assembleia Geral (1927-1974) 

http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#marinha
http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#marinha
http://sigarra.up.pt/fcup/pt/web_page.inicial
https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_page.inicial
http://sigarra.up.pt/flup/pt/web_page.inicial
http://sigarra.up.pt/fep/pt/web_page.inicial
http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1007157
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49453
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31774
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42099
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42099
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42095
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34269
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50275
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50275
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42117
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31777
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51586
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42115
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 Cópias de certidões (1923-1975) 
 Documentos pessoais de Leonardo Augusto Coimbra (1942-1959) 
 Dossier Casa Andresen [1928-1993] 
 Fichas individuais de alunos [1911-1987] 
 Ephemera (1958-1975)  
 Instituto de Climatologia e Hidrologia : Diplomas do Curso de Médicos Hidrologistas 

(1933-1954) 
 Instituto de Climatologia e Hidrologia : Livro de Atas do Conselho (1930-1972) 
 Livro de atas de concursos, de doutoramentos e de agregação da Faculdade de 

Engenharia (1943-1957) 
 Livro de registo das Resoluções do Senado Universitário (1929-1953) 
 Livro de registo de doutoramentos de professores (1917-1943) 
 Livro de registo dos pontos dos concursos da Escola de Farmácia do Porto (1903-

1951) 
 Livro de registo dos termos dos concursos da Escola de Farmácia do Porto (1903-

1957) 
 Livros de atas de concursos de pessoal docente (1932-1983)  
 Livros de atas de concursos de pessoal docente e de provas académicas (1932-1980) 
 Livros de atas de concursos de pessoal não docente (1935-1997)  
 Livros de atas de provas de doutoramento (1928-1964) 
 Livros de cadastro de pessoal (1911-1985)  
 Livros de curso de estudantes da Universidade do Porto (1934-1971) 
 Livros de inscrições e exames (1911-1965) 
 Livros de termos de concursos (1945-1969) 
 Livros de termos de posse dos Órgãos de Gestão das Unidades Orgânicas (1975-

2012…)xii 
 Livros de vencimentos de pessoal (1914-1958…)xiii  
 Processos de obras (1946-2010…)xiv 
 Processos individuais da carreira de investigação (1985-1997…)xv 
 Processos individuais de doutoramento honoris causa (1982-2006…)xvi 
 Processos individuais de equivalências e reconhecimento de habilitações [1982]-

2005…)xvii 
 Processos individuais de pessoal (19[62]-2006…)xviii 
 Processos individuais de provas de agregação [1956]-2005…)xix 
 Processos individuais de provas de aptidão pedagógica e capacidade científica (1982-

[2005] 
 Processos individuais de provas de doutoramento [1983]-2005…)xx 
 Projetos de instalações (1927-2002) 
 Recortes de imprensa (1919-1987) 
 Recortes de imprensa do Orfeão Universitário do Porto (1968-1970) 
 Relações de despesas com pessoal e material (1939-1963) 
 Termos de posse e de aceitação de nomeação de pessoal docente e não 

docente (1914-1973) 
 Universidade do Porto : Cartas de doutoramento (honoris causa) : Livro 1.º (1921-

1970) 

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31772
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51621
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51648
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31773
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31779
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31779
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31776
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51637
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51637
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31778
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31780
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50274
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50274
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50463
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/33343
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50468
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31775
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/33245
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31782
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/33262
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31783
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/51626
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31784
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31784
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/33281
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31789
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/35476
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/35483
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/38743
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/39836
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/36140
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/35485
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/36750
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31790
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31791
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/33136
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/39793
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31786
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31786
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31781
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31781
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Datas: 1903 - 2012 
Unidades: 25.400 (livros, processos, desenhos, fotografias, etc.) 
Acessibilidade: Acesso aberto; o acesso a determinados processos requer autorização 
prévia 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Reitoria, 4099-002 Praça de 
Gomes Teixeira, Porto 
 
 
 
 
 
 
ARQUIVO TÉCNICO DO DEGRE 
 
Até meados dos anos 80 do século XX, a informação decorrente das atividades da gestão 
do património imóvel da U.Porto decorreu da ação de ministérios como o das Obras 
Públicas e da Educação, que detinham a exclusividade das obras de construção, 
adaptação, beneficiação e apetrechamento dos equipamentos universitários. A nível 
regional, a Direção das Construções Escolares do Norte constituía o principal interlocutor 
da Universidade do Porto. 
 
Quando a Universidade do Porto dispôs de recursos técnicos e, sobretudo, de autonomia 
administrativa e financeira para gerir e administrar o património que lhe estava afeto, as 
competências, o pessoal técnico e o acervo documental reunido até então foram 
transferidos para a Reitoria. 
 
A série de processos do Arquivo Técnico do DEGRE (Departamento de Gestão dos Recursos 
Educativos do Ministério da Educação) foi entregue à Universidade do Porto em 1995 pela 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação, mediante assinatura de um protocolo. Ao 
abrigo deste convénio, a U.Porto obrigou-se a conservar e a assegurar o acesso a todo o 
acervo composto de projetos de arquitetura, e das várias especialidades necessárias à 
constituição do projeto de construção das instalações que (...) são património da 
Universidade do Porto. 
O tratamento arquivístico e a digitalização do acervo, que tiveram lugar a partir de 2005, 
foram comparticipados pelo FEDER após submissão de uma candidatura ao III Quadro 
Comunitário de Apoio. 
 
 
 
 
Séries e documentosxxi 
 
 Processos de obras do Arquivo Técnico do DEGRE (1942-1988) 
 
 
 
 
Datas: 1942 - 1988 
Unidades: 99 processos 
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Reitoria, 4099-002 Praça de 
Gomes Teixeira, Porto 

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31788


Arquivo Digital da U.Porto 
 

13 
 

FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 1979- 
 
A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, criada pelo Decreto-Lei n.º 498-F/79, 
de 21 de Dezembro, resultou da integração do Curso de Arquitetura - 1ª Secção, da Escola 
Superior de Belas Artes na Universidade do Porto. Porém, o ensino ministrado pela FAUP 
remonta à Aula de Debuxo e Desenho, criada em 1779, e absorvida pela Academia Real de 
Marinha e Comércio da Cidade do Porto, primeira instituição de ensino público na cidade, 
fundada em 1803. 
 
Em 1836 foi criada a Academia Portuense de Belas Artes, dedicada a aulas de Pintura, 
Escultura e Arquitetura, a qual, a partir de 1839, anexou o Museu Portuense de Pinturas e 
Estampas, mais tarde Museu Soares dos Reis (1911). À Academia Portuense de Belas 
Artes sucedeu a Escola de Belas Artes do Porto, em 1881, posteriormente intitulada Escola 
Superior de Belas Artes do Porto na sequência de sucessivas reformas, entre as quais se 
destaca a de 1957, preconizada por Carlos Ramos. 
 
Após a nomeação da Comissão Instaladora da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto, o projeto para as novas instalações foi adjudicado ao arquiteto Álvaro Siza Vieira, 
em 1986. Restauradas as casas da Quinta da Póvoa e construído o Pavilhão Carlos Ramos, 
o novo edifício foi inaugurado em 1997. 
 
 
 
 
Séries e documentosxxii 
 
 Processos de concurso para obtenção do diploma de arquiteto (CODA) (1935-1983) 
 xxiiiRecortes de imprensa (1987-2000…)  
 
 
 
 
Datas: 1935 - 2000 
Unidades: 367 processos; 1898 recortes de imprensa 
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização dos documentos originais: Centro de Documentação, Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, Via Panorâmica S/N 4150-564 Porto 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31839
http://www.fa.up.pt/
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://mnsr.imc-ip.pt/
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000735
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006598
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/39800
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31841
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 1911- 
  
Com a criação da Universidade do Porto em 1911, a Academia Politécnica foi 
desmembrada e parcialmente integrada na nova Faculdade de Ciências - secções de 
Ciências Matemáticas, Ciências Físico-Químicas e Ciências Histórico-Naturais. A matriz 
organizacional desta Faculdade era comum às das suas congéneres, embora apresentasse 
a especificidade de ser também uma Escola de Engenharia (tinha anexos os cursos 
especiais de engenharia civil, professados na Academia Politécnica). Pelo Decreto n.º 226, 
de 30 de Junho de 1914, foram fixados os estabelecimentos anexos à Faculdade de 
Ciências: laboratório de física, museu e laboratório de mineralogia e geologia, jardim, 
museu e laboratório de botânica, e museu, laboratório e estação de zoologia marítima. 
 
A Faculdade de Ciências teve as suas primeiras instalações no edifício que pertencera à 
Academia Politécnica do Porto e, antes desta, à Academia Real de Marinha e Comércio da 
Cidade do Porto (1803-1837). Este edifício, atual sede da Universidade do Porto, localiza-
se na Praça de Gomes Teixeira, designação escolhida em homenagem ao seu 1.º Reitor. 
 
A insuficiência de espaço no edifício para acomodar convenientemente a Faculdade de 
Ciências, aliada à impossibilidade da sua expansão por se situar em pleno centro urbano, 
acabou por conduzir à transferência da Faculdade de Ciências para o polo 3 da U.Porto, no 
Campo Alegre. As novas instalações foram projetadas pelo arquiteto José Carlos Loureiro. A 
mudança de instalações iniciou-se durante o ano-letivo de 1996-97, com a transferência 
dos departamentos de Física e de Química. Em 2002 foi a vez dos departamentos de 
Matemática Pura e Matemática Aplicada. No edifício de origem mantêm-se o Museu de 
História Natural, o Museu de Ciência e o Fundo Antigo. 
 
O arquivo da Faculdade de Ciências disponibilizado pelo Arquivo Digital da U.Porto é 
constituído pelos documentos que se encontravam à guarda do Fundo Antigo e foram 
transferidos em 2012 para o Arquivo Central da Reitoria. Os documentos refletem as 
atividades das primeiras décadas de funcionamento da FCUP e, também, os últimos anos 
de existência da Academia Politécnica. 
 
 
 
 
Séries e documentosxxiv 
 
 Atas das sessões do Conselho Académico (1907-1921) 
 Contas do Laboratório de Química da Faculdade de Ciências (1925-1930) 
 Dissertações de candidatura a concursos na Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto (1913-1932) 
 Documentos de despesa do Laboratório de Química da Faculdade de Ciências (1912-

1917) 
 Folhas de ponto dos trabalhos práticos de Química P.C.N. e de Química Orgânica da 

Faculdade de Ciências (1918-1921) 
 Índice de alunos do curso P.C.N. da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(1920) 
 Livro de atas da Assembleia Geral da Faculdade de Ciências (1975) 
 Livro de atas da votação do mérito absoluto dos candidatos a concursos : APP e FCUP 

(1855-1926) 

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31766
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#politecnica
http://www.fc.up.pt/
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#marinha
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=122251#marinha
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1005844
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006586
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1005842
http://sigarra.up.pt/up/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=1005708
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006718
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006718
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006696
http://www.fc.up.pt/fa/
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42151
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47959
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50476
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50476
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49451
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49451
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47996
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47996
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47985
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47985
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/46528
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49481
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49481
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 Livro de balanço dos saldos das contas : Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto (1920-1923) 

 Livro de contas correntes dos prémios da Faculdade de Ciências (1931-1945) 
 Livro de cópia dos relatórios químico-legais do Laboratório Químico da Faculdade de 

Ciências (1911) 
 Livro de registo de autos de ocorrência da Faculdade de Ciências (1928-1960) 
 Livro de registo de correspondência recebida (1922-1927) 
 Livro de termos e de atas dos concursos de pessoal da Academia Politécnica e da 

Faculdade de Ciências (1884-1948) 
 Livros de atas da Comissão Administrativa da Faculdade de Ciências (1919-1937) 
 Livros de atas das reuniões da Comissão Diretiva Provisória da Faculdade de Ciências 

(1974-1977) 
 Livros de atas das reuniões do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências (1976-

1998) 
 Livros de termos dos exames de doutoramento da Faculdade de Ciências (1917-1957) 
 Prémios : Faculdade de Ciências (1915-1966) 
 Resumo das lições de Química Geral : Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(1929-1930) 
 Termos de posse da Faculdade de Ciências (1918-1934) 
 
 
 
 
Datas: 1855 - 1998 
Unidades: 185 (livros, maços) 
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Reitoria, 4099-002 Praça de 
Gomes Teixeira, Porto 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50466
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50466
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/48403
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50471
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50471
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47961
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49392
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49476
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49476
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/42150
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47998
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47998
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/48003
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/48003
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/47946
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/46530
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OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO PROF. MANUEL DE BARROS, 1948- 
 
O Observatório Astronómico foi fundado em 1948 pelo Professor Manuel de Barros, da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que assim procurou  responder às 
necessidades de aprendizagem dos estudantes de Matemática e de Engenharia 
Geográfica durante as aulas de Astronomia.  
 
A localização do Observatório foi escolhida pelo Professor Rui Luís Gomes, então diretor 
do Gabinete de Astronomia. Em 1957 estavam concluídas as obras e o edifício 
devidamente apetrechado. Cerca de uma década mais tarde, a 19 de abril de 1968, foi 
lavrado o auto de entrega e cessão simultânea dos edifícios para o Círculo Meridiano e 
Mira Leste do Observatório Astronómico. 
 
A série intitulada “Desenhos de projeto do Círculo Meridiano de Espelho” é constituída por 
desenhos do projeto do "Círculo Meridiano de Espelho" (CME) – são desenhos de 
pormenores mecânicos, plantas e alçados da cúpula que abriga o instrumento e dos 
arruamentos do recinto onde o edifício do Observatório se encontra implantado. Os 
documentos originais, em papel, pertencem ao arquivo do Observatório Astronómico da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A sua digitalização teve por base um 
projeto de reconstituição tridimensional do instrumento, que ficou concluído em 2013.  
O CME é um instrumento de astrometria utilizado para definir um padrão de tempo 
mediante a observação da passagem meridiana de várias estrelas. Instalado no 
Observatório Astronómico do Monte da Virgem, o CME permitia aferir o estado de um 
relógio calibrado para o "tempo médio". Trata-se de um instrumento invulgar, onde a 
escolha criteriosa das opções de design, como, por exemplo, o espelho rotativo e as duas 
lunetas de observação colineares, procurou responder aos condicionalismos resultantes 
de dificuldades instrumentais bem conhecidas. 
 
O CME apenas teve dois "rivais" em todo o mundo: um instrumento análogo no 
Observatório de Ottawa (Canadá) e outro no Observatório de Pulkowo (Rússia). Durante 
meio século esteve ao serviço das comunidades académica e científica como um 
instrumento singular, capaz de permitir observações continuadas e contribuindo a nível 
mundial para perceber os movimentos celestiais. 
 
 
 
 
Séries e documentosxxv 
 
 Desenhos de projeto do Círculo Meridiano de Espelho (1949-1969)  
 
 
 
 
Datas: 1949 - 1969 
Unidades: 145 desenhos  
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização dos documentos originais: Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto, Alameda do Monte da Virgem, 4430-146 Vila Nova de Gaia 
 
 
 

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31769
http://www.fc.up.pt/
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1006605
http://www.oaog.ca/index.htm
http://www.gao.spb.ru/english/
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31770
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FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 1919-1928   
 
A primeira Faculdade de Letras da Universidade do Porto foi criada pela Lei n.º 861, de 27 
de Agosto de 1919, mediante proposta apresentada pelo ministro Leonardo Coimbra.  
 
A Faculdade teve uma atividade breve e intensa, pois a ameaça de extinção surgiu logo em 
1923, motivada por razões de natureza financeira. Acabou por ser suprimida em 1928, 
pelo Decreto n.º 15.365, de 12 de Abril, assinado pelo ministro Alfredo de Magalhães. Não 
obstante o diploma de extinção, foi superiormente autorizado que os alunos matriculados 
pudessem concluir as suas licenciaturas, motivo pelo qual as aulas prosseguiram até ao 
dia 31 de Julho de 1931, data da realização do último exame. 
 
 
 
 
Séries e documentosxxvi 
 
 Processos de passagem de certidões (1920-1923) 
 Requerimentos para inscrição em cadeiras (1920-1923) 
 Requerimentos para pagamento de propinas (1920-1923) 
 
 
 
 
Datas: 1920 - 1923 
Unidades: 508 documentos  
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização do arquivo físico: Arquivo Central da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, Via Panorâmica, s/n, 4150-564 Porto 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34289
http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000779
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34291
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34292
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 FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 1961- 
 
A “segunda” Faculdade de Letras da Universidade do Porto foi criada a 17 de agosto de 
1961 e as aulas apenas puderam ter início no ano letivo de 1962-63. Durante os primeiros 
anos funcionaram apenas dois cursos de licenciatura – História e Filosofia – e o Curso de 
Ciências Pedagógicas. A criação da licenciatura em Filologia Românica data de 1968 e os 
bacharelatos e licenciaturas em Filologia Germânica e em Geografia, em junho de 1972. 
 
A Faculdade de Letras teve as suas primeiras instalações no edifício anteriormente 
ocupado pela Faculdade de Medicina e que fora construído para acolher a Escola Médico-
Cirúrgica do Porto. A Secção de Filosofia ocupou o edifício da Quinta Burmester, mais tarde 
foi necessário recorrer a um imóvel na Rua das Taipas, e depois, provisoriamente, 
enquanto não terminavam as obras do Complexo Pedagógico, no Campo Alegre, ocupou-se 
parte do Seminário de Vilar. A este último edifício sucederam as atuais instalações, 
projetadas pelo arquiteto N. Tasso de Sousa. 
 
 
 
 
Séries e documentosxxvii 
 
 Sumários da Licenciatura em Arqueologia (1999-2004) 
 Sumários da Licenciatura em Ciência da Informação (2001-2004) 
 Sumários da Licenciatura em Estudos Europeus (1996-2004) 
 Sumários da Licenciatura em Filologia Germânica (1972-1982) 
 Sumários da Licenciatura em Filologia Românica (1969-1982) 
 Sumários da Licenciatura em Filosofia (1962-2004) 
 Sumários da Licenciatura em Geografia (1973-2004) 
 Sumários da Licenciatura em História (1962-2004) 
 Sumários da Licenciatura em História da Arte (1999-2004)   
 Sumários da Licenciatura em História - Variante de Arqueologia (1980-2002) 
 Sumários da Licenciatura em História - Variante de História da Arte (1981-2002) 
 Sumários da Licenciatura em História - Variante de História da Arte e da 

Arqueologia (1978-1988) 
 Sumários da Licenciatura em Jornalismo e Ciências da Comunicação (2000-2004) 
 Sumários da Licenciatura em Sociologia (1982-2004) 
 Sumários de Cursos Livres (1985-2004) 
 Sumários do Curso Anual de Língua e Cultura Portuguesa para Estrangeiros (2001-

2004) 
 Sumários do Curso de Ciências Pedagógicas (1962-1975) 
 Sumários do Curso de Especialização A Geografia nos Ensinos Básico e Secundário: 

uma prática reflexiva (2003-2004) 
 Sumários do Curso de Especialização em Ciências Documentais (1985-2003) 
 Sumários do Curso de Português Língua Estrangeira (2003-2004) 
 Sumários do Curso de Pós-Graduação em Gestão dos Riscos Naturais (2003-2004) 
 Sumários do Curso de Verão para Estrangeiros (2002-2003) 
 Sumários do Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em Estudos Asiáticos (2005-

2006) 

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34815
http://www.fl.up.pt/
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43954
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49995
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50013
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34816
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43955
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34973
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43960
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43956
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43957
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43959
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43958
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/43958
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49841
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/49475
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50485
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50454
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50454
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/34961
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52443
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52443
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52462
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50483
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52452
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50484
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52458
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52458
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 Sumários do Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em Literaturas 
Românicas (2004) 

 Sumários do Curso Intensivo de Língua e Cultura Portuguesa para Estrangeiros (2001-
2004) 

 Sumários do Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica (1996-1998) 
 Sumários do Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (1992-2003) 
 Sumários do Mestrado em Estudos de Tradução (1995-1996) 
 Sumários do Mestrado em Filosofia do Conhecimento (1987-1996) 
 Sumários do Mestrado em Filosofia Medieval (1994-1996) 
 Sumários do Mestrado em Filosofia Moderna e Contemporânea (1996-2004) 
 Sumários do Mestrado em Filosofia Social e Política (1985-1986) 
 Sumários do Mestrado em História Contemporânea (1996-1997) 
 Sumários do Mestrado em História da Arte em Portugal (1996-2002) 
 Sumários do Mestrado em História Medieval (1987-1999) 
 Sumários do Mestrado em História Moderna (1997-2001) 
 Sumários do Mestrado em Linguística Aplicada (2001-2002) 
 Sumários do Mestrado em Relações Históricas Portugal, Brasil, África, Oriente (1997) 
 Sumários do Ramo Educacional (1987-1996) 
 
 
 
 
Datas: 1962 - 2006 
Unidades: 3632 (livros, cadernetas) 
Acessibilidade: Acesso aberto 
Localização dos documentos originais: Arquivo Central da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Via Panorâmica, s/n, 4150-564 Porto 
  

http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52456
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52456
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50482
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/50482
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52367
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52402
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52661
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52414
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52416
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52425
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52432
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52418
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52460
http://repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/52563
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i As datas (em anos) são as de existência das entidades atrás mencionadas (subsistemas de arquivo).  
ii As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
iii As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
iv As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
v As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
vi As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
vii As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
viii As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
ix As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
x As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xi As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
xii As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xiii As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xiv As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xv As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xvi As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xvii As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xviii As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xix As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xx As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xxi As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
xxii As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
xxiii As reticências significam que a série informacional se prolonga no tempo e que os documentos em papel 
ainda não foram digitalizados. 
xxiv As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
xxv As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
xxvi As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
xxvii As datas (em anos) são as datas de existência da série informacional antes nomeada. 
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