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As acções ao nível da divulgação e, em alguns casos, 
de criação de condições de acesso aos documentos que 
traçam a evolução histórica dos projectos e do património 
edificado da Universidade do Porto têm-se multiplicado 
nos últimos anos, cobrindo um hiato de mais de 50 anos 
desde que ocorreu a primeira iniciativa neste âmbito.

Em 1934 foi editado o álbum titulado “Universidade 
do Porto”, no qual se comprova que, na altura, 
integravam o património da universidade – com 4 
faculdades – fundamentalmente três edifícios: o da 
Praça Gomes Teixeira (Reitoria e Faculdades de Ciências 
e de Engenharia), o do Largo Professor Abel Salazar 
(Faculdade de Medicina) e o da Rua Aníbal Cunha 
(Faculdade de Farmácia). O edifício da Rua dos Bragas, 
onde veio a ser instalada a Faculdade de Engenharia, 
estava ainda em construção. 

Em 1987 foi publicada a brochura “Edifícios da 
Universidade do Porto”, catálogo de uma exposição 
integrada nas comemorações do 75º aniversário da 
up, patente no Museu Nacional Soares dos Reis. Este 
documento dá conta da deslocação da up do centro da 
cidade para os Pólos 2 e 3 e inclui, entre os edifícios mais 
relevantes, além dos já referidos, as novas Faculdades de 
Medicina, inaugurada em 1959, e de Economia, aberta 
já depois de 1974, ambas no Pólo 2.

Os novos pólos são razão para dois debates, o 
respeitante ao Pólo 3, em Março de 1995 e, o relativo ao 
Pólo 2, em Março de 2000. O Boletim, Ano v (nº 26-27), 
editado em Dezembro de 1995, inclui textos relativos ao 
painel “O Campo Alegre da Universidade” e, em Março de 

2000, foi publicada a brochura “Projecto da Área Central 
do Pólo II da Universidade do Porto – Programa Base”.

Em 22 de Março de 2005 foi aberta ao público, 
no edifício da Praça Gomes Teixeira, a exposição 
“A Universidade e a Cidade – O Património Edificado da 
U. Porto”. Um ano depois foi inaugurada no mesmo local 
uma nova mostra denominada “A Cidade da Universidade 
– Passos Perdidos do Edifício Histórico da Universidade do 
Porto”. Ambas as exposições deram origem a catálogos.

Com uma finalidade mais permanente e 
abrangente e de maior amplitude, ainda em 2005 
foi lançado o Projecto, a que se associa o presente 
documento, intitulado “A Universidade e a Cidade: 
Os edifícios da Universidade do Porto ao longo da história 
– um projecto de tratamento arquivístico e de digitalização”, 
o qual mereceu a aprovação e apoio financeiro do 
Programa Operacional da Cultura. O Projecto, além 
de objectivos de natureza essencialmente técnica 
– proceder ao tratamento arquivístico e à digitalização 
de documentação, escrita e desenhada, produzida no 
âmbito da construção física (edifícios e espaços urbanos) 
da universidade – tem um propósito de abertura, 
de dar a conhecer a up, tornando possível o acesso 
indiferenciado, mas controlado, a todo o manancial de 
documentação e de informação que foi tratado. 

No âmbito do Projecto foi feito o levantamento e o 
tratamento da informação relativa aos edifícios acima 
mencionados e, também, da que relata e espelha toda a 
actividade de projecto e construtiva que se desenvolveu 
nas duas últimas décadas. Com efeito, foi sensivelmente 
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a partir de meados dos anos 80 que se desencadeou 
o processo actual de remodelação, ampliação e 
modernização das infra-estruturas da up, que afectou, 
afecta ou irá afectar todas as unidades orgânicas, as 
instituições de i&d, os Serviços de Acção Social, as 
instalações desportivas e os organismos culturais 
ligados à up. 

Assim, estão instaladas em edifícios recentes ou 
modernizados as Faculdades de Arquitectura, de Belas 
Artes (parcialmente), de Ciências, de Desporto, de Direito, 
de Economia, de Engenharia, de Letras, de Psicologia 
e de Ciências da Educação e de Medicina Dentária. São 
excepção as Faculdades de Medicina, de Farmácia e de 
Ciências da Nutrição e Alimentação e o Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar, cujos projectos estão 
finalizados. No tocante à acção social, foram abertas, ou 
estão em vias de o serem, 7 cantinas (3 no Pólo 2 e 2 em 
cada um dos outros dois pólos) e 6 residências (4 no Pólo 
3 e 1 em cada um dos outros dois pólos). 

Os organismos culturais associados à up foram 
transferidos para instalações, convenientemente 
recuperadas, situadas na Rua dos Bragas.

Outros importantes trabalhos desenvolvidos dizem 
respeito à intervenção urbanística nos Pólos 2 e 3. No 
que concerne ao primeiro, foi possível consolidar uma 
solução, assumida na última versão do pdm do Porto, e que 
está em fase muito avançada de materialização. Quanto 
ao Pólo 3 os trabalhos de elaboração do projecto estão em 
curso, mas o ritmo da sua concretização tem sido lento.

O Projecto contribuiu de forma significativa para 

a organização do vasto conjunto de processos que 
resultaram da actividade de construção física da up, 
incluindo os que não ultrapassaram o nível das ideias 
e dos estudos. Pelo seu lado, a presente publicação, 
mais do que o resultado de uma obrigação do Projecto, 
espelha de uma forma que se pretende atraente e útil o 
vasto espólio documental que fica disponibilizado para 
estudo e consulta, o qual reflecte, de um certo ponto de 
vista, a história de uma instituição quase centenária, 
mas continuadora de outras que tiveram a sua fundação 
há mais de 250 anos.

O livro é composto por reproduções de desenhos 
criteriosamente escolhidos e por textos cuidadosamente 
preparados, que enquadram de forma adequada, 
ainda que breve, o trabalho produzido. Em sinal de 
reconhecimento e de apreço, é justo salientar que o 
Projecto e este documento final foram concretizados por 
uma equipa empenhada, de grande qualidade e com um 
elevado sentido de serviço à Universidade do Porto.

José Carlos Marques dos Santos

reitor

António Silva Cardoso

vice-reitor

8 pa l av r as a a brir
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Um Arquivo Digital na Universidade do Porto
Aquando da apresentação da candidatura ao Programa 
Operacional da Cultura, em Março de 2005, deixámos 
claramente expresso o nosso propósito: assegurar o acesso 
generalizado a projectos de instalações da Universidade 
do Porto, utilizando a Internet como veículo privilegiado 
para o conseguir. Estes documentos constituem a 
maior, e também a mais importante, percentagem dos 
processos técnicos e administrativos gerados no contexto 
do planeamento, da beneficiação e da construção do 
património imóvel da Universidade do Porto. São os 
usuais “processos de obras”, conjunto orgânico composto 
por peças escritas (cadernos de encargos, memórias 
justificativas e descritivas) e por peças desenhadas 
(plantas, cortes, alçados, pormenores, etc.). 

Desde o início que o público a que pretendíamos 
chegar se afigurou como devendo ser constituído pelo 
maior número possível das pessoas que, desejando 
consultar documentação relativa a edifícios e a outros 
equipamentos universitários, não pretendessem 
deslocar-se ao Arquivo Central da Reitoria, para aqui 
realizar as suas pesquisas.

Considerámos os arquitectos, os desenhadores, 
os engenheiros e os projectistas, como considerámos 
também os intervenientes e participantes na concepção 
destes documentos. Ponderámos, de igual modo, 
o pessoal técnico e especializado, colaborador da 
Universidade, para quem esta informação é o produto 
imediato do desempenho quotidiano das actividades. 
Pensámos, ainda, em todos os investigadores, 

independentemente do domínio da sua especialidade, 
embora destacando os interessados na história da 
cidade do Porto e na história da sua Universidade, 
bem como na história da arquitectura e do urbanismo 
em geral. E tivemos especialmente em atenção a 
generalidade dos cidadãos, dos mais empenhados aos 
simples curiosos, desde que cultivando o gosto pela 
informação enquanto processo de conhecimento.

A todos quisemos facultar um acesso livre à 
informação arquivada, sem os constrangimentos 
impostos pela distância geográfica e pelos horários 
praticados pelas instituições, sem as reservas inerentes 
ao estado de conservação de suportes deteriorados 
pelo tempo e pelo uso e também sem as dificuldades 
resultantes do manuseamento de alguns formatos.

A solução digital
Desde o primeiro momento que soubemos que a 
única solução, a solução capaz de responder plena 
e cabalmente a tão diversificado e exigente leque de 
intenções, residia na construção de um Arquivo Digital: 
ao aliarmos os documentos digitalizados às respectivas 
descrições – agregando, de forma coerente, a informação 
alojada em bases de dados e de imagens, com existência 
paralela e independente de per se –, estaríamos a criar 
um repositório digital susceptível de ser pesquisado 
e acedido a partir de uma imensidade de pontos.

História do Projecto 
Uma das tarefas prioritárias, e mais complexas, 

consistiu em aprofundar o tratamento arquivístico 
da documentação produzida e acumulada ao longo 
de décadas no contexto sistémico da Reitoria.

As Construções Escolares do Norte
Uma parte considerável desse acervo foi produzida 
em ambientes organizacionais fora da Universidade, 
datando de uma época em que, por um sem número de 
razões, esta instituição permanecia afastada da gestão 
dos recursos patrimoniais que lhe estavam afectos. 
Referirmo-nos à produção informacional que resultou 
das funções exercidas em matéria de instalações 
universitárias pela Direcção-Geral das Construções 
Escolares e pela sua delegação regional, sedeada no 
Porto, a Direcção das Construções Escolares do Norte. 

Arquivos desactivados no Ministério da Educação
À acção do Ministério das Obras Públicas (e dos 
seus congéneres funcionais cuja nomenclatura foi 
variando ao longo dos anos) associou-se, durante o 
mesmo período de tempo, a actividade do Ministério 
da Educação (que, de igual modo, viu o seu nome 
modificado por diversas vezes). Foi a este último que 
a Universidade do Porto ficou a dever a aquisição de 
valioso quinhão de documentos, que enriqueceu mais 
ainda o arquivo dos processos de obras. Em 1995, ao 
abrigo de um Protocolo celebrado com a Universidade 
do Porto, o Departamento de Gestão dos Recursos 
Educativos do Ministério da Educação entregou 
à guarda da Reitoria um considerável número 

um projecto e um livro
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de projectos de obras procedentes de arquivos 
desactivados daquela instituição governamental.

Do Gabinete Técnico ao Serviço de Construções 
e Conservação das Instalações da Reitoria 
Na Reitoria, a parcela mais recente do “arquivo das 
obras” - forma simplificada de nomear internamente 
este conjunto documental - remonta a meados dos anos 
80 do século xx, altura em que a Universidade do Porto 
passou a dispor da capacidade técnica e da autonomia 
administrativa e financeira indispensáveis à gestão 
e administração patrimonial.

A actualização de bases de dados anteriormente 
criadas pelo Arquivo Central para a inventariação 
dos processos de obras e dos projectos de instalações 
mostrou ser um dos primeiros e mais evidentes 
resultados obtidos durante a execução do Projecto. 
A informação proveniente da descrição de milhares 
de documentos gráficos foi de molde a diversificar os 
respectivos instrumentos de acesso e a enriquecer os 
conteúdos por estes disponibilizados.

Conhecer as organizações para gerir a informação
Em simultâneo com o decurso de outras vertentes 
do Projecto foi adquirindo consistência o estudo 
orgânico e funcional das instituições que enquadraram 
a produção documental objecto do nosso trabalho. 
Cientes desde a primeira hora de que apenas uma 
análise com estas características poderia garantir 
a contextualização exacta da informação produzida 

e acumulada, levámos a cabo as pesquisas necessárias 
ao conhecimento rigoroso dos organismos que, 
ao longo do século xx, antecederam a Universidade 
do Porto em matéria de espaços e de equipamentos. 
A primeira baliza cronológica fixou-se naturalmente 
nos começos desse século, atendendo à data da criação 
da Universidade.

Este estudo, ao ser desenvolvido na diacronia, 
permitiu remeter a documentação para o seu 
contexto de origem, desde logo ficando bem patente 
a continuidade entre os diversos sectores produtores, 
particularmente visível na análise dos fluxos 
informacionais. A série composta pelos “Processos 
de Obras” constitui a prova mais inequívoca desta 
integridade funcional. A informação, embora tendo 
sido gerada no decurso de processos transversais 
a diferentes organismos, não apresenta quaisquer 
rupturas internas, mesmo quando estão em causa 
universos sistémicos distintos.

Divulgar e conservar
Como se pôde depreender ao longo destas linhas, 
a outra grande componente do Projecto consistiu na 
transferência de suporte de conteúdos informativos. 
A intenção subjacente à digitalização de processos e de 
projectos de obras e de instalações era, como já foi dito, 
a de os tornar facilmente acessíveis em linha. O suporte 
digital surgiu, assim, como sendo o único capaz de 
assegurar a disponibilização de conteúdos informativos 
num universo infinito. Porém, e não obstante a aposta 

nas tic como veículo preferencial para a transmissão 
de informação e a consolidação de conhecimento, 
procurámos alcançar ainda um outro objectivo com 
a reprodução digital: o da conservação da informação 
no seu suporte de origem, susceptível de ser manuseado 
com muito menor frequência de agora em diante.

Um repositório de informação na Web 
As acções descritas, desenvolvidas paralelamente 
no decurso do Projecto, convergiram para a realização 
de um mesmo objectivo: o da disponibilização na 
Internet das imagens obtidas com a digitalização, cada 
uma das quais associada aos respectivos elementos 
identificativos. Na realidade, tratou-se de criar um 
vasto repositório de objectos digitais, recuperáveis 
a partir de meta-informação descritiva a eles associada, 
também esta disponível na Web. O software utilizado 
para a representação dos documentos foi o gisa (Gestão 
Integrada de Sistemas de Arquivo), enquanto que 
o sigarra (Sistema de Informação e Gestão Agregada 
de Recursos e Registos Académicos da Universidade 
do Porto) constituiu a plataforma informática 
indispensável à interface.

Universidade do Porto. Pólo 2.

Planta topográfica.

R 
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Razões para este livro
No âmbito do mesmo Projecto assumimos, também, 
o compromisso de dar à estampa um livro com 
características idênticas às do que agora se apresenta: 
uma obra impressa na qual reproduzíssemos alguns dos 
desenhos com mais significado para a Universidade do 
Porto. Mas, não obstante ser este o objectivo prioritário, 
o “livro” em causa foi, a pouco e pouco, assumindo 
outra feição. 

A familiaridade adquirida no contacto diário 
com os documentos, a convivência quotidiana com 
os projectos das instalações, a proximidade física 
com os próprios edifícios, onde, afinal, tem lugar 
o nosso trabalho, constituíram factores relevantes 
para que nascesse e se consolidasse um forte desejo 
de aprofundar as afinidades com o meio envolvente 
– estudando-o, reflectindo sobre ele e, depois, expondo 
os resultados dessa investigação. Ou não tivéssemos 
sido, quase todos os envolvidos, alunos de História!

Esclareça-se, no entanto, que, em momento algum 
ignorámos a existência de numerosa bibliografia sobre 
a história da Universidade do Porto, materializada 
em obras de fôlego e cariz variado. Como nunca 
esquecemos que a imprensa periódica constitui uma 
quase inesgotável fonte de informação. Porém, 
o peso destas constatações não foi o suficiente para nos 
deter: tornara-se irresistível escrever também um pouco 
da história da Universidade ou a de alguns dos seus 
edifícios, para sermos mais precisos. E aproveitarmos, 
assim, para lançar um pouco mais de luz, porventura 

uma luz diferente, sobre os espaços habitados por 
uma instituição quase secular. 

As fontes
Para o efeito, optámos por recorrer unicamente a 
informação conservada pelo Arquivo Central da Reitoria 
e cuja maior especificidade reside no facto de ter sido 
gerada no contexto de actividades organizacionais. Dito 
de outra maneira: as nossas fontes seriam constituídas 
por informação inédita no que toca à investigação, 
saída directamente da pena do projectista ou do lápis 
do desenhador.

Refira-se, porém, em abono da verdade, que, em casos 
de manifesta dúvida ou, ainda, de omissão por parte das 
“nossas fontes” – o que poderia pôr em causa a integridade 
e a inteligibilidade do relato -, recorremos à bibliografia 
disponível, cuja referência cabe em nota de rodapé.

Uma vez descrita a matéria-prima do nosso 
trabalho, cremos justificado o facto de haver espaços 
melhor documentados do que outros, épocas mais 
recheadas de informação do que outras, como à frente 
se poderá observar.

O âmbito cronológico
A opção menos difícil de efectuar foi a de natureza 
temporal. As balizas cronológicas ficaram decididas 
a partir do momento em que constatámos ser inviável 
abranger todo o universo documental no âmbito estrito 
do Projecto. De modo que, começando o nosso estudo 
pelo edifício que viu nascer a Universidade em 1911, 

sabíamos que o seu termo haveria de coincidir com as 
instalações tratadas (descritas e digitalizadas) no contexto 
da mesma investigação. Detivemo-nos, assim, na década 
de 90, embora com uma ou outra incursão mais além.

Os edifícios estudados
Outra opção a fazer dizia respeito aos edifícios 
a incluir neste Catálogo. Aqui, pudemos socorrer-nos 
da cronologia: partindo do edifício principal da 
Universidade, situado em pleno centro urbano, 
seguimos no encalço de obras mais recentes, que 
marcaram a expansão da Universidade pela cidade 
e pelo seu perímetro. Este foi-se alargando a partir 
da segunda metade do século xx, até abranger no seu 
reduto os pólos universitários mais distantes do núcleo 
citadino: o Pólo 3, no Campo Alegre, e o Pólo 2, na 
Asprela, junto ao Hospital de S. João, onde um dia se 
projectou erigir a Cidade Universitária.

 É altura de perguntarmos: poder-se-á, então, presumir 
que encontraremos neste livro uma notícia acerca de 
todos os edifícios da Universidade, desde que construídos 
ou remodelados até aos anos 90? A resposta é: de modo 
algum! Cientes de que não existem opções isentas de risco 
e que não sejam subjectivas, mas também de que, por 
contingências de diversa índole, éramos obrigados a fazer 
uma selecção, a nossa escolha recaiu nos edifícios que 
considerámos serem os mais emblemáticos. Agora, uma 
vez concluído o trabalho, apenas resta assumir as opções 
nele feitas e esperar que um dia haja oportunidade para 
o prosseguir, quem sabe se no âmbito de outro projecto. 

O leitor detectará, com certeza, outras lacunas, 
nenhuma delas consciente. À excepção de uma: 
a das instalações dos Serviços Sociais da Universidade. 
Embora representados graficamente através de algumas 
reproduções presentes neste livro, o certo é que 
sobre eles não foi esboçada qualquer notícia histórica. 
O porquê desta ausência não reside na escassez de 
informação arquivada (pelo contrário, ela sobeja), 
mas no facto de o universo dos lares, das cantinas, das 
residências, dos equipamentos desportivos ser tão vasto 
(e a documentação disponível atingir tal dimensão) 
que apenas teria sido materialmente viável abordá-lo 
de forma abreviada, superficial e omissa. 

Fevereiro de 2007

Maria Eugénia Matos Fernandes

Universidade Digital - Gestão do Conhecimento/ 

/Arquivo Central

Estádio Universitário 

e Jardim Botânico do Porto.

Esboço da implantação.

Abril de 1961.
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edifícios da universidade: 
notas de história

“A Universidade era o largo do Carmo. Às outras escolas podia ir-se a pé e sentia-se que eram da família. 
A linguagem arquitectónica, nascida no Carmo, ajudava a sedimentar uma instituição que ia ganhando 
dificilmente identidade, mas que correspondia a uma clara e expressa aspiração”
Alexandre Alves Costa



18 faculda de de ciênci as18 faculda de de ciênci as

A localização mais remota da Universidade do Porto 
teve o seu epicentro na zona do Carmo e abrangeu 
dentro dos seus limites geográficos os relativamente 
próximos edifícios das ruas dos Bragas e de Aníbal 
Cunha, os da Rua de D. Manuel ii, mas também os 
do Monte da Virgem e da Serra do Pilar, estes mais 
distantes, do lado de lá do rio. Foi aí, no edifício 
principal da Universidade, na Praça Gomes Teixeira, 
que a Reitoria teve a sua primeira sede. 

O Edifício da Praça Gomes Teixeira
Até 1976, ano em que a Reitoria foi transferida para 
as instalações do ex-cicap2, na Rua de D. Manuel ii, 
partilhou instalações com a Faculdade de Ciências, logo 
em 1911, com a Faculdade Técnica (depois Faculdade de 
Engenharia) a partir de 1915 e com a primeira Faculdade 
de Letras, criada em 1919.

Em 1953, a Direcção dos Edifícios Nacionais do Norte 
referia-se aos espaços ocupados pela Reitoria nos 
seguintes termos: 

“A Reitoria vive arrumada e apertada num recanto do edifício 

da Faculdade de Ciências, muito distante da dignidade de que 

deveria rodear-se a sua alta e complexa função de supremo 

organismo universitário; e vê-se quase impossibilitada nas 

poucas quadras, e apenas sofríveis, que lhe pertencem, 

de cumprir com a eficiência elementarmente requerida, o 

muito que lhe compete como cúpula que é das estruturas 

administrativas de cinco Faculdades”.3 

Os meados do século apareceram como o momento 
ideal para o reequacionamento de espaço e o 
realojamento dos serviços carenciados de maiores, 
e melhores, instalações. Previa-se para breve a mudança 
da Faculdade de Medicina para o novo Hospital Escolar 
do Porto e, por consequência, ficaria livre o espaço 
ocupado no edifício da antiga Escola Médico-Cirúrgica.

Foi nesta conjuntura que se propôs a transferência 
dos Museus e dos Institutos de Zoologia, de Geologia 
e de Antropologia, assim como da recém-criada 
Faculdade de Economia, do edifício da Faculdade de 
Ciências para o de Medicina, no Largo da Escola Médica, 
bem como a adaptação do edifício da Praça Gomes 
Teixeira para melhor instalar a Reitoria e os Institutos 
de Matemática, de Física e de Química.

Por essa altura, a Reitoria compreendia apenas as 
seguintes dependências: sala do Senado Universitário, 
gabinete do Reitor, gabinete do Secretário, sala de 
recepção, Biblioteca, vestiários e sanitários. Mas, naquele 
cenário de reinstalação, previa-se que: 

“[Os Serviços] ocupariam toda a ala nascente desde a actual 

Reitoria até à escadaria de pedra do átrio sul do edifício. 

A Secretaria-geral e contabilidade (…) localizar-se-iam no 1.º 

pavimento onde actualmente se encontra a Mineralogia 

e respectivo Museu. Estes por sua vez, transitariam para o 4.º 

pavimento (…), para onde está a funcionar a título provisório 

a Faculdade de Economia. O acesso aos Serviços da Reitoria 

e Serviços Administrativos, Secretaria e Contabilidade, 

ficaria assegurado pela actual porta da fachada Nascente que 

“Praça de Gomes Teixeira  O Largo do Carmo, denominação 
derivada do vizinho Convento dos Padres Carmelitas, fundado 
em 1619, perdurou na toponímia até 28 de Outubro de 1835 
ano em que, por decisão camarária, passou a chamar-se Praça 
dos Voluntários da Rainha – tropa de segunda linha que 
voluntariamente se alistou e bateu pela causa constitucional. 
¶ Parece que a designação popular que teve o Largo de 
Santa Teresa, de Praça do Pão, pertencia primitivamente 
a este Largo do Carmo (…). ¶ Em 1877, ainda Pinho Leal 
lhe chama Feira da Farinha. (…) ¶ Depois de se denominar 
Praça da Universidade, foi crismada em Praça de Gomes 
Teixeira – o sábio matemático, honra da ciência portuguesa 
e da Universidade do Porto. ¶ Mas para todos continua a ser 
a praça da Universidade, ou dos Leões, da sua fonte.”1

Q  Faculdade de Ciências. 
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“A Universidade do Porto tem problemas sérios de 

instalações, resultantes fundamentalmente, de dois factos: 

o primeiro é que, durante os 48 anos de fascismo, apenas 

foram construídos dois edifícios universitários, a saber, o 

Hospital Escolar e a Faculdade de Economia; o segundo é que 

desde 1957 até hoje a população estudantil passou de cerca 

de 3.000 alunos para perto de 20.000. ¶ Ora a Reitoria, que, 

como é sabido, tem até agora funcionado em dependências 

da Faculdade de Ciências, foi naturalmente organizada para 

os serviços correspondentes de 3.000 a 5.000 alunos, mas 

não para 20.000. ¶ Por isso, e porque as obras de construção, 

em pré-fabricado, da Faculdade de Letras estão atrasadas, 

pensámos em instalar a Reitoria no ex-cicap uma vez que 

não é exequível imediatamente a sua instalação num edifício 

que tem sido ocupado por uma secção da Faculdade de Letras 

(secção de Germânicas, na Rua das Taipas).”7

Três dias depois, em ofício novamente dirigido ao 
Ministério da tutela, a Reitoria carregou ainda mais as 
cores do desconforto experimentado nas instalações 
que ocupava: era o inevitável ruído dos trabalhos de 
reconstrução das áreas afectadas pelo incêndio; eram 
as poeiras provocadas pelas obras, incomodativas 
e prejudiciais à saúde. E, pior do que qualquer um 
destes inconvenientes, a sufocante falta de espaço, que 
tornava impossíveis “as simples tarefas rotineiras de 
atendimento aos alunos em época de matrículas.”

“Não há já espaço sequer para instalar mais uma secretária 

ou mais uma estante. Os processos amontoam-se no chão 

(…). Aumenta constantemente o número de processos 

a despachar e a guardar, (…) aumenta constantemente 

o número de docentes que é preciso contratar e atender, 

(…) aumenta constantemente o número de alunos que 

precisam de se inscrever ou que precisam de documentos 

comprovativos das suas habilitações ou situação escolar”.8

Perante a mais completa impossibilidade de se 
proceder às matrículas e inscrições para o ano lectivo 
que entretanto deveria iniciar-se, a Reitoria sugeriu a 
ocupação do edifício do ex-cicap como única saída 
para o problema:

“A Reitoria precisa de se instalar no ex-cicap, a fim

de efectuar as próximas matrículas e inscrições. 

Independentemente de qualquer outro destino que 

ulteriormente venha a ser dado à parte do ex-cicap 

adquirida pelo m.e.i.c., a transferência imediata da 

Reitoria, juntamente com as Secções de Expediente e de 

Contabilidade, Tesouraria e Assessoria para o ex-cicap, 

permitiria executar, em condições satisfatórias, as tarefas 

que se avizinham (…).”9

Representantes da Reitoria, juntamente com 
representantes do Hospital Geral de Santo António, 
já tinham visitado as instalações e chegado a acordo 
quanto à divisão dos espaços. Este ajuste formalizou-se 
por Protocolo celebrado no dia 28 de Março de 1977.10

No dia 4 de Outubro, tudo indicava que a mudança 
de instalações se efectuaria em menos de uma semana. 
A ligação da água foi solicitada ao smas “com a possível 
urgência”.11 E na mesma data seguiu pedido equivalente 
para os Serviços Municipalizados de Gás e Electricidade.

Apesar da incipiência das obras de beneficiação 
realizadas no cicap, ficou decidido que a Secção de 
Expediente seria transferida a 25 de Outubro, para que, 
dois dias depois, pudessem iniciar-se as matrículas e 
as inscrições. Quanto à Secção de Contabilidade e à 
Tesouraria, mudariam no princípio de Novembro “por 
força das obras em curso”.12 E a fim de evitar mais atrasos, 
já as diferentes escolas tinham realizado pré-inscrições, 
organizado turmas e distribuído serviço docente.

As indispensáveis obras de fundo foram pedidas ao 
Ministério logo de seguida. De acordo com o respectivo 
programa, a Assessoria de Planeamento e a casa do 
guarda seriam instaladas no 2.º piso da ala nascente; 
no 3.º piso, as salas a atribuir ao Reitor, ao Vice-Reitor e 

passaria a privativa destes serviços, deixando á parte todos os 

serviços escolares. Durante o período de férias só esta entrada 

seria franqueada ao público, com grande vantagem para uma 

eficiente vigilância de todo o vasto edifício.”4

Regularmente, sublinhava-se a crescente exiguidade 
dos serviços de Secretaria da Universidade do Porto, 
cada dia mais concorridos. Lê-se num ofício endereçado 
pelo Reitor, Professor Doutor Manuel Correia de Barros 
Júnior5, ao Director-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, a 26 de Maio de 1964, que para “os serviços de 
expediente geral – que têm de atender, para matrículas, 
inscrições, serviços de exames, certidões, etc., cerca de 
4.000 alunos das 6 Faculdades – há apenas uma sala de 
modestas dimensões, o que ameaça tornar impossível, 
já não um serviço eficiente, mas, ao menos, suportável.”

Só nestas condições é que se compreende 
o registo, como muito significativo, da cedência de 
“um compartimento na sobreloja” para onde transferir 
a Tesouraria, o que concorreria para o benefício dos 
serviços de expediente geral que, deste modo, veriam 
o seu espaço aumentado.

No “cicap”, de passagem… 
Em 1976, como consequência do incêndio que, dois anos 
antes, destruíra parcialmente o edifício da Faculdade de 
Ciências, decidiu-se transferir a Reitoria para uma parte 
do Quartel da Torre da Marca, na Rua de D. Manuel ii. 
As instalações deste foram assim descritas pela Direcção 
das Construções Escolares:

“Edifício constituído por três corpos em forma de U de planta 

rectangular. (…) A ala destinada a instalações da Reitoria da 

Universidade do Porto situa-se a Norte do terreno com frente 

para a Rua D. Manuel II, desta cidade. É constituída por três 

pisos, com uma área aproximada de 1440m2 cada, sendo 

um cave. ¶ Nesta ala, no 2º e no 3º piso, situava-se (sic) as 

instalações do Comando do ex-cicap, serviços de secretaria 

e dormitórios destinados a sargentos e praças. Tem acessos 

através da Rua D. Manuel II ou pela “parada” do Ex-Quartel. 

As fachadas são desafogadas e viradas a Sul (Parada), 

Poente e Norte (Rua D. Manuel II). (…) ¶ As instalações (…) 

encontram-se um pouco deterioradas. O estado de abandono 

do imóvel, aliado ao natural envelhecimento dos materiais, 

apresenta rebocos de paredes e tectos, caixilharias e parte 

da cobertura em mau estado. ¶ Os elementos estruturais do 

edifício encontram-se em bom estado.” 

Após o 25 de Abril, a Região Militar do Norte 
cedera alguns dos seus edifícios ao Ministério da 
Administração Interna, ao Ministério da Saúde e ao 
Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica. 
Tendo o primeiro deles ficado na posse das instalações 
anexas ao Governo Civil do Porto, foi aos últimos 
que competiu decidir acerca do destino a dar tanto 
ao Quartel das Taipas como ao Quartel do cicap. 
Uma vez que o Ministério da Saúde apenas manifestara 
interesse em ficar com a metade oriental deste edifício 
(incluindo o corpo central da fachada voltada para a 
Rua de D. Manuel II), quer o Quartel das Taipas, quer a 
metade ocidental do cicap, quer, ainda, um conjunto 
de dependências a este anexas, tais como parques 
e oficinas, foram reservados pelo meic para o Instituto 
Superior de Educação Física.

Só que, enquanto prosseguiam as negociações 
relativas à transacção daqueles imóveis, a Reitoria 
manifestava superiormente o maior interesse em 
que a Universidade do Porto os pudesse utilizar, 
argumentando desta forma:

Faculdade de Ciências.

Laboratório de Física

– “Sólidos e Fluidos”.

Universidade do Porto. 
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W  Diário Popular. 

7 de Outubro de 1976.

T  O Comércio do Porto. 

2 de Abril de 1974.
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aos serviços a eles directamente ligados, para além do 
Arquivo da Reitoria e dos serviços da Secretaria-Geral, 
entre os quais a Tesouraria, a Central Telefónica, a 
Dactilografia, o Economato, “o Arquivista e fotocópias”, 
a reserva e o Arquivo. Para o 2.º piso da ala poente estava 
programado um pequeno refeitório; para o 3.º, salas de 
reuniões. Quanto à cave do edifício situado à face da Rua 
D. Manuel ii, não iria ser intervencionada a curto prazo, 
embora se tencionasse vir a utilizá-la para arrecadação. 
O 2.º piso – “à cota da “parada” – comunicaria com esta 
através de quatro portas situadas na parede adjacente.
 
Ocupação progressiva do quartel
Numa fase inicial, a ocupação restringiu-se ao terceiro 
piso da ala norte, onde a Reitoria dispôs de três salas 
com dimensões reduzidas e que constituíam os 
gabinetes do Reitor, dos Adjuntos e do Secretário-geral 
da Universidade. Durante os primeiros tempos não 
havia qualquer espaço destinado a reuniões ou sala de 
espera, para já não mencionar o arquivo, a biblioteca ou 
quaisquer serviços de apoio, todos eles inexistentes.

A parte deste piso não ocupada pela Reitoria 
propriamente dita foi aproveitada para instalar os “Serviços 
Centrais”. Porém, o espaço era exíguo para albergar todos 
os funcionários, sobretudo em épocas de matrículas e 
inscrições, quando a afluência dos alunos era maior. 

Em 1978, o Ministério das Obras Públicas propôs-se 
realizar pequenas obras de adaptação no segundo e no 
terceiro pisos da ala norte, sendo de prever que, uma 
vez concluídas, a futura Assessoria de Planeamento 
e os Serviços de Expediente já poderiam instalar-se 
no segundo andar. E, no terceiro, os Serviços de 
Contabilidade e a Tesouraria.13

No horizonte, a Casa Primo Madeira
Nesse ano, um “Memorando” redigido pela Reitoria da 
Universidade sugeriu que esta pudesse vir a instalar-se 
futuramente na Casa Primo Madeira, pouco antes 
adquirida pela Universidade14:

“A reitoria poderá vir a instalar-se no palacete (Casa Madeira) 

recentemente adquirido, alojando-se os Serviços centrais 

nos anexos e num bloco a construir a Este; a Sul do palacete, 

e em ponto central e de encontro das circulações pedestres 

no interior do Pólo, haveria que construir um conjunto de 

Anfiteatros e salas de reunião, com programa a estudar.”15

Casa Primo Madeira  “O palacete que alberga o Círculo 
Universitário do Porto, sito na Rua do Campo Alegre, insere-se 
num conjunto de antigas residências existentes naquela artéria, 
dotadas de amplos jardins e hoje pertencentes à Universidade 
do Porto. ¶ Conhecido por “Casa Primo Madeira”, do nome 
do seu último proprietário privado, o palacete pertenceu 
ao comerciante e figura de prestígio social Pedro de Araújo 
e associava-se, no referido conjunto, às casas das famílias 
Burmester e Andresen que se lhe seguiam. ¶ Construída nos 
fins do século passado, a residência era de início constituída por 
um edifício de planta rectangular, depois (1889) ampliado para 
nascente, presumivelmente segundo projecto do Arquitecto José 
Marques da Silva, e por um edifício anexo que comportava no 
rés-do-chão a cavalariça e a cocheira e no andar duas residências 
de empregados. No jardim, ricamente ornado de japoneiras e de 
árvores de grande porte, situava-se uma pequena casa de serviço 
e uma estufa. 

O edifício principal era composto por quatro pisos assim então 
utilizados: cave, com serviços de cozinha, lavandaria, dispensa e 
arrecadações; rés-do-chão pouco elevado com salas de entrada, 
estar, bilhar, jantar e copa; primeiro andar com quartos de 
dormir e sanitários respectivos, segundo andar com quartos 
e sanitários para pessoal de serviço. ¶ A solução estrutural 
era constituída por paredes exteriores e algumas interiores 
de granito, com cantarias cuidadas, armações de telhado e 
de pavimentos em madeira. Cobertura em telha; pavimentos 
em madeira, com relevo para os de algumas salas do rés-do-
chão folheados com madeiras várias; divisórias em tabique 
argamassado, especial e cuidado tratamento de estuques em 
paredes e tectos; caixilharias interiores e exteriores em madeira, 
com lambris na caixa de escada e no corredor do rés-do-chão; 
acabamentos com pintura de esmalte ou de verniz sobre 
madeira, de tinta de água ou de óleo sobre estuques e folha de 
ouro em algumas salas mais significativas.”17

A localização, na Rua do Campo Alegre, afigurava-se 
das melhores, não só devido à inserção da propriedade 
numa zona universitária, mas também pela suposta 
facilidade de comunicação com os pólos 1 e 2. Além 
do mais, “a casa Primo Madeira é um edifício de boa 
qualidade, rica em acabamentos e decoração, com belos 
jardins anexos”.16

A decisão final parecia estar pendente da reorganização 
interna dos serviços centrais universitários, de que 
resultariam, com toda a certeza, alterações de natureza 
orgânica e funcional, com repercussões ao nível 
dos espaços.18 De qualquer modo, elaborou-se um 
“Programa-Prévio”, remetido pela Reitoria à Direcção das 
Construções Escolares do Norte em Dezembro de 1978.

No ano seguinte foi tornado público que o projecto de 
adaptação da Casa Primo Madeira estava a ser realizado 
pelos serviços regionais da Direcção das Construções 
Escolares do Norte.19

Uma outra hipótese: a Cadeia da Relação
Durante o mesmo ano, a afectação do Palácio da Relação 
à Universidade do Porto pareceu vir alterar o xadrez 
das instalações universitárias.20 O despacho conjunto 
procedente dos ministérios das Finanças e do Plano, 
da Justiça e da Educação e da Investigação Científica 
alicerçava esta decisão no facto de a Universidade do 
Porto não dispor “de uma biblioteca geral nem de 
arquivo que simultaneamente [servisse] a região”, 
nomeadamente para se organizar “um museu das 
prisões, onde se conserve ou exiba material diverso cujo 
interesse histórico, literário ou científico seja patente.”21

O diploma de 1979 considerava que era ao Reitor da 
Universidade do Porto que competiria a elaboração do 
programa de ocupação do edifício, enquanto que um 
responsável do Ministério da Justiça deveria preparar 
o projecto do Museu das Prisões, documento este 
a fornecer à Universidade para que fosse incluído no 
programa geral.

Em Maio do ano seguinte, os Serviços Municipalizados 
de Gás e Electricidade, a par desta situação, preveniram 
o Reitor “que a instalação eléctrica existente [no Palácio 
da Relação] necessitava de uma total remodelação pois 
não dispunha de dispositivo de protecção de pessoas, não 
obstante estarem lá alojadas 41 famílias”.23  Exactamente 

um ano depois, a Direcção das Construções Escolares do 
Norte informava o Reitor de que lhe tinha sido cometida 
a tarefa de “preservar ou cuidar do imóvel”.24 

Mas as dúvidas subsistentes quanto à titularidade 
do edifício foram protelando as indispensáveis obras 
de conservação e adaptação da antiga Cadeia. Teria 
passado a constituir património da Universidade ou 
esta apenas o poderia utilizar? — interroga-se o Reitor 25 
a 23 de Julho de 1980.

Entretanto, em 1981, já os serviços da Reitoria ocupavam 
uma parte muito significativa do edifício do ex-cicap,
a pouco e pouco adaptado a esse fim. 

Tinha-se conseguido instalar em “condições 
aceitáveis” os gabinetes do Reitor, dos Vice-reitores e 
do Administrador, o Gabinete de Relações Públicas, 
a Assessoria de Planeamento, a Assessoria Jurídica e 
os Serviços Administrativos, incluindo a Tesouraria. 
E o bar para apoio aos funcionários entrara já em 

funcionamento. Faltava uma sala de reuniões. E os 
Serviços Académicos também ainda não dispunham de 
instalações adequadas, embora as previsões apontassem 
para obras de remodelação a decorrer em breve.27

Os “Arquivos da Universidade”
Com a Reitoria provisoriamente instalada no edifício 
do ex-cicap há cerca de cinco anos, o Relatório do 
Grupo Coordenador das Instalações Universitárias 
criado em 1980 trouxe a lume a situação dos “arquivos 
da Universidade” que, segundo a opinião dos relatores, 
“terão de ser ampliados e devidamente instalados (…) 
a fim de os manter devidamente conservados por um 
período mínimo de 30 anos e até à sua transferência 
para Arquivo Histórico a instalar no antigo edifício da 
Cadeia da Relação, entretanto doado à Universidade do 
Porto para esse fim. (...) Situado no Pólo 1, necessita de 
obras urgentes de recuperação e de reconversão para 
se adaptar a novas funções”.29

Rua D. Manuel II  “[A Rua D. Manuel II] chamava-se antes dos 
Quartéis, por ali se terem edificado os Quartéis da Torre da Marca, 
sede do Regimento de Infantaria 6 e depois de Metralhadoras 3. 
¶ Sousa Reis (...) sugere que [os quartéis] remontem ao século XVII 
(...). Para nós, devem ser muito mais recentes, provavelmente do 
reinado de D. José – quando em 1762 se reorganizou a guarnição 
de cidade. ¶ (...) A rua já tinha esta denominação em 1813, na Planta 
redonda de Balck, que a mostra muito urbanizada, principalmente 
do lado sul. ¶ Depois da vitória das tropas de D. Pedro, que aí teve 
o seu quartel-general no palácio das Carrancas, no princípio do 
cerco, passou a denominar-se do Triunfo – ainda um topónimo 
portuense mais, relativo á guerra civil. ¶ El-rei D. Manuel II, 
falecido no exílio em 1923, legou à Misericórdia do Porto o seu 
referido Palácio das Carrancas, e esta cedeu-o ao Estado, que nele 
instalou o belo Museu Nacional Soares dos Reis”.26

Palácio da Relação  “Situado junto de um dos mais 
representativos edifícios da Universidade do Porto ergue-se 
o antigo Palácio da Relação, mandado construir por Filipe I. 
¶ A sua conclusão data de 1796 e, apesar do estado de degradação 
a que chegou, a construção é, ainda, uma peça de grandiosidade 
excepcional, cuja recuperação se impõe, a bem da defesa do 
património cultural português. ¶ Trata-se de um vasto edifício 
de planta triangular com fachadas monumentais, tendo parte 
do mesmo servido de prisão, onde esteve encarcerado, no século 
passado, o escritor Camilo Castelo Branco.”22

Faculdade de Ciências. 

Gabinete do Reitor 

(instalação provisória).

Universidade do Porto. 

Álbum, 1934.
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Regresso aos Leões
Nesta altura caíra já por terra a intenção de transferir 
a Reitoria para a Casa Primo Madeira. Antes se 
começara-se a planear a passagem da Reitoria e dos 
Serviços Centrais para o edifício que a Universidade 
tinha no Carmo. 

“Com obras de algum vulto será também possível alojar 

no espaço disponível no edifício da Torre da Marca todas 

as dependências dos Serviços Sociais com excepção das 

residências universitárias, cantinas e infantários”.30

Essa ideia foi reafirmada em 1987, durante uma 
reunião camarária em que esteve presente o Reitor 
da Universidade.31 A propósito da reorganização 
e redistribuição de espaços, este foi do parecer que, 
quando a Faculdade de Ciências fosse definitivamente 
transferida para o Campo Alegre, a Reitoria 
abandonaria o cicap, que ficaria entregue à Polícia, 
e passaria para o edifício do Carmo, onde seriam 
mantidos os Museus e instalada uma Biblioteca e, 
ainda, os Serviços Centrais da Reitoria. Duas décadas 
se passaram sobre estas palavras e a Reitoria da 
Universidade do Porto regressou, finalmente, ao 
edifício da Praça Gomes Teixeira.

Quartel da Torre da Marca  “Antes da abertura da actual 
Rua Jorge Viterbo Ferreira, em 1865, o antigo Quartel da Torre 
da Marca confrontava a Oeste e a Sul com os terrenos do Palácio 
de Cristal, a Este com a Horta da Infantaria n.º 6 e a Norte com 
a Rua de D. Manuel II. ¶ A ligação deste edifício com os Jardins do 
Palácio de Cristal era efectuada por intermédio de uma ponte 
em madeira que transpunha a Rua do Palácio.

Na primeira metade do século XX, o Quartel da Torre da 
Marca abarcava uma área de terreno de forma sensivelmente 
rectangular que se prolongava, para Sul, por uma pequena 
faixa de terreno que atingia a Rua da Restauração. O acesso ao 
Quartel era feito por duas entradas situadas a Norte, na Rua de 
D. Manuel II, existindo uma outra para viaturas na Rua de Jorge 
Viterbo Ferreira e uma porta, normalmente vedada, na Rua da 
Restauração. 

O edifício principal tem uma extensão de cerca de 160 metros 
e era formado por um corpo central elevado que se prolongava 
por dois corpos laterais que terminavam em torreões.  ¶  Entre 
os anos de 1949 e 1958 sofreu obras de remodelação e ampliação 
que alteraram o seu aspecto inicial. No decurso destas obras 
foram elevados os corpos laterais com um novo piso. ¶ A fachada 
posterior da Ala Norte abre-se para a parada interior que é 
ladeada pelas outras três alas: Este, Oeste e Sul. O Edifício da 
Ala Este era considerado o segundo em importância e é nele que 
se encontra a designada Porta Monumental que dava acesso 
à parada. Possuía, ainda um pequeno jardim interior que se 
prolongava até à Rua de D. Manuel II, onde se situava a entrada 
principal do Quartel. ¶ Em 1962, era composto pelos seguintes 
corpos: Edifício Principal – Ala Norte – com um corpo central 
(Comando) e dois corpos laterais (Casernas, Messe e Residência) 
com um piso inferior, dois pisos acima da soleira e águas 
furtadas, com frente para a Rua de D. Manuel II; Ala Nascente 
e anexo (Dependências do Oficial de dia, Cantina, Alojamentos 
para Oficiais e Enfermaria) com dois pisos acima da soleira; 
Ala Poente (Balneários e Arrecadação) (...)”.28
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O edifício da Praça Gomes Teixeira: 
história da sua construção
Foi com base num projecto da autoria de Costa e Silva 
datado de 1803 que o engenheiro Carlos Amarante 
apresentou, em 1807, dois projectos para a Academia Real 
da Marinha e Comércio, criada naquela data. Não existem 
certezas quanto aos motivos que terão levado à elaboração 
dos dois traçados, nem quanto àquele que se começou 
a executar. Tão-somente que a principal diferença entre 
ambos residia no posicionamento do edifício, da igreja 
e do claustro do Colégio dos Meninos Órfãos. Enquanto 
que num dos desenhos a implantação das construções 
foi mantida tal como se encontrava na realidade, no outro 
projectou-se uma disposição completamente distinta. 
Sabe-se, também, que este segundo esboço foi o aprovado 
a 26 de Setembro de 1807. Os especialistas têm-no na 
conta de muito imaginativo porque o traço se apresenta 
livre de constrangimentos, ao contrário do primeiro, 
demasiado vinculado ao projecto de Costa e Silva.2

Na realidade, porém, este “segundo projecto” de 
Carlos Amarante – aquele que reposicionou os espaços 
construídos do Colégio dos Meninos Órfãos e colocou 
a Academia na ala norte (ala que passou a constituir 
o alçado principal), enquanto que a igreja ficou no 
lado sul – não chegou a ser integralmente concluído. 
No entanto, é dele que existe expressão real nos nossos 
dias, ainda que de forma parcial, pelo facto de não 
corresponder à totalidade do edifício projectado.3

O alçado norte começou a ser construído de acordo com o 

traçado de Carlos Amarante, mas as obras avançaram com 
lentidão devido à instabilidade vivida pelo país e às suas 
implicações financeiras. Posteriormente foi construída 
a ala sul até à zona que faz esquina com o lado nascente 
e, por fim, a fachada nascente e o piso térreo da ala norte.

O “real do vinho”
Para a execução da obra concorreram, durante 
alguns anos, a Câmara do Porto, a Companhia Geral 
da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e, ainda, 
o imposto “do real do vinho” ou “subsídio literário” 
(que constava do pagamento anual de um real por 
cada quartilho de vinho vendido do mês de Julho ao de 
Novembro na cidade do Porto e em todos os locais onde 
a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro tinha o exclusivo da venda do vinho maduro).

Durante o Cerco do Porto, o edifício da Academia 
acolheu um hospital de sangue para apoio das tropas 
liberais. Finda a guerra civil, foi necessário proceder a 
diversas e profundas obras de recuperação. Nesta altura, 
e a título provisório, as aulas passaram a ter lugar na 
residência do segundo visconde de Balsemão, sita 
à Praça de Carlos Alberto, casa apalaçada onde hoje 
se localizam Serviços da Câmara Municipal do Porto.

A construção do edifício foi interrompida em 1834. 
Neste ano já existia parte da ala sul, a fachada virada 
a norte e o respectivo piso térreo e havia-se dado início 
à obra da fachada poente.
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A partir de 1837 – quando a Academia Politécnica veio 
substituir a Academia Real da Marinha e Comércio – 
constatou-se que o espaço disponível para as necessidades 
era cada vez mais escasso. Foi por esta razão que vinte anos 
depois se procedeu à transferência do Colégio dos Meninos 
Órfãos para outro local. E foi também este o motivo que 
levou à constituição de uma Comissão para elaborar um 
projecto que, com a maior urgência, permitisse reunir 
neste único espaço todos os estabelecimentos científicos, 
literários e artísticos da cidade.

Em 1862, o Prof. Gustavo de Sousa concebeu novo 
projecto, que incluía a instalação da Biblioteca, da 
Escola Industrial, da Academia das Belas Artes e da 
Academia Politécnica no edifício desta última. 
À Academia foi destinada a ala norte e uma parte das 
alas nascente e poente, propondo-se que, no exterior, 
se mantivesse o traçado de Carlos Amarante.

Em 1889, o engenheiro António Ferreira de Araújo 
e Silva fica encarregado de novo projecto, o qual também 
integraria a Escola Médico-Cirúrgica. Foi nesta altura 
que se fixaram os traços arquitectónicos que chegaram 
aos nossos dias. As diferenças relativamente aos projectos 
anteriores encontram-se no arranjo interior do edifício: 
pátios grandes e pouco proveitosos, no dizer de alguns.

Sua Majestade há por bem…
As obras de construção foram avançando a ritmo 
desigual. Não se tratou apenas de constrangimentos 
financeiros, tratou-se também da necessidade de 
adaptar as instalações a requisitos funcionais que iam 
surgindo ao longo da obra:

“Sua Magestade El-Rei, considerando que, depois da Portaria 

de 25 de Agosto de 1898 e da de 17 de Agosto de 1900, que 

mandou ao director das obras publicas do districto do Porto 

proceder à conclusão do edifício da Academia Polytechnica 

d’aquella cidade, os estudos na mesma academia teem sido 

modificados sensivelmente, especialmente com a criação dos 

trabalhos práticos organizados por decreto de 2 de Setembro 

de 1901: há por bem nomear uma commissão composta do Dr. 

Francisco Gomes Teixeira, director da Academia Polytechnica 

(…), para propor o que julgar mais conveniente, de forma que 

a Academia Polytechnica fique o melhor instalada possível no 

edifício em construcção. D’esta commissão será presidente o 

director da academia (…) e secretario o secretario da academia”.4

cedo pela exiguidade. Por este motivo, a Faculdade logo 
insistiu na saída do Instituto Industrial e Comercial para, 
entre outros objectivos, acomodar convenientemente 
os seus laboratórios.7 Também o empréstimo de vinte 
e cinco mil escudos pedido à Caixa Geral de Depósitos 
e a “instituições de previdência”, em 1919, teve em vista 
a construção de raiz de um edifício para a “instalação do 
Museu, aulas e laboratórios de zoologia”.8

Senado debate a compra da Quinta Andresen
A 5 de Março de 1934, os membros do Senado aprovaram 
uma proposta apresentada à Câmara Municipal do 
Porto pelo vogal Dr. Pires de Lima e que consistia na 
transformação do jardim do Palácio de Cristal em 
Jardim Botânico e na instalação dos museus de História 
Natural nesse espaço citadino. Porém, três anos mais 
tarde, o mesmo vogal do Senado, na sessão de 9 de 
Agosto de 1937, já entendeu mais indicado expor ao 
Governo a pertinência da compra da quinta que havia 
pertencido a Joana Andresen para nela instalar o Jardim 
Botânico, o Observatório Astronómico e um campo 
de jogos.9 Esta ideia foi aprovada por unanimidade.

No mês seguinte, e perseguindo o mesmo objectivo, 
a Universidade fez chegar uma exposição ao Ministro da 

“O edifício da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
[localiza-se] na parte central da cidade e forma um conjunto 
a todos os títulos notável, com a Igreja dos Clérigos, edifício 
da Relação, Hospital da Misericórdia e Igreja do Carmo e das 
Carmelitas e, ainda, com o Palácio da Justiça, embora este 
último seja de construção recente.

Trata-se de uma construção de forma quadrangular, dotada 
de dois pátios interiores, limitada pela Praça de Gomes Teixeira, 
a Norte, Rua do Doutor Ferreira da Silva, a Nascente, Campo dos 
Mártires da Pátria a Sul e Praça de Parada Leitão, a Poente (…).  
¶ É formada por três pisos principais, existindo, nalgumas 
áreas, um pavimento intermédio aos 1.º e o 2.º pisos. ¶ Em 
parte do edifício há caves. ¶ As suas paredes são de grande 
espessura notando-se elementos de cantaria sobretudo na 
fachada principal. ¶ A posterior é também dotada de cantarias 
mas em menor área. ¶ As fachadas laterais dispõem de cantarias 
na ligação à fachada principal, no guarnecimento de vãos de 
janelas e no soco. ¶ Os pavimentos são, de uma forma geral, 
formados por estruturas de madeira que, nos últimos anos, 
têm vindo a ser substituídos por outros de betão armado. 
¶ A partir do átrio principal do edifício existe a escadaria nobre 
que liga o rés-do-chão ao salão nobre, supra jacente àquele 
átrio. ¶ O salão nobre era uma peça formada por dois espaços de 
áreas diferentes, separados por um pórtico, localizando-se na 
de menor área a zona dos cadeirais. As paredes eram revestidas 
a ornatos de gesso e encontravam-se decoradas com obras 
do pintor Veloso Salgado. ¶ Deste mestre, encontram-se duas 
pinturas nas paredes da escadaria já referida.1” 
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Educação Nacional, na qual pedia “os seus bons ofícios 
para a aquisição da Quinta Grande de “Salabert”, na Rua 
do Campo Alegre, n.ºs 757 a 771, desta cidade, a qual se 
destinaria a Jardim Botânico e à instalação de Museus, 
de Campos de jogos e de cultura física da mocidade 
Universitária”10.

Voltou-se a este assunto durante a reunião de 27 
de Novembro do mesmo ano, altura que o Reitor 
aproveitou para comunicar aos presentes que já tinha 
sido superiormente aceite a pretensão de se adquirir 
a Quinta de Salabert (ou Quinta do Campo Alegre) e que 
o próprio Director Geral do Instituto de Alta Cultura, 
que se havia deslocado ao Porto com o fim expresso 
de visitar os terrenos, fora de parecer “absolutamente 
favorável”.11 

Mas a exiguidade das áreas ocupadas era deveras 
preocupante. Em 1943, no dia 6 de Julho, o Director da 
Faculdade de Ciências, Professor Américo Pires de Lima, 
endereçou ao Reitor da Universidade um ofício com 
o seguinte teor:

“Conhece V. Ex.ª muito bem as deficiências com que se debate 

esta Faculdade no que respeita a instalações. O edifício, 

grandioso e, aparentemente, com grande capacidade, era 

suficiente para quando a frequência não ia além de trezentos 

alunos. Com mais de novecentos que agora a frequentam, 

tornou-se nitidamente insuficiente. ¶ Sendo a Faculdade 

frequentada por mais de duzentas alunas, não existe, nem 

é possível reservar uma sala para elas. Deste modo as alunas, 

nos intervalos das aulas, vagueiam pelos corredores com 

todos os inconvenientes e até perigos morais.”12

A falta de espaço significava ainda que não havia onde 
montar uma sala de conferências e que as instalações 
laboratoriais eram diminutas para a quantidade de 
alunos. Mas significava também constrangimentos 
na distribuição dos serviços pelas (poucas) áreas 
disponíveis: 

“A disposição dos serviços burocráticos é altamente 

defeituosa, situados como estão no andar nobre, quando 

deviam estar junto da entrada, no rez do chão.” 13

As comunicações com o exterior eram igualmente 
afectadas:

Em finais de século, aquando da expropriação das lojas 
que havia no piso térreo e das casas mais próximas da 
Academia, as obras sofreram progressos significativos:

“Hei por bem declarar, nos termos da carta de lei de 11 de 

Maio de 1872 e na forma das plantas que com este decreto 

baixam competentemente autenticadas, de utilidade publica 

urgente para as obras dos arruamentos adjacentes ao edifício 

da Academia Polytechnica do Porto a expropriação, requerida 

pela competente Câmara Municipal, dos seguintes prédios 

no Campo dos Martyres da Pátria: três casas pertencentes 

a Joaquim Rodrigo Pinto (…), uma casa (…) pertencente 

a António Rodrigues de Barros Freire (…) e outra (…) 

pertencente a Manoel José Ferreira; dos seguintes no Passeio 

da Graça: uma casa pertencente ao Visconde de Menezes (…); 

outra que (…) pertence a José Ferreira Mendes Júnior; outra 

(…) pertencente a Bonifácio Soares; e outra (…) pertencente 

a Justino Coelho Montalvão; e do prédio (…) para o Largo do 

Carmo, pertencente a D. Rosa de Barros Magalhães.”5

Terá sido por esta ocasião que deixaram de existir os 
Passeios da Graça – assim chamados por se situarem 
próximos da igreja do Colégio dos Órfãos, de 
invocação de Nossa Senhora da Graça – e a Viela do 
Assis, rua estreitíssima, em tempos chamada Viela dos 
Condenados e que adquirira o nome de “Assis” por nela 
ter vivido um médico prestigiado com esse apelido, mais 
precisamente na casa arredondada ao dobrar da esquina 
da Praça de Parada Leitão com o Jardim da Cordoaria.

Quando foi criada a Faculdade de Ciências, em 1911, a 
matriz organizacional era comum às das suas congéneres 
portuguesas.6 Apresentava, porém, a especificidade de 
também ser, uma Escola de Engenharia, por ter anexos 
os cursos especiais de engenharia civil, professados na 
antiga Academia Politécnica.

Pelo Decreto nº 226 de 30 de Junho de 1914 foram 
fixados os estabelecimentos anexos à Faculdade. Eram 
os seguintes: 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 instalação da Faculdade de Ciências
A Faculdade de Ciências instalou-se no edifício 
anteriormente ocupado pela Academia Politécnica, mas 
os espaços de que dispôs caracterizaram-se desde muito 
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e Monumentos Nacionais do Norte que “a Faculdade 
de Ciências viu o número de cadeiras – e, portanto, 
de aulas teóricas e práticas a ministrar – aumentado 
considerávelmente pela reforma dos cursos publicada 
em 1965”.20

Aquando da elaboração do III Plano de Fomento, 
em 1967, a Reitoria contactou a Direcção-Geral do 
Ensino Superior e das Belas-Artes para a informar 
acerca das carências mais prementes em matéria de 
“instalações propriamente universitárias”.21 Interessante 
é verificar que, quando chegou “a vez” da Faculdade de 
Ciências, o alívio experimentado era notório. Porque 
seria? É que estava prevista a passagem das faculdades 
de Economia e de Letras para instalações próprias. E esta 
mudança iria permitir à Faculdade de Ciências expandir 
as suas instalações para as do Largo da Escola Médica, 
edifício que apresentava a vantagem acrescida de não 
precisar de obras de vulto num futuro próximo.22 Outras 
previsões, igualmente optimistas, tinham a ver com 
o Instituto de Medicina Legal: 

“Quando o Instituto de Medicina Legal, situado em espaço 

contíguo ao da Faculdade de Medicina for transferido para 

outro local, “(…) poderão as instalações da Faculdade de 

Ciências ampliar-se para o respectivo terreno.”23 

Mas a mudança dos Museus era matéria de 
complexidade reconhecida:

“A transferência dos Museus instalados no edifício da 

Faculdade de Ciências, e nomeadamente do Museu de Zoologia, 

que preenche a maior e a melhor parte da ala sul do edifício, 

e que tem um pé direito que abrange o do andar nobre e o do 4.º 

pavimento (o último) do edifício, é um problema há muito em 

debate e para o qual ainda se não encontrou solução razoável.”15

De facto, a transferência do Museu de Zoologia não 
era um processo tão simples como poderia parecer. 
Quanto mais não fosse pelo facto de a estrutura interna 
do edifício da Faculdade de Medicina não se coadunar 
com as necessidades específicas de um espaço de Museu. 
Com a agravante de que, para além da complexidade 
da obra a encetar, o preço desta seria, com certeza, 
elevado. Estes motivos levaram a Direcção dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais do Norte a sugerir que 
“se refundisse o actual carácter do Museu.”16:

“A superfície deste [Museu] é de 35m x 11m = 385 m2, 

e tem de altura perto de 10m. ¶ E não há lá espaços 

desaproveitados. Pelo contrário, há exemplares expostos 

que de tal modo se comprimem, que o seu exame pelos 

estudiosos, curiosos ou entendidos se nos afigura, pelo 

menos para certas espécies, tarefa seriamente embaraçosa.”17

O antigo edifício da Faculdade de Medicina: 
um remedeio 
O aumento significativo da população estudantil nos 
finais dos anos 50, princípios da década de 60, esgotou 
as instalações disponíveis.18 O Conselho Escolar propôs 
então, como solução de recurso, que o Ministério da 
Educação Nacional autorizasse a ocupação de parte do 
antigo edifício da Faculdade de Medicina, já devoluto, 
durante o ano escolar de 1961-62. Deferida a solicitação, 
houve lugar para obras de adaptação destinadas a 
acolher o funcionamento de algumas aulas. Era sabido, 
porém, que se tratava de uma solução a curto prazo em 
virtude do constante acréscimo da população discente, 
mas também devido ao facto de a restaurada Faculdade 
de Letras ter, entretanto, ocupado o mesmo edifício.

O número de estudantes aumentava sem cessar. 
E o número de disciplinas também! Em Abril de 1966, 
o Reitor19 informou a Direcção dos Edifícios 

Obras no “Pátio da Química”
Alguns anos depois, em 1971, o Senado tomou 
conhecimento de que o Ministério das Obras Públicas 
se preparava para dar início às obras das caves do 
edifício da Faculdade de Ciências, no subterrâneo do 
lado sul, conhecido por “pátio da Química”.24 Mas a 
situação era de tal modo crítica que, durante o compasso 
de espera, a Direcção da Faculdade sugeriu ao Reitor 
“a construção ou montagem de gabinete de trabalho 
e uma sala grande contendo cerca de 20 máquinas de 
perfurar, no páteo a céu aberto do lado Norte.”

“O número de utentes do computador (...) tem vindo a crescer 

de forma acentuada. ¶ A situação, no que respeita aos alunos 

das cadeiras dos cursos desta Faculdade onde se exige a 

utilização do computador (...) é a seguinte: Há mais de 200 

alunos a trabalhar com o computador pelo menos uma hora 

por semana e para perfurar os seus programas dispõem de 9 

máquinas instaladas num corredor com cerca de 8 metros de 

comprimento e 2,5 de largura (por vezes nesse corredor estão 

vinte ou mais alunos o que torna o ar ambiente irrespirável (...);  

o pessoal (...), num total de 10 pessoas, dispõe, para trabalhar de 

2 ruidosos gabinetes cuja área total útil é inferior a 15 m2 (...). ¶ 

Embora já esteja a trabalhar em regime de horas extraordinárias 

(...) correntemente os alunos são convidados a retirar-se.”25
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“Por vários motivos, incluindo as exigências da disciplina, 

a entrada corrente devia ser pelo lado da Cordoaria, ficando 

os portões da frente apenas para as grandes solenidades”. 14

A 29 de Outubro de 1953, a Direcção dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais do Norte enviou ao Reitor da 
Universidade do Porto cópias da correspondência que 
havia feito chegar à sua Direcção Geral. Assim se tomou 
conhecimento de que o Ministro das Obras Públicas 
mandara estudar o realojamento e a redistribuição de 
alguns serviços universitários na presunção de que a 
mudança da Faculdade de Medicina para o Hospital Escolar 
do Porto se processaria ainda durante o ano de 1955. Ao 
ficar devoluto o edifício ocupado por essa faculdade, a 
Faculdade de Ciências poderia expandir-se nele à vontade, 
mas também deixaria livre o edifício dos Leões.

Os Museus, um problema!
À primeira vista, as possibilidades resultantes dessas 
mudanças eram as seguintes: os Museus e os Institutos 
de Zoologia, de Geologia e de Antropologia poderiam 
ser transferidos para o edifício que a Faculdade de 
Medicina deixaria vazio; e o da Faculdade de Ciências 
ficaria apto a ser readaptado a instalações da Reitoria 
e dos institutos de Matemática, Física e Química.
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O incêndio de 1974
“Em 1974 ardeu a Faculdade de Ciências (…). Não se 
descobriu, ainda, se o incêndio foi uma forma de sobre 
si chamar a atenção da cidade que lhe deu origem ou 
se foi premonitório do destino de sobre as suas ruínas 
se dever caminhar como sobre um campo de flores”.26

No ano em que se deu o incêndio que destruiu parte 
do edifício, a Faculdade de Ciências e estabelecimentos 
anexos dividiam o espaço com a Reitoria e Serviços 
Administrativos da Universidade e com a Faculdade 
de Economia.

O relato oficial dos acontecimentos da madrugada de 
20 de Abril de 74 feito por uma equipa de técnicos da 
Direcção-Geral e das Construções Escolares do Norte, com 
destaque para a componente fotográfica, é impressionante 
e aproxima-nos das dimensões da ocorrência:

“Visitadas as instalações, tomou-se conhecimento de que 

tinha sido atingida a ala norte do imóvel, voltada à Praça 

Gomes Teixeira, e que o incêndio não se propagou às alas 

laterais pela intervenção meritória das corporações de 

bombeiros. Assim: 

•  A cobertura foi totalmente destruída.

•  O terceiro piso foi, de igual forma, destruído admitindo-se 

a reparação, para utilização precária, de alguns gabinetes 

voltados ao páteo norte.

•  O segundo piso foi, da mesma maneira, fortemente 

atingido, considerando-se recuperáveis para uso imediato, 

embora não em boas condições, dependências situadas 

do lado do páteo; neste nível se situa o salão nobre – onde 

parece ter-se iniciado o fogo e que ficou totalmente 

destruído, sala do conselho, salas de aula e gabinetes, 

também bastante danificados; a escada nobre, que liga 

o rés-do-chão a este nível, foi também altamente estragada 

pela derrocada do telhado – duas pinturas, fixas às paredes 

(…) foram ligeiramente atingidas.

•  O pavimento intermédio do primeiro e segundo pisos 

ocupando parte da área da ala norte (…) foi poupado ao 

incêndio mas foi bastante deteriorado pela acção das águas.

•  O primeiro piso apresenta danos de relativa pouca monta, 

pois só foram atingidos pela água que escorria dos pisos 

superiores.

•  O mobiliário do salão nobre, salas de aula, gabinetes, 

e outras dependências foi ou destruído ou danificado pelo 

incêndio ou pela acção das águas.

•  É de salientar que entre os estragos causados se contam 

os dos arquivos da Reitoria da Universidade e os da Faculdade 

de Ciências que, num primeiro exame, se admite como 

destruídos ou seriamente danificados; a biblioteca da 

Faculdade de Economia, recebeu danos sérios.27”

O plano das obras de recuperação foi esboçado logo 
de seguida.

Entretanto, o Conselho Escolar obteve a oferta 
de utilização gratuita de uma casa particular na Rua 
da Restauração, bem como a das instalações da Escola 
Académica, junto à Rua do Pinheiro. E ponderou, 
de igual modo, a ocupação de um prédio adquirido pelo 
Estado e localizado no Beco do Paço, perto do Jardim 
do Carregal, assim como o imóvel, quase concluído, 
da Faculdade de Economia. No entanto, optou por não 
abandonar as suas instalações no caso de ficar garantida 
a execução das medidas de emergência enunciadas 
– mesmo sabendo que iria ser necessário alterar horários 
de aulas e adaptar a salas de aulas teóricas dependências 
utilizadas em aulas práticas.

Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto.

Primeiro andar. 

Sala de Conselho
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Para que a perturbação escolar fosse reduzida ao mínimo 
– tinham-se perdido quatro salas de aula e diversos 
gabinetes –, e enquanto se aguardava a recuperação do 
edifício, foram propostas as seguintes medidas:

•  “Isolar, por meio de empanadas de madeira, toda a área 

sinistrada de forma a não permitir o acesso de pessoas ao local 

a fim de evitar quaisquer acidentes, de impedir maiores danos 

e desaparecimento de artigos que possam ser recuperáveis;

•  Examinar todas as áreas susceptíveis de reaproveitamento 

de forma a verificar as suas condições de estabilidade 

e possível utilização;

•  Cobrir por meio de telhado provisório as áreas referidas 

no artículo anterior e as dependências de entre-piso e do rés-

-do-chão que, embora não tenham sido atacadas pelo fogo, 

estão presentemente sem cobertura, precavendo-as da 

acção das chuvas: tais medidas permitirão a sua imediata 

utilização e

•  Retirar cautelosamente todos os escombros, para busca 

de peças recuperáveis e de elementos que permitam a 

reconstituição, logo que as autoridades policiais o permitam.”

A despesa encontraria cabimento nas dotações do 

“Plano de Obras de “Conservação e Aproveitamento 
de Bens” para 1974. Tratava-se de verba que fora 
prevista para a reparação da fachada sul do edifício e 
para pinturas e outros arranjos no interior. Dadas as 
circunstâncias, decidiu-se adiar estes trabalhos “visto 
não serem de extrema urgência.”

As obras de recuperação
 A concretização das medidas de emergência foi o 
bastante para que as aulas fossem retomadas três dias 
depois do incêndio.

Impunha-se, de qualquer modo, a rápida 
recuperação dos estragos. Mas uma recuperação que 
se pautasse por critérios de funcionalidade. Entre 
as obras consideradas prioritárias pelos técnicos da 
Direcção das Construções Escolares constavam as de 
reconstrução dos pavimentos e dos tectos do segundo 
e terceiro pisos, que teriam que ser substituídos por 
betão armado. A armação da cobertura também deveria 
ser construída com esse material. Para uma segunda 
fase ficaria a “compartimentação” de espaços, feita em 
tijolo “em vez dos actuais tabiques de madeira” bem 
como o revestimento de tectos, paredes e pavimentos, 
à excepção do salão nobre. Por fim, numa última fase, 
teriam lugar os acabamentos do salão nobre e da 
respectiva escadaria.28

“O encaminhamento proposto permitiria, em breve espaço de 

tempo – o necessário para levar a efeito o cálculo das aludidas 

estruturas e concurso para a obtenção de propostas para 

a concretização dos trabalhos – dar início aos trabalhos de 

reconstrução e concretização da 1.ª fase. ¶ O lapso de tempo 

decorrente daria oportunidade para a elaboração do projecto 

respeitante à 2.ª fase e respectivo concurso para a adjudicação 

da empreitada. ¶ A 3.ª fase, menos premente do que as 

anteriores, seria levada a efeito numa outra empreitada, 

por exigir um estudo mais detalhado e, consequentemente, 

moroso, e uma colaboração de casas especializadas no tipo de 

acabamentos que existiam naquela peça.”29

Como sugestão final, foi apresentado o recurso a 
“técnicos estranhos, aptos neste tipo de obras, que não 
são as correntes”. O facto de os serviços técnicos das 
Construções Escolares se encontrarem assoberbados de 
trabalho, aliado à morosidade da tarefa a empreender, 
jogava a favor desta proposta. O nome do arquitecto 
Joaquim Marques de Araújo, “pessoa conhecedora do 
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edifício e que se reputa capaz de bem desempenhar 
a missão em causa que, no caso do salão nobre, 
é delicada”, foi apontado para a autoria do projecto.30

Data de 8 de Maio de 1974 a estimativa do custo da 
execução dos tectos e apainelados das paredes do salão 
nobre e do tecto da escada principal. A informação 
proveio da “Oficina de escultura decorativa Domingos 
Enes Baganha, continuador da “Casa Baganha”, sita à Rua 
do Rosário, no Porto, e especializada em “Decorações, 
Maquetes, Motivos Decorativos para Parques e Jardins, 
Estafe, Fogões de Sala e Construções Civis”. Esta oficina 
apresentava a suprema vantagem de possuir a quase 
totalidade dos modelos das ornamentações dos tectos 
e paredes, pois o seu fornecimento e assentamento 
haviam sido realizados pelo pai do então dono, 
o falecido António Enes Baganha, fundador da casa.

O proprietário da Oficina descreveu assim a intervenção 
que se propunha efectuar:

“Estes tectos serão feitos em estafe reforçado de n/ 

fabrico e os seus diferentes planos no movimento dos seus 

moldurados serão igualmente em estafe amarrado a arame 

de cobre com linhadas de gesso a fim de manter, além de 

uma grande leveza, uma maior estabilidade. ¶ Será iluminada 

toda a madeira no volume dos moldurados como cornija e 

sancas que liga esta ao tecto, obtendo-se assim uma maior 

dilatação. ¶ (…) As paredes do Salão serão totalmente 

refeitas de novo a partir do seu reboco, sendo feito todo 

o seu apainelamento que compreende pilastras com 

embasamento e capiteis, lambrim e caixilhos em moldurados 

para encaixe de futuras telas. ¶ Os apainelados das paredes 

da escada principal a meu ver estão em bom estado, 

prevendo portanto unicamente o seu restauro e sua fixação 

em qualquer ponto que se apresente abalado.”31

No preço não estava “incluída a aplicação de folha de 
ouro nos ornatos, bem como o tratamento e acabamento 
das portas de acesso ao salão”.32

Em 1978 ainda não tinham sido concluídas as obras 
de recuperação do incêndio. E a Faculdade era do 
parecer que apenas o Departamento de Matemática 
fora favorecido com a intervenção, ao contrário dos 
outros Departamentos, em particular o de Física e o de 
Química, cujas condições se teriam, até, agravado. 
 

“a.  O edifício tem uma área total de implantação de 5.133 

m3 à qual se devem subtrair 711 m2 de pátios interiores. 

Trata-se de um edifício antigo, totalmente inadaptado a uma 

Faculdade, em que o trabalho de índole laboratorial é intenso, 

e demasiado exíguo para as necessidades actuais. Por esse 

motivo, não admira que a grande maioria do corpo docente 

pretenda a mudança para novas instalações que permitam 

a existência de boas condições de trabalho. ¶ Acresce ainda 

que muito do trabalho de investigação e aulas laboratoriais 

se realizam em condições dramáticas de falta de segurança.

b.  As dificuldades devido à falta de espaço são acrescidas pelo 

facto de uma parte substancial da área ser ocupada com os 

museus dos Institutos e com a Biblioteca Geral e Salão Nobre.” 35

A mudança progressiva para o Pólo 3
Sendo nulas as possibilidades de crescimento no centro 
da cidade, a Faculdade de Ciências tem vindo a expandir-
-se no Pólo 3 da Universidade. As novas instalações 
projectadas pelo arquitecto José Carlos Loureiro contam 
com uma área total de cerca de 50.000 m2.

A transferência da Faculdade de Ciências para o 
Campo Alegre iniciou-se durante o ano escolar de 1996-
-97, com a mudança dos departamentos de Física e de 
Química. Em Março de 2002 foi a vez dos departamentos 
de Matemática Pura e Aplicada. Recentemente 
terminaram as obras de adaptação dos imóveis onde 
estiveram instalados o Centro de Informática da 
Universidade do Porto e a Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação. No edifício do Carmo irão 
permanecer o Museu de História Natural, o Museu da 
Ciência e o Fundo Bibliográfico Antigo da Biblioteca 
da Faculdade de Ciências.36
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A Faculdade de Ciências dispersa-se pela cidade
Nesta altura, as instalações da Faculdade dispersavam-
-se por vários locais. Para além do edifício principal, 
onde funcionava a maior parte das actividades 
– a Direcção e Secretaria, a Biblioteca Geral e os 
departamentos de Matemática, de Mineralogia, de 
Física, de Química, de Zoologia e de Antropologia – , 
a Faculdade ocupava parte do edifício da antiga Escola 
Médica, onde estavam instalados alguns sectores 
da Química e da Física; o Laboratório de Cálculo 
Automático (laca) situava-se na Rua das Taipas; 
o Instituto de Botânica, no palacete da Rua do Campo 
Alegre; a Estação de Zoologia Marítima, na Foz do 
Douro; o Observatório Astronómico, no Monte da 
Virgem, em Vila Nova de Gaia; e o Instituto Geofísico, 
na Serra do Pilar, também em Gaia.

No Relatório do Grupo Coordenador das Instalações 
Universitárias criado em 197733 defendia-se a 
transferência de todos os Departamentos para um “local 
a designar no Pólo 3”. Apenas os Museus e a Biblioteca, 
com os serviços de conservação e manutenção, deveriam 
manter-se no edifício do Carmo. Os problemas de maior 
gravidade tinham a ver com o esquema de distribuição 
e de localização de determinados departamentos, com 
a área de que alguns dispunham, com o risco geral 
de incêndio e com a dispersão de certas actividades.

Constatava-se que as obras posteriores ao incêndio 
de 74 mais não haviam feito do que ampliar a Ala Norte. 
E que, para as necessidades do momento, não bastavam 
nem a libertação da área anteriormente ocupada pela 
Faculdade de Economia (pisos 3 e 4 da Ala Nascente), 
entretanto transferida para a Asprela, nem a diminuição 
da frequência de alunos, com a passagem dos dois 
primeiros anos das licenciaturas em Engenharia para 
a Faculdade de Engenharia, na Rua dos Bragas. 

Nos começos de 1979 estavam terminadas as obras 
de toscos. A ii Fase – acabamentos e instalações de 
águas e esgotos, ar condicionado, instalação eléctrica 
e ascensores – encontrava-se em vias de conclusão. E a iii 
Fase – mobiliário, equipamento e decoração – tinha sido 
entregue às Construções Escolares, para apreciação.34

Em meados de 1982, o Conselho Directivo da Faculdade 
fez novo ponto da situação:
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O Instituto Geofísico da Universidade do Porto, ou 
Observatório Meteorológico da Serra do Pilar, é uma 
instituição dependente da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto. Fundado em 1833, foi anexado 
à Academia Politécnica do Porto em 1911. Trata-se 
de um estabelecimento que acumula as funções de 
investigação e de ensino.

O edifício principal do Instituto foi construído em 
finais do século xix numa elevação a poente da Ponte 
D. Maria, na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. 
Apresenta dois pisos com um pé direito elevado e uma 
área de implantação de cerca de 300 m2. 

“Discretamente situado a cota inferior da alameda que 
margina a costa, o edifício é relativamente modesto na 
dimensão, implantando-se num rectângulo com trezentos 
metros quadrados. É também modesto na concepção 
arquitectónica fortemente influenciada por critérios 
estilísticos do século anterior, e sem rasgos na organização 
e qualificação do espaço interior que a natureza do 
programa suscitava. A um programa novo e a tecnologias 
também novas e já disponíveis na época, não correspondeu 
uma expressão arquitectónica moderna que se impunha 
e despontava já no País nos anos 20.”38

Inaugurado em 1916, o Instituto de Zoologia Marítima 
da Faculdade de Ciências era composto por um Museu 
de Zoologia e por um Laboratório de Trabalhos 
Práticos. Mais tarde passou a dispor de um Laboratório 
de Entomologia Económica e de uma Estação de 
Zoologia Marítima, sendo este último estabelecimento 
obrigatório em todas as faculdades de Ciências, de 
acordo com o Estatuto de Instrução Universitária.

A Estação de Zoologia Marítima foi criada em 1914 
pelo Professor Augusto Nobre, iniciando-se quase 
de imediato as obras de construção do edifício, mal 
ficou decidido que o local para a sua implantação seria 
próximo do Castelo do Queijo. 

No início da sua actividade, a Estação dispôs de 
instalações muito reduzidas, sedeadas na Avenida 
de Montevideu, na Foz do Douro, mas onde cabiam 
diversos gabinetes de trabalho, dependências para 
alojamento de investigadores e ainda uma zona para 
exposição da fauna marítima. O facto de se situar junto 
à costa favorecia o cumprimento dos objectivos para 
que fora criada.

O Aquário da Foz
Ainda em 1927, a Estação de Zoologia Marítima 
viu alargado o âmbito das suas actividades e, 
simultaneamente, as instalações que lhe estavam 
afectas. Durante esse ano foi construído um Aquário 
Público, composto por trinta e seis aquários para 
exposição de animais de água doce, salobra e salgada. 
O acesso ao tanque fazia-se a partir do corpo central 

“Avenida de Montevideu  O troço da estrada de Carreiros, 
caminho da Foz do Douro para Matosinhos, na continuação da 
Avenida do Brasil, chamou-se Rua do Castelo do Queijo, porque 
na sua estrema ergue-se o curioso Castelo de São Francisco 
Xavier do Queijo. (…).  ¶  Lemos na monografia da Foz, do Sr. 
Guido Monterey, que a mudança do nome de Rua do Castelo do 
Queijo para Avenida de Montevideu, em homenagem à República 
do Uruguai, foi proposta e aprovada em sessão camarária de 25 
de Julho de 1926, que a autorização para a Câmara dispor dos 
terrenos necessários ao prolongamento da avenida foi dada pelo 
Ministério da Guerra em (…) 1927, e que os seus jardins, junto ao 
Molhe, foram inaugurados em 28 de Junho de 1929.”39

do edifício. No interior deste também estava instalado 
um aquário do grandes dimensões, para animais mais 
corpulentos. Em seu torno havia outros, mais pequenos, 
para animais de água doce, e terrários para anfíbios.

 Em meados de século, o número de visitantes da Estação 
de Zoologia Marítima aumentou comparativamente 
com os anos anteriores. Contudo, as instalações já 
deixavam bastante a desejar. Veja-se o que a este 
propósito escreveu o Director do Instituto de Zoologia 
Marítima, no relatório respeitante ao ano lectivo de 
1950-51:

“Urge (…) acudir ao edifício da Estação e, em particular, aos 

aquários expostos ao público, pois, apesar das importantes 

obras ali realizadas em 1945 pela Direcção dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais do Norte, todo o edifício carece 

novamente de reparação importante, para a qual não 

é suficiente a verba da tabela orçamental do Instituto, 

destinada à conservação do prédio. ¶ Esta verba (…) não 

permite mantê-lo em condições, em virtude da má exposição 

do mesmo, num local desabrigado, exposto à acção nefasta 

dos temporais e desgaste marítimo. Foram particularmente 

atingidos, agora, os referidos aquários, alguns dos quais 

ameaçam ruína e que urge reparar por completo, a fim de 

evitar qualquer desmoronamento de maior gravidade.”40

Cerca de dois anos depois, este problema parecia estar 
solucionado:

“Em Julho último ficaram concluídas as obras de reparação e 

conservação do edifício e começou-se o repovoamento dos 

aquários desta Estação”.41 

Outras intervenções tiveram lugar no início da 
década de 60, quer no Instituto, quer na Estação de 
Zoologia, embora as queixas quanto à insuficiência das 
instalações se tivessem mantido. Em 1961, concluiu-se 
que a Estação já estaria “em condições de nela se 
realizarem trabalhos de investigação”.42

 
O sonho de uma casa maior 
A 10 de Janeiro do ano seguinte, o Director do Instituto 
apresentou as bases para o projecto de construção de 
um novo edifício. Previa-se que este iria ser constituído 
por quatro secções conjuntas: a de ensino, a de 
investigação, a de cultura popular e a de administração.

“O seu aspecto exterior é dignamente concebido com 

as suas janelas emolduradas a granito. É muito cuidado 

tanto nos aspectos construtivos como na composição das 

fachadas. Sobre os panos de parede rebocados e pintados 

de cor clara, rasgam-se amplas janelas, todas iguais e 

alinhadas vertical e horizontalmente. ¶ Fora deste esquema 

repetitivo de composição sobressai apenas a porta 

principal do edifício, colocada a meio das maiores fachadas, 

sobrepujada por um janelão com o qual se unifica por 

moldura de granito.”37

As actividades que exerce em domínios como os 
da Sismologia, da Climatologia e da Meteorologia 
desenrolam-se noutros edifícios, situados num amplo 
terreno circundado por um muro ao longo de toda a 
sua extensão.
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A primeira secção – a de ensino – deveria 
comportar um laboratório para aulas práticas com 
capacidade para cinquenta alunos, um anfiteatro 
para aulas teóricas e conferências, uma sala de estar, 
um vestiário e instalações sanitárias. A segunda, 
a secção de investigação, compreenderia doze 
gabinetes individuais, uma biblioteca, uma sala 
de colecções, uma sala para pequenos aquários 
de observações temporárias, diversos gabinetes 
– de fotografia, de taxidermia, de preparador, de 
analista, de naturalista –, uma série de laboratórios 
– de histologia, de bacteriologia e parasitologia, de 
bioquímica, de oceanografia, de fisiologia –, para 
além de outros espaços como uma sala para material, 
outra para reuniões do corpo científico, dez quartos 
para alojamento de investigadores, uma cozinha, um 
refeitório e instalações sanitárias.

A secção de cultura popular deveria ser constituída 
por aquários de grandes dimensões – para exposição – 
e por pequenos aquários para fauna tropical, para além 
de um tanque de grande capacidade para adaptação e 
armazenagem dos exemplares colhidos. Finalmente, 
a secção administrativa deveria ser composta por um 
gabinete para a direcção, por uma secretaria, residência 
para o guarda, garagem e casa para os barcos.

Quanto ao local, deveria situar-se a norte de Leça 
da Palmeira, em virtude da “vantagem de aí haver 
reentrâncias abrigadas propícias a desembarques e de 
ainda não haver construções urbanas”.43 Se tal não fosse 
possível, então “o edifício seria construído no mesmo 
local [Avenida de Montevideu] (…) convindo 
ser construído um cais acostável”.

O restante documento demora-se a identificar 
o material de investigação necessário, desde máquinas 
fotográficas, estufas e escafandros até às “publicações 
mais importantes sobre fauna marítima e oceanografia”.

Em jeito de remate, o Director propôs ainda que 
os autores do projecto se deslocassem ao estrangeiro, 
concretamente ao Instituto Oceanográfico do Mónaco, 
à Estação de Nápoles e à recém inaugurada de Bergen, 
na Noruega, “a fim de se inteirarem do que havia feito 
nas estações similares”.
 
O encerramento do Aquário
Em 1965, o Aquário foi encerrado ao público devido a 
uma tempestade marítima que agravou as condições já 
muito deficientes das suas instalações. Por Despacho de 

“Trata[va]-se, enfim, de uma só construção que, tanto pela 

qualidade da obra como pela sua situação à beira mar, sujeita 

a uma violenta acção de desgaste, [era] excepcionalmente 

atreita a toda a casta de deterioração.”44

A situação era de tal modo complexa que já se tinha 
mandado escorar a zona dos aquários. Perante todos 
estes constrangimentos, a Comissão foi de parecer que 
a solução residia numa construção de raiz. Que, a seu 
ver, teria toda a conveniência em situar-se no projectado 
Parque de Cidade, onde:

“1.  Haveria possibilidade de limitar uma área de acordo com 

as exigências actuais e possíveis necessidades futuras;

2.  Seria possível dotar, também, o conjunto com alguns 

tanques exteriores de exposição e de experimentação, quer 

de água doce, quer de água salgada;

3.  Abrir-se-iam novas possibilidades de investigação no que 

respeita ao meio dulciaquícola, através de utilização de um 

lago que o Município possa construir na região em causa;

4.  O edifício ficaria já um pouco afastado do mar e qualquer 

sobrecarga económica no que respeita a bombagem seria 
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22 de Julho desse ano, do Ministro das Obras Públicas, 
foi criada uma Comissão “para examinar os problemas 
de instalações” da Estação de Zoologia Marítima. 
Constituída pelo Director dos Edifícios Nacionais do 
Norte, Engenheiro Civil Mário Soares Lopes, que a ela 
presidiria, pelo Director do Instituto de Zoologia Dr. 
Augusto Nobre, Professor Doutor Amílcar Magalhães 
Mateus, e pelo Director da Estação de Biologia Marítima 
do Ministério da Marinha, Doutor Herculano Vilela, a 
Comissão tinha por tarefa decidir entre a remodelação 
e valorização das instalações existentes e a construção 
de novas, no mesmo ou em outro local. A escolha 
estava limitada pela verba disponível – “em vista das 
dificuldades do Tesouro na presente conjuntura” –, não 
devendo ultrapassar muito a quantia de 1.500 contos, 
que correspondia ao valor da doação que iria ser feita 
pela Fundação Calouste Gulbenkian.
 
A Comissão iniciou as suas démarches pela caracterização 
do edifício. Este era constituído por dois pisos (rés-do-
-chão e “mansarda habitável”), pelos aquários exteriores a 
ele “adossados”, mas construídos num nível inferior, e por 
cisternas de armazenamento de água do mar. Albergava 
diversos gabinetes e laboratórios destinados ao ensino e 
à investigação, uma sala central com um tanque e alguns 
pequenos aquários para exposição, compartimentos 
para arrecadação de utensílios de pesca e a habitação do 
guarda. O edifício, já de si exíguo para as necessidades, 
apresentava a agravante de estar implantado em terreno 
irregular, com uma área reduzida, situado num plano 
inferior ao da Avenida de Montevideu. Não havia 
qualquer possibilidade de expansão para este lado e a 
mesma afirmação poderia fazer-se relativamente a um 
crescimento em altura. Para além de que qualquer obra 
de remodelação, mesmo que limitada à área disponível, 
teria sempre de partir da demolição quase integral do 
imóvel existente, para se conseguir um outro que melhor 
se adaptasse ao fim pretendido.

Do ponto de vista do estado de conservação, o 
edifício carecia de obras profundas. A cobertura 
dos aquários, formada por lajes de betão armado, 
encontrava-se em franca ruína, para além de apresentar 
desníveis e fendas extensíveis às paredes de apoio. A 
proximidade do mar aparentava ser o responsável mais 
directo por toda esta situação. Também as coberturas 
das cisternas, uma das quais, entretanto, arruinada, 
encontravam-se degradadíssimas.

largamente compensada pela diminuição dos trabalhos de 

conservação;

5.  O edifício ficaria com um enquadramento natural 

perfeitamente adequado, constituindo um centro de atracção 

no futuro Parque da Cidade.”45

O Relatório, com data de Novembro de 1967, mereceu 
do Ministro das Obras Públicas o seguinte despacho:

“Como estamos muito acima do limite [de numerário] (…) 

indicado, parece à priori condenada a hipótese de construção 

de novas instalações, sob pena de o Instituto ficar muito 

tempo pior servido do que actualmente. ¶ Não posso, porém, 

excluir, porque não conheço as instalações existentes, 

a hipótese figurada, pois pode acontecer que a sua 

precariedade ou a inconveniência do local não recomendem 

que se despendam quantias elevadas na sua beneficiação. ¶ 

Neste caso antevejo como solução a aplicação da importância 

disponível a um programa que se integre no plano das novas 

instalações e que tenha fraca utilidade em apoio e reforço 

das actuais, que se manteriam com o mínimo de trabalhos de 

beneficiação até poderem ser dispensadas, transferindo-se 

então inteiramente o Instituto para a sua nova casa. (…) 

¶ A d.g.e.m.n. fará as diligências necessárias para este efeito 

e haverá que definir a orientação a seguir, dentre as duas que 

em princípio se possam oferecer:

a.  Remodelação e valorização das instalações actuais;

b.  Construção de novas instalações, no mesmo ou noutro local.

Em ambos os casos há limite de despesas a observar (…) em 

vista das dificuldades do Tesouro na presente conjuntura. 

Poderemos fixar esse limite em 2.000 contos.”46

No início do ano, a 16 de Janeiro, o Director do Instituto 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, Professor 
Amílcar Mateus, informou o Reitor da Universidade 
de que piorara o estado ruinoso do edifício, como se tal 
ainda fosse possível. 

“Um dos principais reservatórios da água, aquele que a fornece 

para os tanques, abriu brecha e caiu, por fim, um dos cunhais.”

Igualmente grave era o facto de o Instituto não dispor 
da verba necessária para a reparação, na ordem dos 
15.000$00.
 

O Comércio do Porto.

28 de Julho de 1974.
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Temporais agravam a situação
O mau tempo que se fez sentir por diversas vezes 
durante os Invernos seguintes não permitiu abrandar 
nem a vigilância nem o ritmo das obras de recuperação.
A madrugada de 26 de Fevereiro de 1978 foi 
particularmente funesta:

“O mar, galgando as frágeis defesas daquele instituto, 

pôs fora de serviço o dique de protecção para as tomadas 

de água para os aquários, derrubou em quase toda a sua 

extensão o muro de protecção da casa do guarda e cerca 

de arame farpado que do lado sul impede a penetração de 

pessoal estranho e danificou em quase toda a sua extensão a 

cobertura dos tanques-aquários situados mais junto à praia.”47

Também as arremetidas do mar durante o temporal 
que voltou a assolar a nossa costa, exactamente um ano 
depois daquela calamidade, acentuaram as marcas 
já mais do que evidentes de degradação e ruína. 
O levantamento dos estragos apontou a necessidade 
de trabalhos de restauro para que a utilização do 
edifício, ainda que em condições precárias, continuasse 
a ser possível: reparação de rebocos de paredes e tectos; 
pinturas em paredes com tinta vitrificante; execução 
de paredes de tijolo na zona do Aquário; colocação de 
vidros para substituição dos partidos; reparação de 
caixilhos, fechos e ferragens; reparação do quebra-mar 
e muros anexos.48

 
O Aquário mobiliza vontades 
Em 1981, a Junta de Freguesia de Nevogilde insurgiu-se 
contra o abandono a que sentia votado o “Aquário 
Público Dr. Augusto Nobre”:

“Na avenida de Montevideu, nesta Freguesia Litoral da 

cidade do Porto, foi construído nos anos 20 a Estação de 

Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre”. ¶ Foi este Professor-

-Cientista da Faculdade de Ciências do Porto quem, alguns 

anos mais tarde, proporcionou à população portuense e de 

todo o Norte do país a possibilidade de dispor de um Aquário 

Público, o qual funcionou até 1963 sob gestão e direcção 

da estação de Zoologia Marítima (Faculdade de Ciências 

do Porto), à  qual esteve adstrita desde sempre. 

¶ Este equipamento (…) prestou os mais relevantes 

serviços à comunidade nortenha, seja nos aspectos 

cultural, recreativo, turístico, etc, seja no apoio aos alunos 

da Universidade do Porto. ¶ Bastará dar conta que no seu 

último ano de funcionamento (1963) o “Aquário” foi visitado 

por 30.000 pessoas (…). Um dia “fechou para obras” (…)! 

Acontece que 18 anos se passaram e o “Aquário” nunca 

mais abriu, degradando-se inevitavelmente (…). ¶ Esta 

Autarquia (…) inscreveu no seu plano de intenções o maior 

empenhamento em desbloquear tal situação, e ao fim de 

ano e meio de “luta” conseguiu sensibilizar a Faculdade de 

Ciências para a necessidade urgente de recuperar o “Aquário”, 

tendo o Instituto de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre 

conseguido que, através da Direcção-Geral das Construções 

Escolares, fossem feitos trabalhos de restauro no corpo 

principal e no terreno anexo da estação.”49

No mês de Novembro seguinte já decorriam obras de 
reconstrução, levadas a cabo pela Direcção-Geral das 
Construções Escolares.

Depois de o Aquário ter encerrado ao público em 1965, 
apenas se manteve em funcionamento o edifício central 
da Estação de Zoologia Marítima. As obras de reparação 
que tiveram lugar posteriormente permitiram adequar 
este estabelecimento às necessidades do quotidiano. 
De qualquer modo, e independentemente do tipo de 
obra realizada, nunca se alterou o projecto inicial. 
Aqui decorrem hoje trabalhos práticos de disciplinas 
da licenciatura em Biologia, bem como trabalhos 
experimentais de futuros mestres e doutores da 
Universidade do Porto. 

O Observatório Astronómico é um estabelecimento 
dependente da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto50, cuja criação, em 1948, ficou a dever-se a um 
docente dessa Faculdade, o Professor Manuel de Barros. 
Este professor pretendeu fundar um observatório onde 
os alunos pudessem frequentar aulas de Astronomia. O 
local para a sua implantação deveria ser escuro, elevado 
e próximo da Faculdade de Ciências, simultaneamente. 
A Alameda Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, foi 
o lugar escolhido pelo Professor Doutor Rui Luís Gomes 
quando era Director do gabinete de Astronomia. 

O projecto do edifício é da autoria da Direcção dos 

Q  Faculdade de Ciências. 

Estação de Zoologia Maritíma. 

Universidade do Porto. 

Álbum, 1934.
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Edifícios e Monumentos Nacionais do Norte (Ministério 
das Obras Públicas). Quer a construção, quer o 
apetrechamento do edifício, ficaram concluídos em 
1957. Actualmente, o Observatório dispõe de salas 
de aula, de uma biblioteca e de oficinas que apoiam 
as suas actividades:

“O edifício principal, organizado em cave e dois pisos, é de 

uma arquitectura sem pretensões – um volume recortado 

de modo a tornar clara uma das entradas e a valorizar a outra, 

a principal, que se abriga sob uma varanda do piso superior. 

A fachada e o tratamento geral do edifício atêm-se a uma 

certa austeridade que parece rondar a falta de sonho do 

projectista. Os critérios de composição são diversos alçado 

para alçado o que confere falta de unidade ao topo. A fachada 

posterior é particularmente descuidada e comprometida com 

elementos fora de época.”51 

A 19 de Abril de 1968, nas instalações da Direcção dos 
Edifícios e Monumentos do Norte, lavrou-se um “Auto de 
entrega e cessão simultânea dos edifícios para o Círculo 
Meridiano e Mira Leste do Observatório Astronómico da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – Monte 
da Virgem – Vila Nova de Gaia”. Em representação da 
Universidade do Porto esteve presente o Reitor, Professor 
Manuel Correia de Barros Júnior.52

Para além do ensino teórico da Astronomia, o 
Observatório dedica-se a diversas actividades de 
investigação e ensino nas áreas das Ciências da Terra, 
do Espaço e da Engenharia Geográfica.

Desde o momento da sua fundação, em 1911, que a 
Faculdade de Ciências manifestou o maior desejo em 
adquirir uma propriedade onde pudesse instalar um 
jardim botânico. Em 1836, pela reforma de Passos 
Manuel, tinha sido criado um jardim botânico que 
funcionou nas proximidades da Academia Politécnica, 
mais exactamente na antiga cerca do Convento dos 
Carmelitas, onde hoje se encontra a Guarda Nacional 
Republicana. Mas, logo no início do século XX, os 
terrenos foram entregues à Guarda Municipal e, apesar 
da promessa de que voltaria a ser concedido à Academia 

um espaço equivalente, o que é certo é que isso nunca 
veio a suceder.  Ainda se ponderou a possibilidade de 
instalar um jardim botânico nos terrenos do Palácio de 
Cristal quando foi adquirido pela Câmara Municipal do 
Porto, mas esta ideia também não pôde seguir avante. 
O Porto só haveria de voltar a ter um jardim botânico 
em 1951 e situar-se-ia no Campo Alegre.

Durante uma reunião do Conselho Escolar da 
Faculdade de Ciências, em 31 de Julho de 1937, o assunto 
“Jardim Botânico” foi amplamente debatido. E aprovada 
por unanimidade a proposta de aquisição de uma 
propriedade que permitisse instalar condignamente 
não apenas um Jardim Botânico, mas também os 
museus de história natural daquela Faculdade, “um 
observatório ou posto astronómico”, o observatório 
meteorológico da Serra do Pilar, “agora precariamente 
instalado em terrenos do Ministério da Guerra”, e um 
campo de jogos.53 Esta proposta ficou a dever-se aos 
professores Américo Pires de Lima e Gonçalo Sampaio.

A propriedade dos Andresen: um sonho…
A propriedade que a Faculdade de Ciências tinha 
em mente situava-se no Campo Alegre e tivera como 
proprietários João Henrique Andresen e Joana Andresen.

Após o falecimento de Joana Andresen e já na posse de 
novos proprietários, o terreno e a casa foram postos à 
venda. E a Faculdade passou a recear ser ultrapassada 
por outrem nos seus intentos. Temia, também, que, 
no caso de haver vários compradores, o terreno fosse 
dividido em lotes e vendido a retalho. Outra hipótese 
que sentia que não devia descurar era a de a Câmara 
do Porto ter projectos próprios para o local. Se assim 
fosse, a qualquer momento poderia pôr em prática uma 
expropriação por utilidade pública. 
  
Em 1943 ainda nenhuma decisão se tomara 
relativamente à compra da Quinta por parte da 
Universidade. Razão pela qual o Director da Faculdade 
de Ciências, em ofício dirigido ao Reitor, não esconde 
a sua mágoa, agravada pelo abandono a que tanto 
o terreno como a moradia tinham sido votados: 
“O parque, jardins e estufas estão em risco de 
deterioração por falta de cuidados apropriados”.55

Em meados desse ano, o Ministério da Educação 
Nacional recebeu a informação de que “a Quinta 
do Campo Alegre (…) [era] abrangida pela área de 

considerado nesse plano definitivo. ¶ O plano de urbanização 

há-de ser fixado de harmonia com o interesse público; o fim 

para que se pede a aquisição é também do interesse público. 

Na hierarquia destes dois interesses, qual deve ficar em 

primeiro lugar? Para jardim botânico não há, ao que informam 

os conhecedores, local tã[o] adequado como aquele, afirma-se 

mesmo que não há outro. Um plano de urbanização que não 

seja levantado sobre o deserto há de sempre subordinar-se 

ao existente.”58

Porquê adquirir a Quinta do Campo Alegre?
Para além dos argumentos expostos pela Faculdade de 
Ciências, outros havia que jogavam a favor da aquisição 
da Quinta do Campo Alegre:

“Socialmente, grande parte dos estudantes da Faculdade 

de Ciências (…) fora das aulas, vivem abandonados de toda a 

assistência universitária. Não falo já [o Director da Faculdade] 

da tão útil e necessária residência de estudantes (…). Mas 

ao menos, a tão necessária educação física da mocidade 

universitária deve merecer o maior cuidado.”59

O Primeiro de Janeiro.

8 de Janeiro de 1946.

expropriações e atravessada, segundo o projecto de 
urbanização do local, pela Avenida de acesso à Ponte 
da Arrábida.56 Ouvido a este propósito, o Ministério 
das Obras Públicas e das Comunicações foi de parecer 
que, apesar de o plano definitivo de urbanização ainda 
não estar aprovado, não era conveniente a compra 
da propriedade.57 Contra esta opinião manifestou-se 
vivamente o Ministro da Educação Nacional:

“Este Ministério já tomou, ouvidos todos os órgãos 

qualificados para se pronunciarem, posição sobre a questão. 

Reconheceu a necessidade de se dotar a Universidade do 

Porto de instalações que não possue e de descongestionar 

algumas das que possue; e reconheceu também que o local 

mais adequado para preencher aquelas necessidades era a 

Quinta do Campo Alegre. A não ser aí dificilmente se poderá 

dotar a Universidade do Porto de um jardim botânico – meio 

indispensável de trabalho numa Faculdade de Ciências. (…) ¶ 

A este Ministério parece (...) que por não estar ainda aprovado 

o plano definitivo de urbanização é que a referida propriedade 

deve ser adquirida pelo Estado para que o facto seja 

“O terreno no qual se desenvolve o Jardim Botânico pertenceu 
a uma ordem religiosa, a Ordem de Cristo, até à sua extinção 
por volta de 1759. Passou depois a ter como proprietário Jean 
Pierre Salabert, médico francês residente em Portugal, até às 
invasões francesas, altura em que foi confiscada pelo Estado 
português. (…) ¶ Em 1820 é comprada por João José da Costa que 
poucas modificações lhe introduziu, e em 1875 um emigrante 
brasileiro, João da Silva Monteiro, investe toda a sua fortuna na 
Quinta. Inicia-se a construção do palacete e define-se a estrutura 
do jardim sobre um socalco em “Paterre”. ¶ É no entanto com 
os Andresen que a quinta adquire maior fama e riqueza. 
João Henrique Andresen, casado com Joana Lehman (…) vai 
promover grandes reformas no palacete e no jardim. Alterou-se 
a escadaria, a decoração dos interiores com estuques, definiu-se 
o traçado do roseiral e do Jardim dos “Jotas”, ampliou-se a mata, 
e o parque adquiriu um traçado romântico, com lagos, grupos 
de árvores de grande porte (…).”54

O Primeiro de Janeiro.

26 de Março de 1957.
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A 26 de Julho de 1944 é ao Presidente da Câmara 
Municipal do Porto que o Reitor, Professor António José 
Adriano Rodrigues60, expõe detalhadamente as vantagens 
decorrentes da compra da Quinta do Campo Alegre:

“Há cerca de sete anos que vem sendo aspiração veemente 

da Faculdade de Ciências, e também desta Universidade, a 

aquisição, pelo Estado, e para elas, da chamada quinta do 

Campo Alegre, desta cidade. (…) ¶ Com efeito, ela permitiria:

1º  Descongestionar o actual edifício da Faculdade de Ciências 

onde os vários serviços e laboratórios estão muito acanhados 

para os seus 1.000 alunos; não há sequer uma sala destinada 

às 300 meninas que a frequentam, para nela repousarem 

durante os intervalos de espera de aulas; passando para o 

edifício da Quinta os museus de ciências naturais que ocupam 

vastas dependências, poderia o espaço disponível permitir 

não só a expansão e melhor instalação de vários serviços 

(…) mas também realizar o desideratum duma sala de estar 

para meninas (…) bem como uma sala para rapazes, e ainda 

melhor instalação das salas de cultura estrangeiras. (…);

2º  Os serviços de secretaria estão pessimamente alojados no 

andar nobre, em espaço exíguo; não se compreende que não 

estejam no r/c e à entrada da Universidade;

3º  Não se concebe uma Faculdade de Ciências sem um jardim 

botânico; este já existiu em tempos no espaço onde hoje se 

encontra o Quartel da Guarda Nacional Republicana; desse 

terreno foi esbulhada a Universidade (ou melhor, a Academia 

Politécnica) com a promessa (não cumprida até hoje) de outro 

terreno adequado ao efeito. (…);

4º  Os estudantes da Universidade não têm a sua chamada 

“Residência”, nem Campo de jogos; são lacunas de que muito 

se ressente a vida académica. (…).

A Universidade do Porto, estabelecimento cúpula do ensino 

no Norte do País, bem merece da Exmª. Câmara Municipal 

que, no plano de urbanização da cidade do Porto, tenha em 

conta os factos e razões que aponto.”61

O contrato de compra e venda
Em Maio de 1949 a Quinta acabou por ser adquirida 
pelo Estado, concretizando-se, assim, uma profunda 
ambição da Faculdade de Ciências. Em ofício dirigido 
ao Reitor 62, o Director da Faculdade, Professor Augusto 
Hermenegildo Ribeiro Peixoto, deixa bem patente o 
seu júbilo e reconhecimento: “A aquisição da Quinta do 
Campo Alegre era uma das grandes aspirações desta 
Faculdade e não foi realizada sem porfiado esforço e 

grande tenacidade, tantos foram os obstáculos que 
se levantaram durante anos de longas diligências. 
A influência, a alma e o entusiasmo de V. Ex.ª foram 
decisivos e venceram, finalmente, todos os escolhos.”63

Superados novos impedimentos que atrasaram a entrega 
da Quinta à Universidade, a Direcção-Geral da Fazenda 
Pública, em 7 de Janeiro de 1950, comunicou ao Reitor da 
Universidade a autorização da cessão, a título precário, 
por parte do Ministro das Finanças, “da propriedade 
urbana e rústica (…) conhecida pela designação de 
“Quinta do Campo Alegre” para ser aplicada a diversos 
fins de interesse dos serviços desse organismo, que, 
entretanto, se responsabilizará pela sua guarda e 
conservação.”64 A 12 de Janeiro era lavrado o auto de 
cessão na Direcção de Finanças do Distrito do Porto.

Os jardins, o parque, as estufas “e a maior parte (…) 
de terras aráveis” foram atribuídos ao Jardim Botânico. 
O pinhal, na sua maior parte, ficou reservado para 
campo de jogos e para construção de uma residência 
estudantil. Após a transferência do Instituto de 
Botânica para a Casa da Quinta do Campo Alegre, as 
suas dependências originais no edifício principal da 
Universidade foram cedidas à Faculdade de Economia 
há pouco tempo criada.

Primeiras limpezas feitas por jovens condenados
Toda a Quinta se mostrava carenciada de uma 
recuperação profunda, a começar pelas zonas verdes. 
A primeira limpeza dos parques e dos jardins foi levada 
a cabo por uma turma de internados do Refúgio do 
Tribunal Central de Menores do Porto, que também 
procedeu ao conserto dos muros arruinados66. Por 
seu turno, o Ministério das Obras Públicas concedeu 
a quantia de duzentos contos para reparar o palacete, 
ao mesmo tempo que determinou que fosse elaborado 
um projecto para a construção de um campo de jogos e 
de uma residência universitária.67 Apenas a compra do 
mobiliário para equipar o edifício obrigou a abrir um 
crédito especial em favor do mop, no montante de 400 
contos.68 Para a antiga Casa Andresen foram transferidos 
os herbários, a biblioteca e os gabinetes do naturalista e 
auxiliares, para além do gabinete do Inspector do Jardim.

A reparação do exterior da moradia – em “estado 
de ruína iminente” – ficou a cargo da Direcção dos 
Edifícios Nacionais que, entre outras intervenções, 

recuperou os telhados. O interior do palacete, “largos 
anos exposto às intempéries”, também se encontrava 
num estado deplorável, exigindo uma remodelação de 
grande envergadura. E o mesmo se podia dizer da casa 
do caseiro, em vias de desabar.

Entretanto, outros problemas foram surgindo: a rega 
do jardim – era necessário “verificar a eficiência dos 
poços”, o restauro das estufas, “totalmente arruinadas”, 
a reparação das vedações, “quer nos limites do campo 
de jogos, quer as exteriores, em parte insuficientíssimas, 
o que permite frequentes incursões de ratoneiros.”69

E como se pretendia partilhar a propriedade com 
outros serviços da Universidade, logo se defendeu 
que “entre a parte científica e a parte desportiva e 
residencial, a separação deve ser absoluta, visto que um 
jardim botânico é, ao mesmo tempo, um museu de ar 
livre, para ser visitado unicamente a horas próprias, 
sob a guarda e vigilância de pessoal competente e 
responsável. (…)”70

A Ponte da Arrábida: uma ameaça ao Jardim
Os planos de urbanização resultantes da construção da 
Ponte da Arrábida, cuja obra foi adjudicada em 1956, 
trouxeram consigo alguns contratempos. A Universidade 
acompanhou-os de perto, até porque, sobretudo o 
último, lesava o Estádio Universitário, embora também 
o próprio Jardim Botânico. Mas não foi possível obviar 
a todos os inconvenientes. No início dos anos 60 
constatou-se que os serviços prestados pelo Jardim 
Botânico tinham sido afectados pela abertura das vias 
de acesso à Ponte da Arrábida, em construção, e que as 
obras já haviam mutilado seriamente a área ajardinada.

“O serviço do Jardim Botânico foi fortemente perturbado 

pela abertura das vias de acesso à ponte da Arrábida, em 

construção. Foi, também, com essas obras, fortemente 

reduzida a área do Jardim.”71

A estes reveses acrescentaram-se os causados pela 
inexistência de vedações nas vias entretanto rasgadas 
e que faziam com que “o Jardim estivesse devassado, 
com todos os inconvenientes que daí resultavam.” De 
qualquer modo, nenhum destes problemas parecia ir 
ficar sem solução. A Junta Geral das Estradas encarregar-
-se-ia das vedações e o jardim seria compensado pela 
amputação que sofrera graças à entrega do terreno 

Auto de Cessão  Aos doze dias do mês de Janeiro do ano de 
mil novecentos e cinquenta, nesta cidade do Porto, (…) estando 
presente o Senhor José Alves Ceia (…) como representante do 
(…) Director-Geral da Fazenda Pública, por parte do Estado, (…), 
compareceu o Excelentíssimo Senhor Doutor Amândio Joaquim 
Tavares, Reitor da Universidade do Porto (…) a fim de ser lavrado 
o presente auto de cessão.

Pelo primeiro outorgante foi dito:
Que (…) faz cessão, a título precário, (…), da propriedade sita 
nesta cidade, conhecida pela designação de “Quinta do Campo 
Alegre”, composta de uma casa nobre e apalaçada, jardim, 
pomar, estufa envidraçada, cocheira, casa para caseiros de 
lavoura, aidos para gado, eira de pedra, casa da mesma, coberto, 
quinteiro, tanque de pedra, água de mina e contíguos diversos 
campos de terra lavradia em diferentes sucalcos, poço com casa 
de máquina para tirar água, um grande depósito com diversas 
canalizações de ferro, uma grande bouça com pinheiros e mais 
pertenças, tudo murado e abrangendo uma área de cerca de 
cento e trinta e seis mil e quinhentos metros quadrados, sita 
na rua do Campo Alegre, número setecentos e cinquenta e um 
a setecentos e setenta e um, que confronta do nascente com 
caminho público, poente com o chalet pertencente aos herdeiros 
de João Henrique Andresen e António Joaquim da Silva Maia, 
norte com a rua do Campo Alegre e sul com o monte e caminhos 
públicos da Arrábida, para diversas aplicações de interesse dos 
Serviços da referida Universidade do Porto, voltando à posse da 
entidade cedente por simples despacho ministerial se lhe for 
dada aplicação diferente daquela para que foi cedida.

Pelo segundo outorgante foi dito:
Que (…) aceita a cessão da mencionada propriedade, com as 
condições impostas, que se obriga a cumprir. ¶ Nestes termos, 
o primeiro outorgante deu a cessão por operada, sem mais 
formalidades. (…)”.65

Auto de Cessão  Aos vinte dias do mês de Novembro de mil 
novecentos e cinquenta e sete, nesta cidade do Porto (…) estando 
presente José Rodrigues de Pinho, Director de Finanças do dis-
trito, como representante do Ministério das Finanças, comigo, 
José de Pinho, 1.º oficial e chefe da segunda secção da aludida 
Direcção de Finanças, e com as testemunhas adiante nomeadas, 
a fim de dar cumprimento ao determinado pela Direcção-Geral 
da Fazenda Pública, Repartição do Património, Segunda Sec-
ção, em seu ofício n.º 11.191 (…), de 23 de Julho do corrente ano, 
compareceu: O Excelentíssimo Senhor Doutor Amândio Joaquim 
Tavares, Reitor da Universidade do Porto, como representante da 
Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, por parte 
da Universidade do Porto (…).

Pelo primeiro outorgante foi dito: 
Que, na qualidade que representa, faz cessão do imóvel, a título 
precário, (…) a fim de ficar afecto à Universidade do Porto, (…) 
composto duma casa, com garagem e estufa, com a área coberta 
de 516 m2 e terreno anexo com a área de 17.669 m2 destacada da 
propriedade designada “Quinta de Burmester”, sita na Rua do 
Campo Alegre n.º 1:055, confrontando do Norte com a Rua do 
Campo Alegre, do Sul com terreno municipal, do Nascente com 
Primo Monteiro Madeira e terreno municipal e do poente com 
Travessa de Entre-Campos (…)

Pelo segundo outorgante foi dito: 
Que, na qualidade que representa, aceita a cessão, a título precá-
rio, do citado prédio, nos termos expostos.”75

contíguo.72 Por sua vez, o mop cedeu os taludes das vias 
de acesso à Ponte, na parte contígua ao Jardim Botânico, 
e ornamentou-os com vegetação. 
 
A aquisição da Quinta Burmester 
Foi neste contexto que a Universidade ficou na posse 
da propriedade denominada “Quinta Burmester”, 
comprada pelo Estado à Câmara Municipal do Porto 
em 1957. De igual modo situada na Rua do Campo 
Alegre, confrontava com a Quinta Andresen pelo lado 
nascente.73

“A quinta Burmester foi cedida ao Jardim Botânico em 

compensação dos terrenos que lhe foram tirados para a 

construção da auto estrada, mas está separada daquele 

Jardim pela Rua de Entre-Quintas, embora de futuro essa rua 

venha a desaparecer. Mas como a solução definitiva pode ser 

demorada, o Conselho da Faculdade, por proposta do Director 

do Instituto de Botânica, roga a V. Ex.ª se digne promover que 

aquela rua seja transferida para o extremo leste da quinta de 

Burmester, ficando assim ligados os terrenos que constituem 

o Jardim Botânico. ¶ O Instituto de Botânica, embora 

reconheça que os terrenos para o jardim não são demasiados, 

no intuito de não impedir a instalação de serviços urgentes 

da Universidade, poderá contudo ceder a área que no desenho 

junto está tracejada, mas não uma área diferente.”74

A intervenção de Franz Koepp
A recuperação do abandono a que o Jardim esteve 
votado durante as décadas de 30 a 50 ficou a dever-se, 
em grande parte, aos esforços do arquitecto paisagista 
Franz Koepp. Entre 1952 e 1967 desenvolveu trabalhos 
tão diversificados como a substituição do campo de 
ténis e dos pomares por pequenos jardins, a construção 
de estufas e a instalação de um sistema de rega semi-
-automático. Mais tarde, entre 1969 e 1972, o engenheiro 
silvicultor Renato Raul Barreto deu continuidade a 
esses projectos e tomou a iniciativa da construção de 
um grande lago, que combina a vertente estética com a 
utilitária já que também é utilizado como reservatório 
de água. Graças a estas intervenções, o Jardim Botânico 
pôde abrir-se ao público em 1968.

Em 1983, a Direcção do Instituto de Botânica manifestou 
o seu regozijo pelo facto de o Plano Geral do Pólo 3 
prever que o Instituto seria instalado no edifício do 
“Complexo Pedagógico”, no Campo Alegre, depois da 
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mudança da Faculdade de Letras para as suas novas 
instalações76 – apesar de “as actuais instalações do 
Instituto (casa Andresen), ainda que incapazes de 
servirem bem para o serviço de aulas e de investigação, 
[serem] pelo menos espaçosas e de grande solidez”.77 
Nesta altura, as obras de adaptação do “Complexo 
Pedagógico” a Instituto de Botânica pareciam 
indiscutíveis, assim como a permanência, no edifício 
central do Instituto, dos serviços de apoio ao Jardim 
Botânico e às estufas. Mas foi precisamente em 1983, 
devido ao estado de degradação atingido pelo Jardim, 
que este encerrou ao público as suas portas.
 
O Jardim fecha-se à cidade 
No final do ano de 1984, o Instituto de Botânica fez 
chegar ao Reitor um relato do estado das suas instalações:

“Ao iniciar-se novo ano lectivo [1984-85] venho informar (…) 

que as estufas (…) se encontram num estado de profunda 

degradação (…). ¶ A estrutura em ferro, que suporta os vidros, 

desenvolveu forte camada de ferrugem, provocando fracturas 

em numerosos vidros. Mesmo substituindo vidros a água 

entra pela camada de ferrugem, danificando plantas e parte 

do calor escapa-se pelas numerosas frinchas. (…) As valiosas 

colecções de plantas, ainda hoje existentes nas estufas do 

Jardim Botânico do Porto, correm grave risco (…).”78

Outras obras se afiguravam, também, como muito 
necessárias. O número de alunos – embora também o 
de docentes – aumentara significativamente durante os 
anos escolares anteriores. Impunha-se, assim, aproveitar 
a cave do edifício principal, adaptando-a a laboratórios 
de ensino e investigação e a gabinetes, e dotá-la com os 
equipamentos adequados. 

Em 1987, a Reitoria da Universidade do Porto manifestou, 
junto da Câmara Municipal do Porto, em levar a cabo 
uma série de obras no Jardim Botânico, que o tornassem 
mais aberto aos portuenses. Entre outras ideias, havia a de 
construir uma casa de chá no próprio jardim. 79

Em 1988, a recuperação do Jardim Botânico foi inserida 
no programa de Recuperação de Jardins Históricos, 
promovido pelo Instituto Português do Património 
Cultural e apoiado pela Associação Portuguesa dos 
Arquitectos Paisagistas.80

A reabertura do Jardim
Por seu turno, as obras de reabilitação decorridas nos 
anos mais recentes, e que tornaram possível a reabertura 
do Jardim, foram orientadas pelo Departamento de 
Botânica da Faculdade de Ciências, entidade a quem 
coube a direcção científica do projecto. Porém, as 
intervenções não se limitaram aos espaços ajardinados: 
as edificações foram, também, objecto de beneficiação.

Entretanto, outros projectos de melhoramento 
incidiram nas infra-estruturas do Jardim. Encontra-se a 
decorrer uma obra de remodelação integral desta área, 
suportada financeiramente pela Universidade do Porto 
e por fundos europeus (feder).81
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do ano lectivo de 1961-1962. 72  Anuário – Universidade do Porto. 

Porto. 15 (1960-1961). 73  A 31 de Dezembro de 1952, o Director da 

Faculdade de Ciências refere o seguinte a propósito do Instituto de 

Botânica: “Pelo que respeita à frente nordeste do Jardim, todos sabem 

que a Ex.ma Câmara adquiriu a quinta Burmester à custa da qual pode 

ser alargada, tanto quanto se quiser, a rua de Entre Campos, sem 

necessidade de sacrificar um metro que seja, do Jardim Botânico”. 

74  Ofício da Faculdade de Ciências dirigido ao Reitor em 18 de Abril de 

1964. 75  Processos de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central da 

Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 76  Programa 

Preliminar: Botânica: Pólo 3. In Projectos de Obras, pasta 2.658 

– Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 77  Idem. 78  Ofício do Presidente da Direcção da Faculdade 

de Ciências dirigido ao Reitor, em 14 de Novembro de 1984. 79  Acta 

da reunião extraordinária, realizada em 25 de Novembro de 1987, 

nos Paços do Concelho, Sala da Vereação. 80  costa, Laura – Jardim 

Botânico do Porto. Boletim - Universidade do Porto. Porto. 1:4/5 (Jan.-

Fev.1990) 34--37. 81  Ante-projecto de Junho de 2005, assinado pelos 

paisagistas Teresa Andresen, Professora da Faculdade de Ciências, 

Teresa Portela Marques, Ana Catarina Antunes e Luís Guedes de 

Carvalho. Informação colhida em UPorto: Revista dos Antigos Alunos 

da Universidade do Porto. Porto. 18 (Dez. 2005) 28-29.
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(Nov./Dez. 1990) 9. 27  Direcção das Construções Escolares do Norte 

– Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: Relatório sobre o 

incêndio ocorrido em 20/4/74 e documentação fotográfica. In Projectos 

de Obras, pasta 796 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto. 28  Idem. 29  Idem. 30  Idem. 31  Idem. 

32  Idem. 33  Despacho n.º 18/77, de 22 de Junho. 34  Memorial: 

Estudos e Obras em curso para a Universidade do Porto. Porto, 1979. In 

Projectos de Obras – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 35  Professor Doutor Alberto Manuel Sampaio 

Castro Amaral, Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de 

Ciências. Foi reitor da Universidade do Porto entre 1985 e 1998.

Resposta da Faculdade de Ciências em 21 de Maio de 1982 ao ofício 

enviado pelo Grupo Coordenador das Instalações da Universidade do 

Porto, criado pelo Despacho n.º 195/80, de 20 de Junho; o grupo de 

trabalho era composto por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia Ferreira 

e Costa, vice-reitor da Universidade do Porto; Engenheiro Ricardo 

Charters de Azevedo, adjunto do director-geral do Ensino Superior; 

Engenheiro Júlio do Amaral de Carvalho, director das Construções 

Escolares do Norte, do Ministério da Habitação e Obras Públicas; 

Arquitecto urbanístico Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, 

assessor do planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto 

Nuno de Santa Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do 

NIE, da Direcção-Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo 

o Engenheiro Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de 

equipamento e obras da Direcção-Geral do Ensino Superior, pelo 

Despacho n.º 96/81, de 9 de Abril. 36  cardoso, António Silva 

– Evolução das edificações da Universidade do Porto. UPorto: Revista 

dos Antigos Alunos da Universidade do Porto. Porto. 19 (Mar. 2006) 

19-20. 37  Instituto Geofísico da Universidade do Porto: Faculdade 

de Ciências. In Os Edifícios da Universidade do Porto: Projectos. Porto: 

Universidade, 1987. p. 38-39. 38  Estação de Zoologia Marítima “Dr. 

Augusto Nobre”: Faculdade de Ciências. In Os Edifícios da Universidade 

do Porto: Projectos. Porto: Universidade, 1987. p. 40-41. 39  freitas, 

Eugénio Andrea da Cunha e – Toponímia Portuense. Matosinhos: 

Contemporânea Editora, [1999]. isbn 972-8305-67-2. 40  Anuário – 

Universidade do Porto. Porto. 6 (1951-1952). 41  Anuário – Universidade 

do Porto. Porto. 7 (1952-1953). 42  Anuário – Universidade do Porto. 

Porto. 15 (1960-1961). 43  Projectos de Obras, pasta 2.669 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

44  Relatório da Comissão nomeada por Despacho de 22 de Julho de 

1965, de Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, para examinar 

os problemas de instalação da Estação de Zoologia Marítima do 

Instituto de Zoologia Dr. Augusto Nobre, da Universidade do Porto. In 

Processos de Correspondência, caixa 115 – Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 45  Idem. 46  Despacho 

do Ministro das Obras Públicas exarado em 27 de Julho de 1965 no 

Relatório da Comissão nomeada para examinar os problemas de 

instalação da Estação de Zoologia Marítima do Instituto de Zoologia 

Dr. Augusto Nobre, da Universidade do Porto. 47  [Processo de] obras 

de reparação dos danos causados pelo temporal de 25 para 26 de 

Fevereiro de 1978: Memória Descritiva. In Projectos de Obras, pasta 494 

– Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade 

do Porto. 48  Obras de reparação dos danos causados pelo temporal 

de 25 para 26 Fevereiro de 1978: Memória Descritiva. In Projectos de 

Obras, pasta 494 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 49  Aquário Público da Foz: Porto. In Projectos 

de Obras, pasta 1.110 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto. Texto da autoria de Rogério Ferreira da 

Silva, Presidente Executivo da Junta de Freguesia de Nevogilde, 

datado de 25 de Setembro de 1981. 50  O Artigo 45.º do Decreto 

com força de lei de 12 de Maio de 1911 estabeleceu que cada uma das 

Faculdades de Ciências deveria ter, como estabelecimento anexo, um 

observatório astronómico, dirigido por um professor da especialidade, 

eleito pela Faculdade. 51  Observatório Astronómico do Monte da 

Virgem: Faculdade de Ciências. In Os Edifícios da Universidade do 

Porto: Projectos. Porto: Universidade, 1987. p. 42-43. 52  Processos 

de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 53  Anexo ao ofício do Director da 

Faculdade de Ciências dirigido ao Reitor, em Maio de 1949. In Processos 

de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 54  costa, Laura – Jardim Botânico 

do Porto. Boletim – Universidade do Porto. Porto. 1:4/5 (Jan.-Fev.1990) 

34-37. 55  Processos de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central 

da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 56  10 de 

Julho de 1943. 57  Processos de Correspondência, caixa 177 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

58  Ofício do Ministério da Educação Nacional dirigido ao Reitor da 

Universidade do Porto, em 26 de Julho de 1943. Nele se transcreve 

o despacho de 16 desse mês exarado pelo Ministro: “À consideração 

de S. Ex.ª o Ministro das Finanças”. In Processos de Correspondência, 

caixa 177 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 59  Processos de Correspondência, caixa 177 

– Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 60  1943-1946. 61  Ofício dirigido pelo Reitor ao Presidente da 

Câmara Municipal do Porto, em 26 de Julho de 1944. In Processos de 

Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 62  Professor Amândio Joaquim 

Tavares (1946-1961). 63  Ofício dirigido pelo Director da Faculdade de 

Ciências ao Reitor da Universidade do Porto, em 30 de Julho de 1949. In 

Processos de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 64  Ofício dirigido pelo 

Director-Geral da Fazenda Pública ao Reitor da Universidade do Porto, 

em 7 de Janeiro de 1950. In Processos de Correspondência, caixa 177 

– Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 65  Processos de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central 

da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 66  Este 

auxílio mereceu um voto de reconhecimento exarado em acta de 

reunião do Senado Universitário. 67  Anuário – Universidade do Porto. 

Porto. (1949-1950). 68  Decreto n.º 39.296, de 29 de Julho de 1953. 

69  Anuário – Universidade do Porto. Porto. 5 (1950-1951). 70  Processos 

de Correspondência, caixa 177 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 71  Relatório apresentado pelo 

Reitor, Professor Manuel Correia de Barros Júnior, na sessão inaugural 
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As origens mais remotas da Faculdade de Medicina 
do Porto radicam na Régia Escola de Cirurgia, criada 
em 1825.1 Dez anos depois, a reorganização do ensino 
da medicina no nosso país teve como consequência 
a criação da Escola Médico-Cirúrgica do Porto e de 
equivalente estabelecimento em Lisboa.

A Escola Médico-Cirúrgica teve sede no Hospital 
da Misericórdia, local onde a sua antecessora, a Régia 
Escola de Cirurgia, também estivera instalada. Mal se 
iniciaram as actividades lectivas fez-se logo sentir a falta 
de espaço – não o havia para montar o teatro anatómico, 
nem para a biblioteca, por exemplo. Chegou mesmo a 
ser ponderada a possibilidade de ocupação do extinto 
Convento do Carmo, hipótese que, no entanto, não se 
concretizou. Finalmente, a Escola beneficiou de um 
edifício construído de raiz em terreno adjacente ao desse 
Convento e cujo projecto definitivo, datado de Maio de 
1875, é da autoria do arquitecto Joaquim Vaz Lima.

A Escola Médico-Cirúrgica foi elevada a Faculdade por 
Decreto de 22 de Fevereiro de 1911, tendo sido já com 
este novo estatuto que se processou a sua integração 
na Universidade do Porto.

“Fronteira ao Hospital geral de Santo António pela sua 

fachada de oeste, [a Faculdade de Medicina] está situada 

no ângulo do Largo da Escola Médica, onde se ergue o 

monumento a Júlio Dinis, confrontando a norte e leste com os 

terrenos onde está instalada a Guarda Nacional Republicana. 

¶ Edifício humilde e mesquinho, serviu durante anos, e muito 

bem, às funções da antiga Escola Médico-Cirúrgica. Mas à 

maneira que a orientação do ensino se modificava, tornando-se 

essencialmente prática, exigiu portanto Laboratórios, Museus, 

etc, e os cursos foram-se avolumando num crescendo que está 

a pedir limitação(…).”3

Três meses depois, por diploma publicado a 1 de Maio, 
o Governo fixou as condições em que a Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto deveria anexar os 
institutos e os hospitais indispensáveis à execução da 
recente reforma do ensino médico.4 Para estudar este 
assunto nomeou uma Comissão, a qual também deveria 
definir um plano geral de organização da assistência 
médica na cidade do Porto.5

 
Primeiras instalações: antigo Largo da Escola Médica
O descontentamento com a exiguidade e a “modéstia” 
das instalações começou a ser manifestado tanto por 
professores como por alunos:

“A não nos referirmos senão às mais recentes, quatro tem 

sido as soluções para sair desta situação: duas, a primeira e 

a última por ordem cronológica, enveredavam pela ampliação 

do edifício, as duas restantes pela deslocação da Faculdade.

A primeira em data (…) é de 1912 e propunha o levantamento 

dum andar ao actual edifício: fizeram-se projectos, 

orçamentos, medidas, pedidos, mas nada se conseguiu 

por falta de recursos. ¶ A segunda, grandiosa, soçobrou 

por circunstâncias supervenientes, tendo a sua origem na 

“Largo da Escola Médica  No Hospital de Santo António, 
começado a edificar em 1770, (…) instalou-se, na ala nascente-
-sul, a Real Escola de Cirurgia do Porto, logo depois da sua 
criação em 25 de Junho de 1825. Em 1837, pela Reforma de Passos 
Manuel, passou a denominar-se Escola Médico-Cirúrgica 
do Porto. ¶ Foi dado este nome ao largo fronteiro à fachada 
principal do Hospital – e que também é conhecido por Largo de 
Júlio Dinis do monumento erigido ali (…) em 1926 – topónimo 
não oficializado, porém. ¶ O largo, que foi ajardinado em 1901, 
era nos fins do século passado mais pequeno, sendo nesse tempo 
demolido um bloco de casa, o que fez desaparecer a imunda 
Viela do Loureiro – de que existe a correnteza de prédios do lado 
nascente, fazendo hoje frente para o jardim e largo. ¶ A meio 
desta viela vinha sair a Viela dos Poços, hoje Travessa do Carmo.
¶ (…) Todos estes terrenos pertenceram ao vastíssimo Campo do 
Olival, depois denominado, em parte, de Cordoaria Nova. (…)”2

Q  Faculdade de Medicina. 

Instituto de Anatomia. (Museu). 

Universidade do Porto. 

Álbum, 1934.
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crise económica portuguesa. Andava ligada à construção do 

Hospital da Cidade (1918) e deslocava para os seus terrenos, 

em Contumil, a Faculdade de Medicina, pela absoluta 

conveniência de a colocar junto dos serviços clínicos, a cujo 

desenvolvimento – motivado por necessidades de assistência 

– visava o projecto desse Hospital.

A desvalorização da moeda rápido fundiu os 400 contos que 

o Governo de 1914 tinha destinado a tal obra e o projecto 

fracassou por completo, tornando-se para a própria Comissão 

do Hospital um assunto irremediavelmente arrumado.6

Perdidas estas esperanças, (…) surge a terceira solução, 

alvitrada por uma Comissão de professores a quem o Conselho 

escolar cometera o estudo do assunto. Tinha o grande mérito 

de resolver praticamente, com facilidade e economia, não 

só o problema do desenvolvimento da Faculdade e o do 

Hospital da Cidade que o Porto reclamava, mas também o 

problema de Assistência, constantemente em aberto. Era o 

aproveitamento do Instituto Moderno, a S. Roque da Lameira, 

para instalação da Faculdade e Hospital anexo. (…)

empréstimo de 5.000.000$, amortizável em 15 prestações 

anuais, ao juro de 9 por cento. (…)”.8

O terreno, comprado por 240 contos, situava-se no Largo 
do Campo Pequeno (hoje Largo da Maternidade de Júlio 
Dinis). O projecto foi entregue ao arquitecto Georges 
Epiteaux. A verba atribuída pelo Governo destinava-se, 
também, à construção de um edifício e à compra do 
respectivo mobiliário.

Com o fim de regularizar a aplicação da importância 
concedida, a Direcção Geral do Ensino Superior agregou 
um director técnico – funcionário do quadro técnico da 
Administração Geral das Obras dos Edifícios Nacionais 
– à comissão administrativa do Conselho da Faculdade.

As obras de demolição da casa e arrecadação situadas 
no local onde iria erguer-se a futura Maternidade 
arrancaram em 1927, tendo-se decidido aproveitar 
os materiais mais valiosos da primitiva vivenda, “em 
alvenaria, cantaria, travejamento”.10

Nova oportunidade de ampliação das instalações 
surgiu com a oferta à Faculdade de Medicina de um 
espaçoso terreno situado na Travessa do Campo 24 de 
Agosto. A doação, cuja escritura foi lavrada a 16 de Abril 
de 1927, ficou a dever-se ao professor e neurologista 
Dr. Magalhães Lemos que, por este meio, procurou 
alargar “a extensão da obra maternal que a Faculdade se 
propunha realizar”. 

O Hospital Escolar do Porto
Por diploma de final de Julho de 1933, o Governo foi 
autorizado a mandar erguer dois hospitais escolares, 
um em Lisboa e outro no Porto, anexos às respectivas 
Faculdades de Medicina.11 Quase em simultâneo foi criada 
uma comissão para dirigir e administrar as obras, ficando o 
Ministério das Obras Públicas e Comunicações responsável 
pela definição das respectivas atribuições e competências, 
bem como pela publicação dos regulamentos necessários “à 
perfeita execução daquele decreto”.12

A salvaguarda dos terrenos necessários às 
construções foi regulamentada três anos depois:

“[Determina-se que] com destino à construção dos hospitais 

escolares de Lisboa e Porto e outros edifícios universitários, 

se reservem pelo prazo de dois anos, prorrogável por decisão 

do Conselho de Ministros, diversos terrenos e construções 

presumidos necessários para essas edificações.”13

Faculdade de Medicina. 

Maternidade de Júlio Diniz 

(Fachadas do norte e do poente).

Universidade do Porto. 

Álbum, 1934.

Teve, porém, o mesmo destino dos anteriores (…).

Avizinhava-se o Centenário e, postas de parte as soluções 

de deslocamento da Faculdade, volta-se à primitiva fórmula 

– ampliação pura e simples do edifício (…).

Mas passa-se o Centenário e, sem desanimar, a Faculdade 

envia superiormente novas representações, até que, uma 

circunstância feliz modifica, por fim, a situação: o Director da 

Faculdade de Medicina, Prof. Alfredo de Magalhães, que bem 

sentira a mesquinhez das instalações, é elevado a Ministro 

da Instrução e, bem presentes os protestos que formulara ao 

subscrever e elaborar algumas das reclamações da Faculdade, 

e vendo a miséria do Porto em matéria de edifícios escolares, 

faz aprovar pelo Governo (…) um empréstimo de alguns 

milhares de contos para acudir à situação angustiosa 

dos Liceus, da Faculdade de Medicina e de alguns outros 

institutos de Ensino.”7

Em 1924, o Conselho Escolar da Faculdade, reunido em 
sessão plenária, elaborou um comunicado dirigido ao 
Governo, onde podia ler-se que “a pobreza dos serviços 
clínicos, sobretudo o de partos, era uma vergonha 
sem nome”. No ano seguinte, encomendaram-se dois 
projectos para um novo edifício. Aprovado, com 
algumas nuances, o projecto inicial da autoria de 
Baltazar de Castro e de Rogério de Azevedo, a obra 
haveria de ficar pronta dez anos depois, em 1935.

Uma Maternidade anexa à Faculdade
Em 1926, o Ministro da Instrução Pública, Prof. Alfredo 
de Magalhães, concedeu à Faculdade de Medicina a 
verba de 1.000.000$00 escudos para aquisição de um 
terreno destinado a “Maternidade”:

“Considerando que é da mais alta conveniência, para acudir à 

gravíssima situação resultante do acréscimo da mortalidade 

infantil, instalar na Universidade do Porto e anexa à Faculdade 

de Medicina da mesma Universidade uma Maternidade;

(…) Atendendo a que não é possível prover a todos os 

melhoramentos necessários a bem do ensino da Universidade 

do Porto dentro das verbas inscritas no orçamento em vigor 

no actual ano económico. (…)

Artigo 1.º – É autorizado o Governo, pelo Ministério da 

Instrução Pública, a contrair na Caixa Geral de Depósitos um 

A zona de protecção do edifício do Hospital Escolar 
do Porto apenas foi fixada em 16 de Julho de 1954 por 
Portaria da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização 
do Ministério das Obras Públicas.14 

Em 1959, a 24 de Junho, inauguraram-se as novas 
instalações da Faculdade de Medicina no Hospital de S. 
João15, cujas obras se vinham intensificando nos últimos 
anos. O autor do projecto foi o alemão Herman Distel.16

“Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de mil novecentos e 

cinquenta e nove, no edifício destinado às novas instalações da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e ao Hospital 

Largo da Maternidade de Júlio Dinis  A planta redonda de 
Balck (1813) mostra-nos o local do cemitério inglês, junto da Rua 
da Boa Nova. ¶ Por isso se chamava então, ao largo fronteiro, o 
Largo dos Ingleses, também denominado Campo Pequeno (…). ¶ 
Todos estes terrenos (…) eram do senhorio directo da Colegiada 
de S. Martinho de Cedofeita (…). ¶ A nação britânica tinha, pois, 
aí a sua capela e cemitério. ¶ Aí possuía também, à roda de 1835, 
uma belíssima propriedade outro negociante inglês, o bibliófilo 
Gubian. Um século depois, 1936, edificou-se nela, por notável 
acção perseverante do Dr. Alfredo de Magalhães, e sob risco do 
arquitecto francês E’piteaux, a Maternidade de Júlio Dinis, o 
que levou a Câmara Municipal a eliminar o topónimo Campo 
Pequeno, substituindo-o por Largo da Maternidade Júlio Dinis 
e Rua da Maternidade.”9

R  O Primeiro de Janeiro.

25 de Novembro de 1959.
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de São João desta cidade, na presença de Sua Excelência o 

Presidente da República fez Sua Excelência o Ministro das 

Obras Públicas a entrega do referido edifício com todas as suas 

pertenças a Sua Excelência o Ministro das Finanças representado 

neste acto por Sua Excelência o Ministro do Interior.

Sua Excelência declarou recebê-lo para ser integrado no 

Património Nacional e fez simultaneamente a sua cessão a 

título precário, nos termos do Decreto-Lei número vinte e 

quatro mil quatrocentos e oitenta e nove, de treze de Setembro 

de mil novecentos e trinta e quatro, a Sua Excelência o Ministro 

da Educação Nacional e a Sua Excelência o Ministro da Saúde e 

Assistência que o receberam nas condições indicadas para nele 

serem instalados, na parte atribuída a cada um, os respectivos 

Organismos dependentes dos seus Ministérios.

E para constar se lavrou o presente auto que foi lido em voz alta 

e é assinado por Suas Excelências os Ministros outorgantes.”

Porém, a Faculdade só foi transferida para as novas 
instalações em 1960, tendo ido ocupar parte de uma 
área construída com cerca de 120.000 m2, situando-se 
dois dos pavimentos abaixo do nível do solo:

“De um modo superficial poderá descrever-se [o edifício] 

como uma construção composta de vários blocos; dois muito 

extensos, paralelos entre si e à estrada da Circunvalação, 

e outros três dispostos entre aqueles, e espaçados entre si 

de molde a formar dois grandes pátios.”17

Problemas com as novas instalações desde o início
Inaugurada há muito pouco tempo já a Faculdade 
de Medicina apresentava alguns problemas graves. 
A eles alude o Reitor da Universidade, Professor Manuel 
Correia de Barros, durante a sessão solene de abertura 
do ano lectivo de 1961-62:

“Cinco serviços do Hospital não estão ainda em 

funcionamento, e o ensino da matéria respectiva tem de 

se fazer em locais afastados, com grande prejuízo para a sua 

eficiência, ou não pode mesmo realizar-se. Transcrevo a esse 

respeito, do relatório do Director da Faculdade, o seguinte 

trecho: “… continua a não existir “Serviço de Urgência, lacuna 

de incalculáveis consequências que impede aos alunos uma 

aprendizagem da maior importância, porque os priva do 

contacto directo, só aí realizável, com certos aspectos da 

clínica, absolutamente indispensáveis à sua conveniente 

formação profissional, como sejam as doenças agudas, os 

traumatismos, etc. ¶ Mantêm-se por abrir os Serviços de 

Pneumotisiologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Doenças 

Infecto-Contagiosas bem como a Secção de Lactentes 

integrada na disciplina de Clínica Pediátrica; escusado será 

salientar quanto constitui prejuízo para o ensino a falta 

destes Serviços no Hospital de S. João e os inevitáveis e 

graves inconvenientes que resultam dessas disciplinas serem 

professadas longe da instituição onde os alunos têm as 

restantes actividades escolares.”

  
A abertura desses Serviços estava dependente da 
mudança de local de certas dependências do Hospital 
– “que, por não estarem ainda construídos os edifícios 
que deviam abrigá-las, foram provisoriamente instaladas 
nos locais a elas destinados.” – remata o Reitor.

Zona de protecção do Hospital 

Escolar do Porto.

16 de Julho de 1954. Ministério 

das Obras Públicas/Direcção. 

– Geral dos Serviços de 

Urbanização. Diário do Governo, 

2ª Série, nº 182, p.4926.

Q  Faculdade de Medicina. 

Fachada do Poente. 

Universidade do Porto. 

Álbum, 1934.
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Na década de 70, as questões da quantidade e 
da funcionalidade do espaço tornaram-se motivo 
de apreensão. Durante a reunião do Senado de 12 de 
Fevereiro de 1971, o Reitor, Professor Doutor António 
de Sousa Pereira, comunicou aos presentes que o 
Ministério das Obras Públicas tinha em mente uma 
série de estudos relacionados com instalações da 
Universidade do Porto, designadamente com as das 
faculdades de Farmácia, de Letras e de Medicina.18 

Anos mais tarde, em 1978, o Relatório apresentado pelo 
Grupo Coordenador das Instalações Universitárias19 
defendeu a construção de um edifício anexo ao da 
Faculdade para “dar a possibilidade de ampliação de 
alguns serviços que deverão estar em contacto próximo 
com os serviços hospitalares”.20 Esta construção, explicava 
o mesmo Relatório, tinha menos a ver com a sobrelotação 
dos espaços – “as necessidades físicas não irão aumentar” 
– e mais com imperativos de natureza funcional, como o 
equipamento e a inserção hospitalar, “necessidades mais 
actuais do Ensino Médico”.21 A remodelação completa dos 
edifícios afigurava-se fora de questão. 

A 20 de Novembro do mesmo ano, e “de acordo com 
o combinado em reunião da Comissão de Apoio para 
Instalações Universitárias”, a Faculdade pediu apoio ao 
Reitor para a resolução de uma série de problemas. Entre 
eles contavam-se arranjos na Aula Magna, “largamente 
utilizada em doutoramentos e outras provas académicas 
e onde se realizam numerosos congressos e reuniões 
científicas internacionais”, e o restauro dos anfiteatros 
devido ao seu “ininterrupto funcionamento que tem 
levado à sua degradação progressiva”.

O tempo não perdoa
Porém, com o correr dos anos, as instalações da 
Faculdade de Medicina começaram a registar as marcas 
próprias do envelhecimento (sobretudo os pavilhões 
pré-fabricados na cerca do Hospital que, no início dos 
anos 80, se apresentavam profundamente degradados). 
As necessidades eram diversificadas: havia serviços 
com instalações desadequadas, outros com áreas 
insuficientes, outros ainda a precisar de renovação. Não 
existia um Biotério, “o Infantário não possuía instalações 
minimamente aceitáveis e estava localizado por baixo da 
Aula Magna, o que perturbava os actos que aqui tinham 
lugar”. E, nos mesmos espaços, coabitava pessoal médico 
do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, 

situação que apresentava alguns inconvenientes, apesar 
da similitude das funções assistenciais.22

A procura de uma solução para os problemas enunciados 
conduziu, em 1982, à criação informal de um grupo 
de apoio técnico. Dois anos mais tarde pôde ler-se no 
relatório apresentado:

“Os pavilhões pré-fabricados, situados na cerca da Faculdade/

Hospital de S. João (…) levaram a um aproveitamento 

“catastrófico” dos espaços livres da Faculdade (…) [e] 

encontram-se completamente deteriorados, para além das 

condições péssimas de segurança que apresentam (…).”23

O relatório conclui demonstrando urgência em ampliar e 
modernizar o edifício da Faculdade, incompleto desde o 
início por razões desconhecidas – nunca chegaram a ser 
construídos seis pisos nas alas Norte e Sul. A falta destas 
áreas, não muito sensível durante a primeira década de 
funcionamento do Hospital e da Faculdade, passou a ser 
flagrante com o passar dos anos.

2002: por fim, a remodelação do edifício
O Programa Preliminar para a recuperação e 
remodelação do edifício actual da Faculdade de 
Medicina foi elaborado em 2002. De acordo com este 
documento, a intervenção projectada na Faculdade, 
a qual partilha instalações com o Hospital de S. João, 
observará os seguintes requisitos:

•  “Recuperação e modernização das actuais estruturas físicas 

por forma a adaptá-las às modernas exigências pedagógicas, 

investigacionais e assistenciais;

•  Criação de espaços pedagógicos destinados aos serviços 

clínicos;

•  Expansão dos serviços pré-clínicos que possuem áreas 

manifestamente insuficientes no edifício actual;

•  Localização funcional dos Serviços e Departamento da fmup;

•  Manutenção da unidade da fmup através de uma 

harmonização entre os espaços recuperados e os construídos 

no novo edifício.”24

Após concurso público, deu-se início à elaboração 
dos Projectos de Execução das novas instalações e da 
remodelação das existentes, cuja concretização, apoiada 
por um Contrato de Desenvolvimento assinado pelo 
Governo, se espera iniciar durante o presente ano de 2007.

Chaves da Direcção-Geral do Ensino Superior; Engenheiro Júlio Amaral 

Teixeira de Carvalho, director das Construções Escolares do Norte; 

Arquitecto José Vieira Coelho, da Direcção-Geral das Construções 

Escolares. 20  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade 

do Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. Ver nota anterior. 21  Idem. 

22  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade do Porto 

– Relatório. Porto. Jul. 1981. Grupo criado pelo Despacho n.º 195/80, de 

20 de Junho e composto por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia Ferreira 

e Costa, vice-reitor da Universidade do Porto; Engenheiro Ricardo 

Charters de Azevedo, adjunto do director-geral do Ensino Superior; 

Engenheiro Júlio do Amaral de Carvalho, director das Construções 

Escolares do Norte, do Ministério da Habitação e Obras Públicas; 

Arquitecto urbanístico Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, 

assessor de planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto 

Nuno de Santa Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do 

nie, da Direcção-Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo 

o Engenheiro Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de 

equipamento e obras da Direcção-Geral do Ensino Superior, pelo 

Despacho n.º 96/81, de 9 de Abril. 23  Relatório sobre as instalações 

da Faculdade de Medicina do Porto datado de 12 de Outubro de 1984. 

24  Programa Preliminar para a recuperação e remodelação do edifício 

actual da Faculdade de Medicina.

1  Ao mesmo tempo que a sua congénere de Lisboa. 2  freitas, 

Eugénio Andrea da Cunha e – Toponímia Portuense. Matosinhos: 

Contemporânea Editora, [1999]. isbn 972-8305-67-2. 3  Anuário – 

Faculdade de Medicina. Porto. 14 (1919-1920; 1926-1927). 4  Ministério 

do Interior. Direcção Geral da Instrucção Secundaria, Superior e 

Especial. 1.ª Repartição – Paços do Governo, em 29 de Abril de 1911. 

Diário do Governo. Lisboa. 100 (1 Maio 1911). 5  Comissão composta 

por Júlio de Matos, António de Sousa Magalhães Lemos, António 

Joaquim de Sousa Júnior, Cândido Augusto de Pinho, Alberto de Aguiar, 

António Ramos de Faria Magalhães, Carlos de Azevedo Albuquerque, 

António Alves Calem Júnior e Vasco Nogueira de Oliveira (Ministério do 

Interior. Direcção Geral da Instrucção Secundaria, Superior e Especial. 

1.ª Repartição – Paços do Governo, em 29 de Abril de 1911. Diário do 

Governo. Lisboa. 100 (1 Maio 1911). 6  Lei n.º 267, de 29 de Julho de 

1914: Artigo 1.º – É criado na cidade do Porto um hospital de policlínica 

para tratamento de duzentos enfermos, pelo menos, e ensino dos 

alunos da Faculdade de Medicina, denominado Hospital da Cidade. 

Art.º 2.º O referido hospital começará a edificar-se dentro do prazo 

de três meses, a contar da data da aprovação deste projecto de lei, 

sendo o local para a sua edificação escolhido pela Câmara Municipal do 

Porto, ouvido o Director da Faculdade de Medicina da mesma cidade. 

Art.º 3.º Para ocorrer às despezas de construção e montagem do 

Hospital da Cidade, fica a comissão administrativa (…) autorizada a 

contrair um empréstimo de 400:000$00 (…).(…) Art.º 8.º O Hospital 

da Cidade terá um director clínico e um corpo médico efectivo, que 

serão respectivamente, o director e o corpo docente da Faculdade de 

Medicina.” 7  A 11 de Novembro de 1915, o Director da Faculdade de 

Medicina manifestou a sua preferência pela localização do Hospital 

da Cidade em Contumil. 8  Decreto n.º 12.889, de 24 de Dezembro de 

1926. 9  freitas, Eugénio Andrea da Cunha e – Toponímia Portuense. 

Matosinhos: Contemporânea Editora, [1999]. isbn 972-8305-67-2. 

10  Anuário – Faculdade de Medicina. Porto. 14 (1928). 11  Decreto-Lei 

n.º 22.917, de 31 de Julho de 1933. 12  A Comissão seria constituída 

por seis membros, nomeados pelo Ministro das Obras Públicas e 

Comunicações, sendo um deles professor na Faculdade Medicina do 

Porto - Decreto n.º 23:706, de 27 de Março de 1934. 13  Decreto-Lei 

n.º 27.262, de 24 de Novembro de 1936. 14  Portaria de 16 de Julho de 

1954. 15  Pelo Decreto-Lei n.º 403.03, de 3 de Setembro de 1955, o 

Hospital Escolar de S. João passou a designar-se “Hospital de S. João” 

e daí que a sua inauguração tenha decorrido no dia do santo com o 

mesmo nome, isto é, a 24 de Junho. 16  Actas das Sessões do Senado 

da Universidade do Porto. Porto. Livro 3, f. 73 v. 17  Faculdade de 

Medicina: Hospital de S. João. In Os Edifícios da Universidade do Porto: 

Projectos. Porto: Universidade, 1987. p. 28-29. 18  Actas das Sessões 

do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 4, f. 4 v.-6. 19  Grupo 

nomeado pelo Despacho n.º 18/77, de 22 de Junho e composto por: 

Prof. Engenheiro Aristides Guedes Coelho, em representação da 

Universidade do Porto; Arquitecto-chefe Luís Alexandre Ferreira 

O Comércio do Porto.

25 de Junho de 1959.

notas
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Quando foi criada, em Março de 1911, a Universidade 
do Porto compreendia unicamente três faculdades – 
a de Ciências, a de Medicina e a de Comércio. Contudo, 
a Constituição Universitária de 19 de Abril do mesmo 
ano previa que o quadro da universidade se viria a 
completar “opportuna e progressivamente pela criação de 
faculdades de sciencias applicadas ou Escolas technicas, 
para os diferentes ramos de engenharia, commercio e 
industria (…)”1. Aquando da aprovação do plano geral de 
estudos das faculdades de Ciências, destinado a vigorar no 
ano lectivo de 1911-1912, ficou estipulado que “emquanto 
não se organiza a Faculdade de sciencias applicadas, 
as cadeiras especiaes de engenharia da Academia 
Polytechnica do Porto ficarão annexas á Faculdade de 
sciencias”2. Surgiu desta maneira o embrião da futura 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Os cursos de Engenharia passaram a constituir uma 
secção da Faculdade de Ciências, situação alterada em 
1915 com a organização da Faculdade Técnica, a qual 
integrou os cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
de Minas, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Electrotécnica e Engenharia Químico-Industrial3.

Em Novembro de 1926, a Faculdade Técnica adquiriu 
a designação de Faculdade de Engenharia, facto de 
muito maior alcance do que uma simples alteração de 
nomenclatura, pois foi acompanhado por uma reforma 
desse estabelecimento de ensino.
 
O princípio, nos Leões
Durante os primeiros anos de funcionamento, a Escola 

manteve-se no edifício da Universidade, até pouco 
tempo antes ocupado pela Academia Politécnica. A 
exiguidade dos espaços para salas de aula, laboratórios 
e oficinas apenas ficou resolvida com a construção do 
edifício da Rua dos Bragas, cuja primeira pedra foi 
lançada no dia 9 de Março de 1927. A sessão inaugural 
teve lugar dez anos depois, a 13 de Abril de 1937.

O edifício da Rua dos Bragas
“O edifício implanta-se numa plataforma preparada no 
centro da área disponível. Aproveitando a pendente Rua 
dos Bragas, a topografia do terreno é modelada no sentido 
de acentuar uma pretendida monumentalidade da massa 
construída. Distanciado da rua, fugindo à continuidade 
dos alinhamentos (objectivo remetido ao muro da vedação) 
da edificação envolvente, o volume de silhueta de contornos 
principais regulares e de planta aproximadamente 
rectangular, distribui o seu programa por quatro pisos, 
e organiza-se planimétrica e altimetricamente, segundo 
um esquema regulador tradicionalista, antiquado no seu 
ecletismo de modelo “Beaux-Arts” (…)”4.

Para além do edifício com fachada voltada para a Rua 
dos Bragas, a Faculdade de Engenharia também dispôs 
de um pavilhão para oficinas situado no mesmo local.

Desde cedo que estas instalações se revelaram 
insuficientes. Razão que levou a Faculdade de 
Engenharia, em Julho de 1947, a pedir ao Ministério das 
Obras Públicas a construção de dois novos pavilhões a 

Q  Faculdade de Engenharia. 

Edifício em construção 

(Fachada Principal). 

Universidade do Porto. 

Álbum, 1934.
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implantar em terreno anexo ao edifício principal. Estes 
destinavam-se:

“A uma maior especialização e desenvolvimento do ensino 

da Electricidade e da Hidráulica, e nos quais, paralelamente 

se criaria espaço que permitiria descongestionar o pouco em 

que, naquele edifício, funcionam as aulas práticas”6.

Porém, a inspecção aos terrenos demonstrou não haver 
espaço suficiente para mais edificações:

“O terreno actualmente livre para essas construções, e ainda 

o de anexação possível, tanto o que pertence ao vizinho e 

velho liceu fiminino, de Carolina Michaëlis, como o de alguns 

quintais de casas da rua de Cedofeita que confinam com 

o recinto da Faculdade, não chegava, tudo somado, para 

dispor com o imprescindível desafogo e nexo, as custosas 

edificações pretendidas”7.

Para além de insuficiente, o terreno mostrava não 
oferecer garantias de qualidade – era “constituído em 
grande parte por aterro recente, que muito complicaria 
e oneraria as fundações das duas obras”.

Por outro lado, sabia-se que o edifício do Liceu 
de Carolina Michaëlis, localizado nas imediações da 
Faculdade e com entrada pela Praça do Coronel Pacheco, 
não estava apto a resolver o problema da escassez de 
espaço, nem mesmo quando esse estabelecimento de 
ensino fosse transferido para outra zona da cidade, o 
que se previa vir a acontecer a muito curto trecho:

“Os Pavilhões, a construirem-se, deixariam positivamente a 

Faculdade sem ar. ¶ Com a agravante de que as duas obras, 

importando em muitos milhares de contos, completamente 

tolheriam toda e qualquer perspectiva de expansão futura, 

derivada ou do acrescimo da população escolar ou de 

exigências de ordem pedagógica que já não são, nem neste 

momento, de modo nenhum imprevisíveis”8.

Assim sendo, a única saída parecia ser a da construção 
de uma nova sede para a Faculdade. Entretanto, ir-se-
-ia procurando encontrar uma “solução para o que de 
aflitivo oferece a super-frequência da Escola”9.

No edifício da Rua dos Bragas acomodavam-se a 
Direcção, a Secretaria, o Salão Nobre, uma sala de 
conferências, salas de aula, salas de trabalhos gráficos, 

permitiria libertar a construção térrea, de caracter aligeirado, 

existente no recinto da Faculdade, onde hoje a cantina funciona.

A construção que assim ficaria devoluta, facultaria a 

expansão do Laboratório de Máquinas, actualmente 

comprimido numa outra construção, do mesmo género, 

quase contígua, de dimensões extremamente acanhadas”13.

No 2.º, 3.º e 4.º pisos, para além da Cantina, ainda 
haveria espaço para actividades circum-escolares e para 
residências de estudantes.

O edifício, bastante danificado no interior, carecia 
de uma renovação profunda. Entre outras intervenções 
era necessário substituir os pavimentos de madeira por 
estruturas de betão armado ou de tijolo e revesti-los 
com tacos de madeira ou com marmorite.

A sessão extraordinária do Senado de 24 de Abril 
de 1953 foi convocada para debater a pertinência do 

Rua dos Bragas  “Os terrenos onde se rasgou esta Rua dos 
Bragas pertenciam a um casal rústico, chamado dos Carvalhos 
do Monte (…) à beira da estrada de Braga. ¶ Este casal veio por 
herança, à posse da família Ribeiro Braga [e] incorporou-se na 
Quinta do Mirante (…). Foram estes proprietários que deram o 
seu apelido a Rua dos Bragas. ¶ Não sabemos, ao certo, quando 
ela foi aberta (…). Vem já, porém, e com a sua denominação 
actual, na planta de Costa Lima, de 1839”.5

laboratórios de Resistência de Materiais e de Materiais 
de Construção, um laboratório de máquinas eléctricas, 
salas de Metalurgia e Minas e, ainda, uma Biblioteca. 
No Pavilhão funcionavam as oficinas de carpintaria, de 
serralharia, de fundição e os laboratórios de química.

É importante deixar dito que as instalações da 
Faculdade de Engenharia tinham sido estimadas para 
duzentos alunos. E que no ano lectivo de 1946-47 se 
matricularam seiscentos e cinquenta, prevendo-se 
já nessa altura que, no ano seguinte, a população 
estudantil cresceria para cerca de setecentas e cinquenta 
pessoas. Posta de parte a construção dos pavilhões, e 
enquanto se adivinhava que o processo de mudança 
para um novo espaço seria inevitavelmente moroso, 
ficou decidido procurar uma solução de emergência.

Foi nesta conjuntura que a Faculdade sugeriu ao 
Ministério das Obras Públicas a elaboração de um 
programa exaustivo para as novas instalações; que o 
Serviço de Urbanização do Porto procedesse à reserva 
de um terreno – “talvez junto do Hospital Escolar em 
construção”; e que, a título provisório, se construíssem 
dois pavilhões “de feição muito aligeirada” para aulas 
teóricas e trabalhos gráficos, “com que a Faculdade 
durante alguns anos atenúe as suas atribulações”10. 
A estas propostas, o Ministro terá respondido 
afirmativamente e também pedido um parecer ao 
titular da pasta da Educação.11

Durante o ano escolar de 1950-51 já foi possível utilizar 
um pavilhão acabado de construir e de mobilar:

“É um grande edifício com três pavimentos que totalizam 

cerca de 1.300 m2, repartidos em seis grandes salas de 

trabalhos”.12

O antigo Liceu de Carolina Michaëlis
No entanto, o espaço continuava a ser deficitário. 
Quando ficou vago o Liceu Feminino de Carolina 
Michaëlis, a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais propôs a sua adaptação para alargamento das 
instalações da Faculdade de Engenharia, à excepção da 
Secretaria e do Ginásio do antigo Liceu:

“Esta ampliação obter-se-ia, directamente, pela acomodação 

no 1.º pavimento de dois Laboratórios: um de Hidráulica e 

outro de Electricidade; e indirectamente, pela transformação 

em cantina de algumas dependências do 2.º pavimento, o que 

aproveitamento daquele Liceu para instalações da 
Universidade do Porto; esta ideia tinha sido aventada à 
Reitoria pela Direcção-Geral do Ensino Superior e das 
Belas-Artes. Uma vez colocada a proposta à consideração 
dos principais interessados, o Director da feup foi de 
parecer que da anexação do edifício poderiam resultar 
inúmeras vantagens14.

Porém, a proposta da Universidade foi “chumbada” 
pelo Governo, que argumentou:

•  “Que sendo escasso e de afeiçoamento ingrato o espaço 

que a Faculdade reservava para si num edifício que passava a 

ser um anexo seu;

•  E que importando presumivelmente as obras de 

recuperação e ajustamento do combalido imóvel, em quantia 

muito superior à que vagamente se estimaria; preferível seria 

que se construísse um Pavilhão novo, moldado segundo as 

necessidades que a Faculdade melhor concretizaria, e que a 

obra delineada só viria a prover com evidentes deficiências”15.

Chegou mesmo a admitir-se a demolição do edifício 
do Liceu para, em seu lugar, se construir o novo 
Pavilhão. E foi na sequência de despacho ministerial 
neste sentido que a Faculdade concebeu um programa 
detalhado. O Pavilhão, de um pavimento só, teria sete 
metros de pé direito e uma torre com vinte metros 
de altura, que suportaria um reservatório de água. E 
capacidade para albergar os laboratórios de Hidráulica 
e de Electricidade, um Museu Colonial e uma Sala de 
Revistas. O projecto apresentava a vantagem de não 
fazer depender a edificação da demolição do Liceu, 
“construção vasta e de paredes sólidas e sãs”.

Entretanto, o Conselho Escolar da Faculdade, 
reunido a 5 de Dezembro de 1957, defendeu que:

“Já não é possível à Faculdade contentar-se, durante os anos 

mais próximos, como em tempo se pensara, com o rés-do-

-chão do edifício do antigo Liceu Feminino, cuja anexação às 

instalações da Faculdade tem sido pedida repetidas vezes. 

Será necessária a entrega de todo o terreno do referido Liceu 

poupado pela rua que nele se projecta abrir, e a remodelação 

total do edifício e sua substituição por outro maior e mais 

apropriado, como única possibilidade de a Faculdade permanecer, 

por mais alguns anos, sem grave prejuízo para a eficiência e 

progresso do ensino que ministra, na actual localização”16.

W  Diário do Porto. 

12 de Março de 1927.

T  O Comércio do Porto. 

9 de Março de 1927.
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O edifício de Coronel Pacheco
No ano lectivo de 1960-61 já estavam praticamente 
concluídas as obras de adaptação do Liceu que, depois 
de remodelado, foi entregue à Faculdade de Engenharia. 
Nesse momento ficou concretizada a ampliação das 
primitivas instalações da Rua dos Bragas, feita por 
intermédio da anexação de edifício contíguo, com 
entrada pelo Largo do Coronel Pacheco.

No decurso dos anos seguintes, o Ministério das Obras 
Públicas, através da delegação do Norte da Direcção 
das Construções Escolares, levou a cabo um plano de 
melhoramentos das instalações da Faculdade, quer 
no edifício principal, quer nos pavilhões anexos17. 
Entre outras intervenções contaram-se a edificação de 
pavimentos intermédios nas oficinas de Mecânica e o 
início das obras de construção de um piso, também 
intermédio, para ampliação da área disponível da 
Biblioteca. Sabia-se, porém, que a solução adoptada 
não iria resolver por muito mais tempo o problema da 
insuficiência de instalações.

Em 1972, a Faculdade de Engenharia foi incumbida 
de avaliar as necessidades de espaço a curto e a 
médio prazo – estimado este último em cerca de vinte 
anos – para a instalação conveniente dos diversos 
departamentos. No fundo, tratava-se de fornecer uma 

Outubro de 1973), como a frequência de cursos especiais 
de licenciatura para diplomados com cursos médios 
(Institutos Industriais).

Numa segunda fase, foi levado a cabo um inquérito 
junto de cada um dos departamentos e serviços 
da Faculdade para avaliar as áreas necessárias e a 
disposição que se considerava ser a mais adequada ao 
bom funcionamento das actividades de docência e de 
investigação.

Constatou-se, por exemplo, que, se por um lado 
havia instalações laboratoriais que teriam grande 
dificuldade em absorver adequadamente um elevado 
número de alunos, por outro existiriam também “as que 
são de certo modo “elásticas” e que, sendo objecto de 
conveniente “administração”, suportarão acréscimos de 
frequência substanciais”.

Esta variabilidade de factores criou uma enorme 
dificuldade em fazer acompanhar este estudo de 
informações pormenorizadas, aspecto indispensável ao 
estabelecimento de um programa específico para cada 
Departamento.

A hipótese da Asprela
Foi também em 1972 que se registou na Acta do 
Conselho Escolar, reunido a 2 de Maio, que “o Ministério 
das Obras Públicas defende a localização futura da 
Faculdade na Asprela, onde se encontram reservados, 
mas não expropriados, vinte hectares para esse fim”. 
Sabe-se que no mês anterior já o arquitecto Luís Cunha 
tinha sido contratado pela Divisão das Instalações 
Universitárias para apresentar o Plano-Estrutura do 
Pólo 2. Neste plano, os terrenos destinados à Faculdade 
de Engenharia confinavam a sul com a Faculdade de 
Economia, a leste com a auto-estrada e a norte com os 
terrenos que se tencionava afectar às faculdades de 
Ciências e de Farmácia.

A aquisição do “Parcauto”
Em Setembro de 1973 surgiu a oportunidade de adquirir 
o prédio contíguo à Faculdade, situado entre a Rua 
dos Bragas e a Praça do Coronel Pacheco, conhecido 
por “Parque-Auto” ou, mais simplesmente, “Parcauto”, 
o que permitiria ampliar ainda mais as instalações19. 
O imóvel, “projectado quase integralmente para 
escritórios, e de muito fácil e perfeita adaptação a 
instalações escolares”, era constituído por três corpos: 
um sobre a Praça do Coronel Pacheco, com cave, rés-

base de discussão para as questões levantadas pelo 
imperativo de expansão da Faculdade.

Numa primeira fase, procedeu-se à análise do 
número de alunos que, até então, a haviam frequentado 
e, a partir dos resultados obtidos, projectou-se 
o crescimento futuro. Concluindo-se que o 
“estabelecimento de números clausos” era uma das 
vias possíveis. Outra seria:

“As escolas abr[irem] as suas portas a todos os que nelas 

quiserem ingressar, esperando-se que haja uma “mão 

invisível” que regule a “procura” de cada um dos cursos e, 

posteriormente, no mercado da mão-de-obra, se façam 

os ajustes ou conversões convenientes, de acordo com a 

evolução das necessidades”18.

A frequência lectiva entre os anos de 1946 e 1971 
evidenciava oscilações de monta. Contudo, o ano de 
1972 mostrava estar-se já perante uma curva ascendente, 
sendo maior a afluência nos cursos de Engenharia Civil 
e de Engenharia Electrotécnica (sobretudo no primeiro).

A rematar, o estudo sublinha a dificuldade em 
fazer projecções, porque não só haveria que ter em 
conta os reflexos da abertura de novas escolas (como a 
Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra, 
que começaria a ministrar o 3.º ano dos cursos de 
Engenharia Civil, Electrotécnica, e Química, em 

Praça do Coronel Pacheco  “A Praça do Coronel Pacheco 
chamava-se antes Largo do Mirante (…). ¶ Tomou o nome de 
Quinta do Mirante, propriedade da família Ribeiro Braga, ricos 
comerciantes afidalgados, que deram o seu nome também a Rua 
dos Bragas. (…) ¶ Esta quinta chamou-se “do Mirante” de um 
caramanchão ou “casa de refresco” que nela havia. Denominava-
se no século XVII Casal dos Carvalhos do Monte; dele era senhoria 
directa a Colegiada de Cedofeita (…). ¶ Com a urbanização local, 
surgiram o Largo do Mirante e uma rua, uma travessa e uma 
calçada da mesma designação, radiantes daquele. ¶ Por decisão 
camarária de 28 de Outubro de 1835, o largo passou a denominar-
se Praça do Coronel Pacheco – e do mesmo modo a rua e a travessa 
– em homenagem ao bravo e honrado coronel José Joaquim 
Pacheco, que durante o cerco comandou Infantaria 10 (…). ¶ A 
recordação do topónimo primitivo só ficou na calçada, hoje Rua 
do Mirante – justamente onde existia a tal “casa de refresco”. (…) 
¶ No largo fazia-se a feira da erva e da palha, transferida em 1823 
para a Batalha; depois de 1836 aí se instalavam as louceiras, e, 
finalmente, em 1843, a feira da lenha.”28
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do-chão, quatro andares, quinto andar recuado; outro 
sobre a Rua dos Bragas, passível de ser adaptado a 
gabinetes de investigação, a salas para seminários 
ou para aulas com poucos alunos; e um terceiro, 
intermédio, semi-enterrado, mas “com uma empena 
livre em contacto com o terreno da Faculdade”, previsto 
para acomodar um centro comercial e que aparentava 
ser facilmente adaptável a laboratórios de máquinas; e 
o terraço parecia apropriado para zona de convívio de 
estudantes e cantina. 

“O imóvel, no conjunto, permite a instalação de diversas 

secções da Faculdade, o que por um lado dispensaria a 

reconstrução já projectada, mas particularmente condicionada, 

do antigo edifício do Liceu de Carolina Michaelis e, por outro 

lado, possibilitaria uma revisão profunda praticamente de 

todas as restantes instalações da Faculdade”20.

A Acta do Conselho Escolar de 3 de Outubro de 1973 
refere-se expressamente à possibilidade de se realizar 
a transacção do imóvel, que apenas teve lugar em 12 
de Janeiro de 1978, data da celebração da escritura 
de compra ao Estado. O edifício do “Parcauto”21 
estava inicialmente destinado a escritórios, lojas e 
estacionamento de automóveis, encontrando-se numa 
fase de construção inicial quando foi entregue à 
Faculdade de Engenharia.

Em Março de 1977, e no âmbito da execução de uma 
série de obras decididas entre os directores-gerais das 
Construções Escolares e do Ensino Superior, verificou-se a 
necessidade de intervir nesse edifício para adaptar o corpo 
confinante com a Praça do Coronel Pacheco. Considerado 
objectivo prioritário, já tinha sido pedida a participação 
da Divisão de Instalações Universitárias do m.o.p.

O antigo Colégio Almeida Garrett
Também o edifício do antigo Colégio Almeida Garrett, 
adquirido pelo Ministério da Educação e Investigação 
Científica para a Faculdade de Engenharia em péssimas 
condições de habitabilidade, necessitava de uma 
intervenção profunda e urgente.

“A área coberta é limitada a Norte pela Rua do Mirante 

(largura reduzida e inclinação acentuada), a Leste pela 

Praça Coronel Pacheco, a Sul e Oeste por terrenos próprios 

interiores. ¶ O único acesso a viaturas automóveis faz-se 

pelo portão sito na Praça Coronel Pacheco que abre para um 

pátio interior com profundidade de cerca de 50 metros. (…) 

¶ O corpo Norte do edifício, junto ao Largo Coronel Pacheco, 

confina com casas de habitação de construção antiga, 

havendo perigo de propagação de incêndio”.22

O relatório da vistoria feita em Novembro de 1975 pelo 
Batalhão de Sapadores Bombeiros foi peremptório 
ao afirmar que a construção, para além de antiga, 
apresentava inúmeras deficiências – nomeadamente do 
ponto de vista da segurança contra incêndios –, desde 
a instalação eléctrica com fio à vista até aos quadros 
eléctricos desactualizados, passando pelos “tectos e 
paredes em fasquiado de madeira e estuque que nalguns 
pontos está podre e/ou em ruína”. A caixilharia, em 
madeira, encontrava-se em muito mau estado, havia 
risco de queda de tectos, não existia qualquer dispositivo 
de detecção de incêndio, nem sequer extintores.

O parecer do Gabinete de Estruturas da Faculdade 
de Engenharia, quando questionado pela direcção da 
Escola sobre a possibilidade de utilização, para salas 
de aula, dos antigos dormitórios do Colégio Almeida 
Garrett, é francamente esclarecedor da situação: as 
estruturas do ex-Colégio não poderiam suportar 
quaisquer cargas, por muito reduzidas que fossem. 
Por consequência, o Conselho Directivo não deveria 
autorizar o funcionamento de aulas no edifício, apesar 
de estar previsto que as do 1.º ano já aí teriam lugar.

A Faculdade, entretanto, continuava a tentar fazer-se 
ouvir junto das instâncias competentes:

“O crescimento da população escolar tem obrigado à criação 

de estruturas improvisadas cujo colapso é previsível caso se 

não tomem medidas adequadas e em devido tempo”.

Com uma população de 3.000 alunos em 1977, a 
Faculdade sublinhava também a ocupação efectiva do 
espaço, “em muitos casos, entre as oito horas e meia da 
manhã e as vinte e quatro horas de cada dia”.23 

Em Outubro desse ano, foi a própria Direcção-
-Geral das Construções Escolares quem salientou as 
condições deficitárias em que se encontrava a funcionar 
a Faculdade de Engenharia.

O Relatório apresentado em 1978 pelo grupo de 
trabalho criado pelo Despacho n.º 18/7724, descreve a 
Faculdade de Engenharia do seguinte modo:
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estabilidade quando se projectasse a sua instalação 
definitiva nos terrenos do Pólo 2 da Universidade32.

Em 1984 foi feito novo diagnóstico da situação:

“O corpo de edifícios que constituem as instalações da 

feup resultaram de sucessivos acréscimos feitos ao longo 

dos últimos 40 anos, sem obediência a qualquer plano 

pré-estabelecido.

Na década de 40 construiu-se, a título precário, o edifício 

conhecido por Auto-Carro, onde os Departamentos de 

Engenharia Civil, Mecânica e Electrotécnica têm parte das 

suas dependências. (…) [O edifício encontra-se em] estado 

lamentável de conservação (…), quiçá irrecuperável, [para 

além da] sua falta de funcionalidade.

Seguiram-se-lhe a transformação da antiga cantina no actual 

Laboratório de Hidráulica, adaptou-se o edifício principal do 

Liceu Carolina Michaëlis para os Departamentos de Minas 

e Metalurgia, construíram-se dois pavilhões pré-fabricados 

“Está presentemente subdividida em 6 departamentos 

(tantos quantos os tipos de licenciatura que aí se professam), 

cada um dos quais funciona com uma certa autonomia, com 

direcções próprias, embora dependentes de órgãos únicos 

da Faculdade (…). ¶ As salas de aula existentes têm sido 

atribuídas, separadamente, aos diferentes departamentos, 

restando para serventia comum os serviços centrais, com a 

secretaria, a biblioteca, o salão, anfiteatro, instalações de 

alunos – associação – e pouco mais”25.

O mesmo documento informa que a Faculdade recebera 
um pedido para que fizesse o inventário de necessidades 
de espaço e apontasse pistas para resolver as lacunas 
encontradas. Neste contexto, os departamentos da feup 
prepararam relatórios específicos, cada um dos quais 
traçou um plano de transformações para o conjunto de 
edifícios da Rua dos Bragas e da Praça do Coronel Pacheco 
(antigos Liceu de Carolina Michaëlis e Colégio Almeida 
Garrett). A concretizar-se este plano, iria ser possível 
instalar convenientemente todos os departamentos.

“Com muitas carências, improvisações e subaproveitamentos 

do espaço, esta Faculdade dispõe, actualmente, de áreas que 

permitirão uma expansão racional (…)”26.

Esta “expansão racional” pressupunha a construção de 
um imóvel no terreno do Colégio Almeida Garrett, a 
instalação definitiva do Departamento de Engenharia 
de Minas no antigo Liceu, a colocação do Departamento 
de Engenharia Electrotécnica no edifício da Praça 
do Coronel Pacheco (Parcauto) e a instalação da 3.ª 
e 4.ª secções do Departamento de Engenharia Civil, 
de alguns gabinetes para docentes e trabalhos de 
seminário, no corpo da Rua dos Bragas (Parcauto, 
também). As obras poderiam começar de imediato, uma 
vez que “os trabalhos envolviam terrenos e edifícios que 
já eram pertença do Estado (…)”27.

Nos começos de 1979, os projectos do Departamento de 
Engenharia Electrotécnica e do de Engenharia Civil já 
estavam a ser elaborados por técnicos da Direcção dos 
Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte.29 
Mas, a meio do ano, as obras do edifício Parcauto ainda 
não haviam sido iniciadas por falta de arquitectos30.

Um impasse aparente
Em resposta a um “inquérito” enviado a todas as 

em madeira para o Departamento de Química, adquiriu-se o 

Colégio Almeida Garrett, em péssimo estado de conservação e 

com largos sectores completamente inaproveitáveis, adaptou-

-se o anexo do Liceu para o Departamento de Electrotecnia 

e por último, para coroar toda esta série de improvisos, 

adaptou-se para efeitos de ensino de engenharia um prédio já 

com o tosco completamente acabado e que fora inicialmente 

vocacionado para habitações, escritórios e silo-auto! (…)

As instalações da feup, vistas globalmente ou em detalhe, 

são desastrosas, e a imagem que delas se reflecte abona-nos 

pouco como Escola de Engenharia.

O choque dos diferentes estilos arquitectónicos, ou melhor, 

a falta de uma arquitectura geral, cria um quadro de 

miserabilismo(…)”33.

Faltava acrescentar que os alunos não dispunham de 
espaços de lazer, nem de uma biblioteca condigna, nem 
de salas com computadores!

Faculdades e Escolas pelo Grupo Coordenador das 
Instalações da Universidade do Porto (gciup), criado em 
198031, a feup afirmou que:

“Cada departamento dispõe de muito poucas salas, em 

grande parte inadequadas, quer no mobiliário, quer nas suas 

dimensões, para os trabalhos exigidos.

Além disso, existem muito poucos gabinetes que os docentes 

possam ocupar na preparação das suas lições e trabalhos de 

investigação, ou mesmo para atender a alunos (…).

E se a situação poderá atenuar-se no relativo aos 

departamentos de Civil e Electrotecnia com a recente 

inauguração do Edifício do Antigo Liceu Carolina Michaellis, 

e com a entrada em serviço no novo edifício, denominado 

“Parqauto”, prevista para Outubro de 1982, o problema 

de espaço (salas, laboratórios, gabinetes) mantém-se 

relativamente aos restantes departamentos até à prevista 

demolição do actual Colégio Almeida Garrett e construção do 

novo imóvel, destinado aos Departamentos de Mecânica e 

Metalurgia (…).

Outro problema candente é a Biblioteca, cujas instalações são 

precárias e insuficientes, além de não disporem de condições 

de segurança mínimas”.

A situação das instalações não se afigurava animadora, 
mesmo omitindo que o lançamento de cursos de pós-
-graduação tinha engrossado os contingentes de alunos, 
que o corpo docente sofrera um acréscimo com o regresso 
do estrangeiro de assistentes entretanto doutorados 
e que se sentia a necessidade premente de instalar 
os dois primeiros anos da licenciatura (os chamados 
anos propedêuticos) que, em 1974, tinham passado da 
Faculdade de Ciências para a de Engenharia. As obras 
de readaptação do Parcauto, iniciadas em Janeiro de 
1981, ainda não estavam terminadas. Por se tratar de 
um espaço insuficiente para resolver os problemas da 
Faculdade, deu-se início aos estudos para instalação dos 
Departamentos de Engenharia Mecânica e de Engenharia 
Metalúrgica nos terrenos ocupados pelo ex-Colégio 
Almeida Garrett. O projecto do novo edifício parecia 
caminhar a bom ritmo e, caso houvesse as dotações 
adequadas, a obra poderia ser concluída antes de 1985. 
Constatou-se, no entanto, que, apesar de a área disponível 
mais do que ir duplicar, a Faculdade só adquiriria 
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[1999]. isbn 972-8305-67-2. 29  Memorial: Estudos e obras em curso 

para a Universidade do Porto. 4 Jan. 1979 – Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 30  Memorando de 

reunião decorrida no Ministério da Habitação e das Obras Públicas a 

21 de Junho de 1979 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto. 31  Despacho n.º 195/80, de 20 de Junho. 

Nomeado grupo de trabalho composto por: Prof. Engenheiro Horácio 

da Maia Ferreira e Costa, vice-reitor da Universidade do Porto; 

Engenheiro Ricardo Charters de Azevedo, adjunto do director-geral 

do Ensino Superior; Engenheiro Júlio do Amaral de Carvalho, director 

das Construções Escolares do Norte, do Ministério da Habitação e 

Obras Públicas; Arquitecto urbanístico Álvaro José de Vasconcelos 

Meireles Cameira, assessor de planeamento da Universidade do Porto; 

Arquitecto Nuno de Santa Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, 

técnico do nie, da Direcção-Geral do Ensino Superior. Foi incluído 

neste grupo o Engenheiro Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do 

grupo de equipamento e obras da Direcção-Geral do Ensino Superior 

pelo, Despacho n.º 96/81, de 9 de Abril. 32  Grupo Coordenador 

das Instalações da Universidade do Porto – Relatório. Porto. Mar. 

1978. Ver nota 24. 33  Moção apresentada ao Plenário do Conselho 

Científico da feup sobre a transferência do edifício do demec para 

o Pólo 2, em 9 de Maio de 1984. In Projectos de Obras, pasta 2.678 

– Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade 

do Porto. 34  Moção apresentada ao Plenário do Conselho Científico 

da feup sobre a transferência do edifício do demec para o Pólo 2, 

em 9 de Maio de 1984. In Projectos de Obras, pasta 2.678 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

35  Faculdade de Engenharia. In Os Edifícios da Universidade do Porto: 

Projectos. Porto: Universidade, 1987. p. 24-25. 36  Novas Instalações 

da feup: Projecto geral: Memória Descritiva e Justificativa. Jul. 1991. In 

Projectos de Obras, pasta 1.291 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 37  Engenharia Civil, Engenharia 

Electrotécnica e de Computadores, Engenharia Mecânica e Gestão 

Industrial, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia de 

Minas e Engenharia Química.

1  Decreto de 19 de Abril de 1911, art.º 6.º. 2  Decreto de 12 de Maio 

de 1911, art.º 55.º. 3  Lei n.º 410, de 31 de Agosto. 4  Faculdade de 

Engenharia. In Os Edifícios da Universidade do Porto: Projectos. Porto: 

Universidade, 1987. p. 24-25. 5  freitas, Eugénio Andrea da Cunha e 

– Toponímia Portuense. Matosinhos: Contemporânea Editora, [1999]. 

ISBN 972-8305-67-2. 6  Ofício da Reitoria da Universidade do Porto 

dirigido ao Ministério das Obras Públicas em 23 de Julho de 1947, 

sendo Reitor Amândio Joaquim Tavares (1946-1961). In Projectos de 

Obras, caixa 3.022 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto. 7  Ofício da Reitoria da Universidade do 

Porto dirigido ao Ministério das Obras Públicas em 23 de Julho de 

1947. In Projectos de Obras, caixa 3.022 -Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 8  Idem. 9  Idem. 

10  Idem. 11  Ofício da Universidade do Porto (Secretaria), dirigido 

ao Ministério das Obras Públicas em 23 de Julho de 1947 (o mop 

havia informado, a 21 desse mês, que se “proceder[ia] de acordo com 

as indicações que forem dadas pelo men”). In Projectos de Obras, 

caixa 3.022 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 12  Anuário – Universidade do Porto. Porto. 

(1948-1949). 13  Ofício da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais dirigido ao Ministério das Obras Públicas em 27 de Outubro 

de 1953. In Projectos de Obras, caixa 3.022 – Arquivo Central da 

Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 14  Actas 

das Sessões do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 3, f. 

34 v.-35. 15  Ofício da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais dirigido ao Ministério das Obras Públicas em 27 de Outubro 

de 1953. In Projectos de Obras, caixa 3.022 – Arquivo Central da 

Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 16  Anuário 

– Universidade do Porto. Porto. 11 (1956-1957). 17  Anuário – Faculdade 

de Engenharia. Porto. 1 (1971-1972). 18  Primeiro relatório acerca da 

ampliação de instalações da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto (para circulação interna). Porto. Mar. 1972. In Projectos de 

Obras, pasta 988 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto. 19  Adaptação do Edifício Parque-Auto. 

In Projectos de Obras, pasta 487 – Arquivo Central da Reitoria e 

Serviços Centrais da Universidade do Porto. 20  Idem. 21  O termo 

mais frequentemente utilizado para designar este edifício passou a 

ser “Parcauto”. 22  Projectos de Obras, pasta 865 – Arquivo Central da 

Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 23  Projectos de 

Obras, pasta 555 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 24  Despacho n.º 18/77, de 22 de Junho. Criou 

o grupo de trabalho composto por: Prof. Engenheiro Aristides Guedes 

Coelho, em representação da Universidade do Porto; Arquitecto-

chefe Luís Alexandre Ferreira Chaves da Direcção-Geral do Ensino 

Superior; Engenheiro Júlio Amaral Teixeira de Carvalho, director das 

Construções Escolares do Norte; Arquitecto José Vieira Coelho, da 

Direcção-Geral das Construções Escolares. 25  Grupo Coordenador das 

Instalações da Universidade do Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. 

Ver nota anterior. 26  Idem. 27  Idem. 28  freitas, Eugénio Andrea da 

Cunha e – Toponímia Portuense. Matosinhos: Contemporânea Editora, 

Finalmente os terrenos na Asprela
A luz ao fundo do túnel provinha dos terrenos situados na 
Asprela e do facto de, pouco tempo antes, a Direcção-
-Geral do Ensino Superior ter dado prioridade ao estudo 
de urbanização do Pólo 2, dependente, durante alguns 
anos, da definição do plano rodoviário da cidade do Porto.

Por esta altura, meados da década de 80:

“Já não havia impedimentos exógenos à Universidade para 

que se construa no Pólo 2 (…). A transferência da feup 

[depende] da sua própria vontade e de decisões da Reitoria”34.

Na mesma ocasião pugnou-se pela não demolição do 
Colégio Almeida Garrett: “A construção no Almeida 
Garrett perdeu a sua oportunidade histórica, mercê dos 
atrasos entretanto verificados”:

“Hoje [1987], o parque de instalações da Faculdade de 

Engenharia ampliou-se consideravelmente, cabendo-lhe 

parte significativa do uso de solo do quarteirão em que se 

integra. E, num conjunto que se transformou um tanto 

desordenadamente, à medida das necessidades do crescimento, 

e em obediência a estrita economia de espaços e de meios, o 

“edifício-principal” representa ainda, pela sua implantação, 

carácter e destino, a imagem pública da instituição”35.

Em 1991, o texto do anteprojecto das futuras instalações 
da Faculdade, na Asprela, faz a estas a seguinte referência:

“Os diferentes corpos que constituem as novas instalações 

da feup (à excepção das Áreas Sociais) articulam-se ao 

longo de dois eixos convergentes a poente (…). Estas duas 

direcções são determinadas pelo traçado urbanístico previsto 

no E.P. Geral do Pólo 2, perpendicular à auto-estrada, e pela 

linha do vale que atravessa a zona. (…)

A partir dos eixos de desenvolvimento vão organizar-se as 

grandes massas que constituem o complexo:

•  Na extremidade poente, o corpo da Administração onde se 

incluem os Cursos de Pós-graduação e o Auditório Principal, 

que se destaca volumetricamente.

•  Do lado sul, ao longo do corredor central, o corpo das Aulas 

Práticas e Anfiteatros.

•  Do lado norte, os Departamentos, com as suas secções, os 

gabinetes e as áreas laboratoriais.

•  No topo nascente destaca-se a Biblioteca Geral, com uma 

tipologia de planta centralizada, e o Centro de Cálculo.

Segue-se a sul, o conjunto das casas existentes a recuperar e 

a colmatar com outras, destinadas todas ao alojamento para 

estudantes, docentes ou pessoal administrativo.”36

As novas instalações da Faculdade de Engenharia, 
projectadas pelo arquitecto Pedro Ramalho, albergam 
seis áreas departamentais37 e apresentam uma área 
de construção de cerca de 78 mil m2, quase o triplo do 
espaço primitivo no Pólo 1. O ano lectivo de 2000-2001 já 
decorreu na Asprela, uma vez que a mudança teve lugar 
durante o mês de Setembro de 2000.
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A “primeira” Faculdade de Letras
A ampliação da Universidade do Porto do ponto de vista 
das suas componentes orgânicas iniciou-se em 1915, com 
a criação da Faculdade Técnica, e prosseguiu em 1919, 
com a da primeira Faculdade de Letras1.

Durante os meses iniciais de funcionamento, as 
aulas tiveram lugar em salas “das disciplinas” de Física e 
Matemática da Faculdade de Ciências, no edifício principal 
da Universidade, em condições bastante precárias.

Da “Quinta Amarela” à Rua do Breyner
Na sessão do Conselho Escolar de 7 de Junho de 1920 
ficou registado o facto de o Director da Faculdade, 
Professor Leonardo Coimbra, ter obtido autorização 
para alugar a casa n.º 833 da Rua de Oliveira Monteiro 
e para pagar os respectivos encargos. Este edifício ainda 
hoje é conhecido como “Quinta Amarela”.

Em Maio de 1924, a instalação da Faculdade 
transformou-se num problema, porque os herdeiros da 
“Quinta” pretendiam vender os terrenos “e barracão ali 
existente”, de acordo com a acta da sessão do Conselho 
Escolar reunido nesse dia.

Procurou-se, assim, outra solução, desta vez 
recorrendo-se à compra de um imóvel que pudesse ser 
adaptado a instituição de ensino. Após visita a diversos 
edifícios – o palacete de Sacais, os prédios  n.º 239 e n.º 
341 da Rua dos Heróis de Chaves, um conjunto de imóveis 
formado por duas casas contíguas, na Rua do Rosário, 
o prédio n.º 102 a 106 da Rua do Breyner – e ponderação 
dos prós e contras de cada um, a escolha recaiu sobre 

o último, por reunir os requisitos definidos à partida. 
Para além da proximidade geográfica com a Reitoria 
e com a Secretaria-Geral e, ainda, com a Faculdade de 
Ciências (uma parte dos alunos de Letras frequentava, 
obrigatoriamente, cadeiras da Faculdade de Ciências), 
também as características da fachada e a capacidade de 
adaptação do edifício ao fim a que se destinava ditaram 
a escolha2. A 7 de Março de 1927, na sua centésima sessão, 
o Conselho Escolar decidiu adquirir o imóvel por 560 
contos. E ainda durante o mesmo ano, o Conselho 
deliberou a concessão de uma verba extraordinária para 
essa compra e para a de algumas peças de mobiliário e de 
material didáctico, destinadas à instalação dos serviços 
da Faculdade de Letras3.

O decreto de extinção de 1928
Apesar de o diploma de supressão desta Faculdade datar 
de 12 de Abril de 1928, os alunos que a frequentavam 
puderam concluir as suas licenciaturas. Deste modo, 
as aulas apenas terminaram a 31 de Julho de 19314. Mas 
ainda o diploma de extinção não tinha sido promulgado 
e já o presidente do Senado, o vice-reitor Dr. João Lopes 
da Silva Martins, ao relatar a todos os membros os 
assuntos abordados com os ministros da Instrução e do 
Comércio em recente deslocação a Lisboa, noticiava “ter 
notado o desejo de ser dado destino [imediato] à casa da 
Faculdade de Letras”5.

Dois meses depois, a Faculdade de Letras voltou a ser 
objecto de atenção por parte dos membros do Senado. 
Sucedia que o Museu de Arqueologia Histórica também 
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se encontrava instalado no edifício dessa Faculdade e 
que se presumia que a transferência para outro lugar 
poderia acarretar sérios “prejuízos de ordem artística, 
intelectual e material”. Posto o que se deliberou pedir ao 
Estado que não procedesse à mudança de local6.

No ano seguinte, o Senado demonstrou a pretensão 
de que esse imóvel, onde ainda decorriam aulas, 
pudesse ser utilizado pelo Instituto de Antropologia, 
que “aqui ficaria bem instalado, e a faculdade teria a 
todo o tempo garantido o seu edifício”7.

Com a partida dos últimos alunos, e depois de 
o Senado ter sido informado acerca da impossibilidade 
de transferir o “espólio” da Faculdade de Letras, 
propôs-se que, a título provisório, se instalasse o 
material de Fonética e de Etnografia no Museu de 
Arqueologia Histórica, o material de Geografia no 
Museu e Laboratório Geológico da Faculdade de 
Ciências e, finalmente, o Arquivo na Secretaria Geral 
da Universidade. Esta sugestão foi aprovada por 
unanimidade8.

O Instituto Industrial e Comercial 
muda-se para a Rua do Breyner 
Entretanto deu-se a transferência do Instituto Industrial 
e Comercial do Porto para o edifício da extinta 
Faculdade, apesar de este permanecer na posse da 
Universidade do Porto. Foi por esta ocasião que os bens 
desta Escola foram levados para o edifício da Faculdade 
de Ciências e aí guardados no Salão Nobre e em parte 
de uma sala do gabinete de Botânica. O Senado ainda 
propôs que a biblioteca e o mobiliário fossem confiados 
à Reitoria que, posteriormente, os poderia ceder a título 
provisório a outras faculdades “mediante recibo”9.

A “segunda” Faculdade de Letras (1961)
A Universidade do Porto contava já com meio século de 
existência quando foi novamente instituída a Faculdade 
de Letras, cujo funcionamento teve início no ano lectivo 
de 1962-196310:

“Por causa da data tardia em que foi publicado o diploma 

que criava a nova Faculdade de Letras do Porto, depressa se 

reconheceu que não era possível recrutar o pessoal docente 

indispensável a tempo de se poderem iniciar as aulas ainda no 

ano lectivo de 1961-62”.11

Antes ainda da sua criação oficial, o Senado da 
Universidade já começara a debater a questão dos espaços 
que a Faculdade iria ocupar12. Sem denotar qualquer 
preocupação aparente, o Reitor, Professor Manuel Correia 
de Barros Júnior13, entendia que “a Faculdade de Letras 
(…) apenas necessitar[ia] de duas salas de aulas”. Para 
acrescentar logo a seguir que esta Escola se deveria 
instalar no edifício da Quinta de Burmester, “ainda que 
em 1961/62 as respectivas aulas funcionassem no antigo 
edifício da Faculdade de Medicina”, na esquina fronteira 
ao Hospital de Santo António.

Primeiras instalações: 
o edifício da antiga Escola Médico-Cirúrgica 
As aulas da Faculdade de Letras, que fora criada com 
apenas dois cursos de licenciatura (História e Filosofia) 
e com o Curso de Ciências Pedagógicas, tiveram lugar, 
numa primeira fase, no edifício da antiga Escola 
Médico-Cirúrgica, depois Faculdade de Medicina, lado a 
lado com a cerca do extinto Convento do Carmo. Aqui, a 
Escola partilhou o espaço com a Faculdade de Ciências e 
com outros estabelecimentos universitários.

Mas como esta solução não poderia manter-se 
por muito tempo, o Ministério das Obras Públicas 
determinou que se estudasse a adaptação do edifício 
contíguo ao Jardim Botânico – a Casa (ou Palacete) 
Burmester –, pertencente à Universidade, para nele 
instalar, no todo ou em parte, a Faculdade de Letras. O 
que veio a suceder em resultado da ocupação feita pela 
Secção de Filosofia ainda na década de 60.

Durante o primeiro ano de funcionamento, a 
Faculdade de Letras contou com uma frequência muito 
mais elevada do que o previsto. Inscreveram-se 476 
alunos, dos quais 107 na licenciatura em História, 76 em 
Filosofia e 293 em Ciências Pedagógicas14. Deste modo, 
o espaço reservado no antigo edifício da Faculdade de 
Medicina logo se revelou exíguo, até porque também se 
verificara um aumento na frequência dos últimos anos 
da Faculdade de Ciências, sendo muitos os alunos que 
também tinham aulas neste local.

A previsão de que ainda no ano lectivo de 1963-64 já 
funcionariam na Faculdade de Letras os dois primeiros 
anos de cada curso acentuava a premência de realização 
de algumas obras no edifício que esta Escola partilhava 
com a Faculdade de Ciências e com alguns serviços 
circum-escolares. Uma dependência a criar era a de 
um quarto para o guarda, parecendo que o único local 

Garantia da máquina de 

escrever Underwood.

8 de Março de 1927.

W  Caderneta da Caixa 

Económica Portuguesa da 

Comissão Administrativa 

da Faculdade de Letras. 

Q  Faculdade de Letras, 

Rua do Breyner. Apólice 

de assinatura por contador.

29 de Abril de 1927.
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depois entregue ao Jardim Botânico como forma de 
o compensar pelos cortes infligidos na sua área em 
consequência da construção dos acessos à Ponte da 
Arrábida.22 Quando as instalações da recém criada 
Faculdade de Letras se mostraram diminutas, o Jardim 
Botânico prescindiu de parte da propriedade em favor 
desta Faculdade. 

No ano lectivo de 1966-1967 já estavam em 
funcionamento, há quatro anos, os cursos de História 
e de Filosofia, enquanto que o Curso de Ciências 
Pedagógicas tinha apenas um ano. No ano escolar 
seguinte, os cursos, com a duração de cinco anos, 
iriam fazer sentir a necessidade de mais recursos, 
fundamentalmente de espaço. Acreditava-se, porém, 
que, nessa altura, já estariam operacionais as 
dependências situadas no Palacete Burmester. Contudo, 
as dimensões destas salas faziam recear que apenas 
poderia haver aulas com um número reduzido de alunos 
e que as cadeiras mais frequentadas poderiam vir a 
constituir um problema.

Embora a Casa Burmester mostrasse capacidade para 
absorver mais obras de ampliação, o certo é que era 
preciso resolver a questão das instalações da Faculdade, 
que se julgava serem as definitivas. Em primeiro lugar, 
haveria que decidir se iriam localizar-se, ou não, na 
Asprela, o que dependeria fundamentalmente da 
rapidez com que se efectuasse a compra dos terrenos aí 
destinados à Universidade – a sua constante valorização 
poderia vir a ser um obstáculo. No caso de se prescindir 
da mudança para a Asprela, teria que se estudar de 
imediato a construção de um novo edifício no terreno 
junto ao Jardim Botânico.

Durante os primeiros anos de funcionamento não 
surgiram problemas de maior relacionados com as 
instalações. A não ser, de facto, a inexistência de 
edifício próprio.

Quando foi criada a licenciatura em Filologia 
Românica no ano escolar de 1969-1970 ainda foi possível 
instalá-la no edifício onde antes estivera a Faculdade 
de Medicina23. O mesmo sucedeu com a licenciatura em 
Geografia, cujo primeiro ano lectivo teve início em 1972. 
Mas quando se tratou do curso de Filologia Germânica, 
também nascido em 1972, já foi necessário recorrer a um 
edifício localizado na Rua das Taipas24.

Quinta Burmester  “Venda que fazem os Excellentissimos 
Eduardo Alves da Cunha e esposa a Gustavo Adolph Burmester 
aos 11 de Maio de 1896.

Saibam os que virem esta publica escriptura de venda com 
quitação do seu preço que no anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e noventa e seis, aos 
onze dias do mez de Maio, n’esta cidade do Porto, rua de Traz, 
numero sete, primeiro andar e meu escriptorio, perante mim 
tabellião (…) compareceram como primeiro outorgante Joaquim 
António Lopes, viúvo, negociante, morador na rua das Flores, 
d’esta cidade, outorgando na qualidade de bastante procurador 
dos Excellentissimos Eduardo Alves da Cunha e esposa Dona 
Anna Luiza Marques d’Oliveira Cunha, proprietária, moradores 
na rua de Cedofeita d’esta cidade e actualmente residentes na 
sua quinta em Santo Thyrso (…); e como segundo outorgante 
Gustavo Adolph Burmester, casado, negociante, morador na rua 
do Breyner d’esta dita cidade; (…) ¶ Disse o primeiro outorgante 
Joaquim António Lopes: que seus constituintes Eduardo Alves 
da Cunha e esposa são senhores e legítimos possuidores de um 
campo de terra lavradia denominado “Campo Allegre” com uma 
casa para caseiro, poço d’agua com engenho e mais pertenças, 
sito na rua do Campo Alegre com uma porta d’entrada que tem 
o numero seiscentos e vinte e um, freguezia de Massarellos, 
d’esta cidade, confrontando do norte com a dita rua do Campo 
Alegre, do poente com viella publica, denominada do Monteiro, 
do sul com o campo de Egydio Teixeira Duarte e do nascente com 
Pedro Maria da Fonseca Araújo e António Gonçalves da Silva; é 
de natureza de prazo, foreiro no domínio directo ao Priorado 
de Cedofeita, hoje massa commum da Collegiada, com o foro 
annual de sessenta e nove litros e quarenta centilitros de trigo, 
igual porção de centeio, sessenta e cinco litros, seiscentos e 
vinte e cinco decimililitros de milho, dezesete litros e trinta e 
cinco centilitros de cevada, meio carro de palha triga, quatro 
gallinhas e o laudemio de quarenta-um e veio ao poder dos 
mesmos seus constituintes por parte d’elle Eduardo Alves 
da Cunha como único filho e herdeiro de Domingos Alves da 
Cunha, morador que foi na rua de Miragaya d’esta cidade, e a este 
seu finado pae havia sido adjudicado na partilha amigável que 
fez com elle mesmo Eduardo Alves da Cunha, este como único 
herdeiro testamentário de seu tio António Alves da Cunha, dos 
bens que pertenciam á sociedade commercial que entre os ditos 
Domingos Alves da Cunha e António Alves da Cunha girava 
n’esta praça do Porto sob a firma “António Alves da Cunha & 
Companhia”, como consta da escriptura de partilha lavrada (…) 
em dezoito d’Agosto de mil oitocentos e oitenta e quatro (…).

na Faculdade, os quais obrigam a uma quase constante 

consulta bibliográfica por parte dos alunos. ¶ Como no 

mesmo edifício (…) está também instalada uma parte 

da Faculdade de Ciências, não resta sequer a solução de 

emergência – aliás inconvenientíssima – de adaptar qualquer 

outra dependência a sala de leitura para os alunos, visto 

o número de salas ser já de tal modo insuficiente para as 

exigências do ensino, que a Faculdade de Ciências teve de 

prolongar as aulas até às 20 horas.”18

As preocupações de Luís de Pina
Em Julho de 1965, Luís de Pina mostrou-se preocupado 
com a falta de alguns equipamentos da Casa 
Burmester, em particular com a de peças de mobiliário 
indispensáveis ao começo das aulas no ano lectivo 
prestes a iniciar-se.19 Porém, a 18 de Outubro seguinte, 
as suas palavras são já de regozijo quando se dirige 
novamente ao Reitor20, para o colocar a par do 
andamento das obras no Palacete:

“Visitei novamente o edifício do Campo Alegre, cujas obras 

me tem merecido particular interesse, participando a V. 

Ex.ª que dentro de 20 dias se podem considerar ultimadas. 

¶ E é com muito júbilo que o faço, tanto mais que quanto 

ao sentido e resultado das mesmas se podem considerar 

satisfeitos, quer na selecção das cores interiores e exteriores, 

gabinetes sanitários, etc, quer nas saletas de trabalho para 

docentes, secretaria, salas de aula e restantes depêndencias. 

¶ Quanto ao mobiliário, totalmente inexistente, está em 

vias de execução. (…) ¶ Tenho a honra de sugerir a V. Ex.ª 

junto da Direcção das Obras Públicas a cedência de algum, 

a título provisório, que esteja para ser entregue a qualquer 

escola, com menos urgência. ¶ A mencionada falta será 

deveras penosa, (…), atendendo ao copioso número de 

alunos que se tem inscrito e aos já existentes. ¶ Mais rogo a 

V. Ex.ª a fineza de determinar que seja instalado o telefone 

naquele edifício (…). ¶ A sua ligação com a sede e com a 

Universidade não carece de justificação ou de recomendação. 

¶ O arranjo do jardim fronteiro ao edifício e circunjacente 

necessita de especial cuidado (…). ¶ Também será necessário 

colocar na frontaria, junto à rua, uma placa designatória 

de Universidade do Porto – Faculdade de Letras –, como já 

sugeri a um dos Srs. Engenheiros intervenientes na obra.”21

O Palacete Burmester
A Quinta do Campo Alegre, comprada pelo Estado 
à Câmara Municipal do Porto em 1957, foi pouco 

apropriado seria uma pequena divisão situada junto 
ao antigo Salão Nobre da Faculdade de Medicina, “no 
ângulo sudoeste do 1.º andar do edifício”:

“Para o tornar habitável, torna-se porém necessário revestir 

o pavimento com taco de madeira; além disso, é indispensável 

colocar nele uma campainha de alarme, com quadro indicador, 

que dê sinal, durante a noite, sempre que toquem a qualquer das 

campaínhas exteriores do edifício. (…) ¶ Por não se ter podido 

encontrar, para o quarto do guarda, local mais próximo do corpo 

norte do edifício, onde estão instalados os serviços circum-

-escolares, torna-se necessário, para evitar o acesso indevido, 

durante a noite, à parte sul do edifício, que é a utilizada para as 

aulas, reforçar a parte envidraçada que, no 2.º rés-do-chão, liga 

os dois corpos, e tal como está é muito fácil de forçar”15.

Outra obra necessária era a construção de instalações 
sanitárias para senhoras … pois tratava-se de um edifício 
anteriormente frequentado por uma maioria de homens:

“Reconhece-se que são insuficientes os que foram 

construídos, sendo pelo contrário em número excessivo os 

destinados a homens. Torna-se por isso [necessário] reservar 

para as senhoras todos os sanitários existentes junto à porta 

acima referida, reduzindo as entradas a uma e remodelando-

-os convenientemente.”16

Outros projectos em matéria de instalações para este 
ano lectivo incluíam a abertura da sala da Biblioteca, 
cuja remodelação havia sido concluída no ano escolar 
anterior, o acréscimo do mobiliário das salas de aula e, 
ainda, a realização das obras indispensáveis a algumas 
dependências da Casa Burmester. 

Mas, apesar das obras de melhoramento da Biblioteca 
da Faculdade de Letras, o problema da sua iluminação 
parece ter ficado por resolver. No final do ano de 1965, em 
ofício endereçado ao Director-Geral do Ensino Superior 
e das Belas Artes, o Reitor, Professor Doutor António de 
Sousa Pereira17, expõe as razões de queixa:

“A biblioteca da Faculdade de Letras desta Universidade, 

situada no interior do edifício e, por isso, sem receber luz 

directa, tem uma iluminação tão deficiente que, mesmo 

nos dias mais claros e nas horas mais luminosas do dia, só 

muito dificilmente pode ser utilizada para leitura, o que 

se não compreende em qualquer biblioteca, mas muito 

especialmente nesta, dada a índole dos cursos professados 

Universidade do Porto. 

Cadeira estofada.

16 de Dezembro de 1963.

Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. 

Edifício da Quinta de Burmester. 

Mobiliário e equipamento.
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O n.º 76 da Rua das Taipas
Este imóvel situava-se no local onde a Rua das Taipas faz 
ângulo com a de S. Miguel. Sofreu intervenções diversas 
durante a curta permanência da “Secção de Filologia 
Germânica da Faculdade de Letras”, como se lhe referem 
os documentos da época. Aliás, foi na sequência de uma 
dessas primeiras intervenções que surgiu um mal-
-entendido entre a Universidade do Porto e a Secretaria 
de Estado da Instrução e Cultura, durante o Verão de 
1973. Aconteceu que as obras haviam sido feitas sem 
a observância dos requisitos legais, decorrentes do facto 
de o imóvel em questão se encontrar situado na zona 
de protecção da Muralha Fernandina, classificada como 
monumento nacional. Quanto às obras, não tinham 
passado de pinturas de rebocos, de portas e de janelas 
e da colocação de gradeamentos nas varandas das duas 
fachadas do prédio.

Entretanto, o antigo edifício da Faculdade 
de Medicina também foi objecto de intervenção. 
Do caderno de encargos, datado de 4 de Maio de 1973, 
constavam:

“Obras de remodelação, nomeadamente de clarabóias 

e rufos dos telhados; reparação de tectos e paredes e 

pinturas; fornecimento e colocação de algumas placas 

de mármore, que faltam em ombreiras, pilares e frisos; 

reparação de portões, portas, caixilharias e grades de ferro 

e respectivas pinturas; fornecimento e assentamento de 

linhas de tecto, para substituição das que se encontram 

apodrecidas; fornecimento e colocação de revestimento 

de tela plástica, nas paredes da sala dos professores; 

fornecimento e assentamento de soalho novo nas zonas em 

que os existentes se encontram avariados e irrecuperáveis; 

substituição de vidros partidos”25.

O Convento de S. Bento da Vitória: 
uma mudança nunca concretizada
Praticamente em simultâneo avançou uma proposta 
de readaptação do extinto Convento de S. Bento da 
Vitória – “vetusto e espaçoso edifício situado entre a 
Rua de S. Bento da Vitória e a Rua das Taipas”26 – para 
nele se instalarem dependências da Universidade do 
Porto, apesar de “o velho casarão se encontrar em parte 
abandonado e num deplorável estado de conservação”27.

De início, pensara-se ocupar provisoriamente este 
edifício com a Faculdade de Economia, mas a proposta 
não colheu a aprovação da Reitoria que, em alternativa, 

sugeriu a Faculdade de Letras – registe-se que, no Verão de 
1968, tudo levava a crer que o projecto de instalações para 
a Faculdade de Economia, na zona da Asprela, avançava a 
bom ritmo. A prudência aconselhava, pois, que mais valia 
aguardar por uma mudança definitiva desta Faculdade 
e aproveitar a oportunidade para atribuir o “Quartel 
das Taipas” à Faculdade de Letras.28 Porém, em Setembro 
de 1970, a Direcção das Instalações Universitárias 
manifestou uma série de reservas em relação ao 
aproveitamento do espaço conventual, baseando o seu 
parecer negativo em diversas factores, nomeadamente na 
suposta falta de “estabilidade” do edifício e na ausência 
de espaço para estacionamento de veículos. 

Apesar da falta de consenso sobre a matéria, a diu 
encarregou o arquitecto Marques de Araújo de elaborar 
um estudo prévio, documento que ficou pronto e foi 
entregue a 2 de Abril de 1971 para apreciação superior. 
No mês seguinte, uma equipa de técnicos dos serviços 
centrais e regionais do m.o.p. visitou o imóvel. E o 
parecer de todos foi francamente negativo. O edifício 
ameaçava ruína, concluíram. 

“São bem notórias as fracturas e as deslocações das paredes, 

das colunas e das nervuras das abóbadas, em que algumas 

delas exibem amplitudes muito sensíveis.

Os tectos abobadados das salas do r/c apresentam estragos 

irreparáveis e só não abateram ainda, por virtude da densa 

floresta de prumos de apoio de emergência, que sustentam 

provisoriamente as abóbadas. O interior destas salas constitui 

um sério risco, pelo que recomendamos desde já a maior 

prudência aos menos timoratos, que se afoitam a visitá-las.

As colunas intermédias dos claustros, em cantaria granítica, 

perderam a verticalidade, oferecendo à vista uma sensação 

desagradável de insegurança. (…)

Em suma, todo o edifício está gravemente abalado. 

Verifica-se um estado de ruína generalizado, com carácter 

progressivo (…)”29.

Paradoxalmente, um relato tão demolidor como este 
não surtiu qualquer efeito na opinião dos órgãos de 
gestão da Universidade. Pelo menos se se atentar nas 
palavras proferidas pelo Reitor durante a reunião do 
Senado de 16 de Dezembro de 197130, quando afirmou 

Que os mesmos seus constituintes se justaram e contractaram 
com o segundo outorgante Gustavo Adolph Burmester, vender-
-lhe o campo atraz descripto e confrontado com todas as suas 
pertenças e servidões pela quantia de dois contos de reis, livre 
para elles vendedores, vindo assim realisar o seu contracto. ¶ 
E logo pelo segundo outorgante foi apresentada a dita quantia 
de dois contos de reis, em bom dinheiro corrente n’este reino, 
a qual quantia o primeiro outorgante procurador contou, achou 
certa e guardou, dizendo que em nome de seus constituintes 
Eduardo Alves da Cunha e esposa dava plena paga e quitação ao 
mesmo segundo outorgante Gustavo Adolph Burmester, ao qual 
também em nome de seu constituinte, desde já perpetuamente 
vende, cede e transfere todo o domínio, direito, acção 
e posse que elles vendedores até agora tinham no mencionado 
campo denominado “Campo Allegre” com a dita casa n’elle 
existente e demais pertenças e servidões, tudo atraz descripto e 
confrontado, fazendo-lhe esta venda livre de dívidas, legitimas, 
tornas, hyppotecas, decimas e foros atrazados e de quaesquer 
outros encargos que não sejam os emphiteuticos atraz 
mencionados, obrigando-se outro sim os vendedores a assegurar 
ao comprador a propriedade e posse pacifica do que aqui lhe 
vendem, respondendo em authoria, prestando a evicção (sic) 
e sujeitando-se ás demais obrigações que por lei competem aos 
vendedores. ¶ O que assim aceitou o segundo outorgante (…)”. 
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que circundam o palacete [Burmester e que originavam] 
a intrusão de marginais”, conduziu à reparação da 
iluminação exterior39.

E em Março de 1982 foi preciso consertar os danos 
causados pelo mau tempo:

“Ventos ciclónicos, registados aquando dos temporais 

ocorridos no final do ano transacto, provocaram o derrube 

de algumas árvores sobre o edifício (…), e consequente 

danificação da cobertura e da caixilharia nos alçados. Tais 

factos agravaram a precária situação do referido edifício, 

onde as aulas foram suspensas durante alguns dias, devido 

a grandes infiltrações de águas pluviais (…)”40.

Outro contratempo, a somar às frequentes obras de 
recuperação, era o da escassez de espaço:

“A falta de salas disponíveis para novas tarefas pedagógicas 

e científicas a que a Faculdade de Letras tem de corresponder 

impõe a necessidade urgente de se recuperar espaços entretanto 

danificados e inutilizados por circunstâncias diversas”41. 

No entanto, e apesar de todos estes inconvenientes, a 
ocupação do “Complexo Pedagógico” tinha representado 
a possibilidade de reunir num espaço único os cursos 
que até aí haviam estado dispersos pela cidade.

O lado menos bom do Palacete Burmester
Por seu turno, as numerosas obras de conservação a que 
foi sendo submetido o Palacete Burmester deveram-
-se, em grande parte, ao denso arvoredo em redor da 
casa, simultaneamente um dos maiores trunfos e um 
dos pontos fracos de toda a construção. A memória 
descritiva de um projecto de recuperação executado em 
meados de 1978 aponta-o claramente:

“A localização deste edifício num frondoso parque dá 

origem a que sua cobertura seja invadida pelas folhas das 

árvores, o que, por falta de assistência periódica, provoca o 

entupimento da caleira e tubos de queda”42.

Com alguma frequência colavam-se tacos de parquet, 
reparavam-se estuques dos tectos, limpava-se o telhado 
e desobstruíam-se caleiras. No final do ano de 1980, por 
exemplo, houve uma série de prejuízos causados quer 
nas instalações, quer nos equipamentos, nomeadamente 
em “bibliotecas”, devido a infiltrações de águas pluviais 

que a Reitoria não considerava posta de parte a ideia 
de aproveitamento do “Convento das Taipas”31.

Aliás, o próprio Director da Faculdade de Letras, 
Professor António Augusto Ferreira da Cruz, na sessão 
do Senado decorrida cerca de ano e meio depois, sugeriu 
que se insistisse na expropriação dos “casebres” em volta 
do Convento, entre outros motivos porque permitiria 
“enriquecer a antiga Escola Oliveira Martins onde vai 
funcionar a Secção de Germânicas”32.

O contrato para elaboração e fornecimento dos 
estudos técnicos necessários ao projecto de adaptação 
foi celebrado entre a equipa projectista e a Direcção-
-Geral das Construções Escolares a 27 de Dezembro 
de 197233. No mês seguinte iniciaram-se os trâmites 
administrativos indispensáveis às expropriações, por 
utilidade pública, de prédios situados no quarteirão 
limitado pela Rua de S. Miguel, pela Travessa das Taipas, 
pela Rua das Taipas e pela Rua de S. Bento da Vitória. 
E, entretanto, foram-se tomando decisões quanto ao 
destino a dar a algumas áreas.

Em 1973, a Junta Nacional da Educação manifestou 
a sua total discordância relativamente à solução 
encontrada pelos projectistas para a recuperação da 
fachada sul. Aproximava-se o desfecho deste impasse: 
o Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes 
decidiu não aprovar o Estudo Prévio e a Faculdade de 
Letras emitiu o parecer de que se impunha deixar de 
considerar o aproveitamento do Convento por parte da 
Universidade. Faltava apenas rescindir o contrato com 
os projectistas e proceder à respectiva indemnização, 
o que sucedeu logo de imediato34.

O Curso de História, no Seminário de Vilar
Durante os anos que se seguiram foram propostas e 
realizadas obras diversas de beneficiação no edifício 
principal da Faculdade de Letras, junto ao Hospital de 
Santo António. No ano escolar de 1975-1976, o curso de 
História viu-se obrigado a abandonar estas instalações, 
indo ocupar parte do edifício do Seminário de Vilar, 
cedido para este efeito à Universidade do Porto. Aí 
permaneceu ainda durante o ano lectivo seguinte.

Para além do desconforto visível provocado pela 
dispersão dos cursos da Faculdade de Letras, urgia 
encontrar espaço para o Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar, criado em 1975.35 Havendo a 
maior conveniência em o instalar nas proximidades do 

Hospital de Santo António, que edifício melhor do que o 
da antiga Escola Médico-Cirúrgica, agora parcialmente 
ocupado pela Faculdade de Letras?

Quando o “Complexo Pedagógico” 
(do Campo Alegre) se tornou a única alternativa
Foi nesta altura que a Faculdade se viu na contingência 
de recorrer a um imóvel em vias de conclusão, localizado 
no Campo Alegre. Tratava-se do chamado “Complexo 
Pedagógico”, inicialmente destinado ao Instituto de 
Botânica. Apesar da impossibilidade de os cursos serem 
transferidos ao mesmo tempo, em 1977 o edifício já os 
acolhia a todos, bem como aos institutos da Faculdade. 
Estes foram ocupar a Casa Burmester, onde, como foi 
referido, se tinha albergado a Secção de Filosofia36. 
Porém, em 1978, a obra do Complexo Pedagógico ainda 
não estava concluída, faltando, por exemplo, instalar 
algum mobiliário e outros equipamentos.

O edifício, com uma área coberta de, 
aproximadamente, 6.500 m2,disponibilizava cerca de 
três dezenas de salas de aula (incluindo dois anfiteatros) 
para a totalidade das disciplinas nele ministradas. 
Não dispunha de zonas de convívio, à excepção de um 
pequeno bar dos Serviços Sociais da Universidade. A 
sala atribuída à Associação de Estudantes não permitia 
a presença de mais do que trinta pessoas sentadas.

“Estas condições obrigam os alunos a vaguear pelo edifício, 

com todos os inconvenientes daí decorrentes, o primeiro 

dos quais é a impossibilidade de se dedicarem ao trabalho 

que se deve exigir do estudante universitário. ¶ Quanto aos 

professores, dispõem de 50 gabinetes superlotados, em 

condições e localização que não facilitam o sossego necessário 

à investigação e restantes tarefas do docente universitário”.37 

Algumas fragilidades do edifício
Foram numerosas as obras de conservação e de 
reparação a que foi submetido este edifício. Logo em 
1979, o Presidente do Conselho Directivo, Professor 
Orlando Romano, manifestou o seu descontentamento 
pelo facto de haver inundações frequentes: “Durante 
todo este ano, e sempre que chove, o interior do edifício 
novo desta Faculdade apresenta-se completamente 
inundado, sendo necessário abrir os guarda-chuvas 
quer nos corredores quer nas salas de aula.”38 Durante 
o mês de Abril de 1981, a escassez de luz no espaço 
envolvente, nomeadamente “nos espaços ajardinados 
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Faculdade de Letras – 1988  “Situada junto ao cruzamento 
da saída da auto-estrada com a Rua do Campo Alegre, a 
Faculdade de Letras organiza-se num corpo único de aulas, 
espaços de apoio e biblioteca e três blocos independentes 
para institutos. ¶ Todo o edifício é organizado em torno de 
espaços vazados que abrangem toda a altura do edifício e que 
permitem as comunicações físicas e visuais entre os diversos 
níveis, potenciando a vida gregária do edifício. (…) ¶ As torres 
independentes onde se situam os institutos são organizadas 
segundo o mesmo princípio centralizador – um espaço central 
aberto – e ligadas ao corpo de aulas por passadiços abertos que 
circunscrevem espaços exteriores de apropriação difícil. ¶ 
A sobreposição deste princípio organizativo com um conceito 
quase literário de “biblioteca imaginária” origina – no 
privilegiado remate sul, debruçando-se sobre a encosta do rio – 
a biblioteca da Faculdade, onde o parafuso das escadas interliga 
os níveis num espaço concêntrico iluminado zenitalmente, e que 
contém simbolicamente a ideia de acumulação e transmissão do 
conhecimento adequado ao ensino das letras.”52

Ao mesmo tempo postulava-se que a Faculdade de 
Letras nunca se deveria deslocar para o Pólo 2. Esta era 
também a opinião do professor decano da Universidade 
em exercício de funções reitorais quando, a 23 de 
Fevereiro de 1982, se dirigiu ao Ministro da Educação 
e Universidades e avançou com o argumento de que:

“Esta Escola terá de apoiar-se fortemente noutras dependências 

da Universidade tais como o Centro de Documentação, a 

Biblioteca Geral, o Arquivo e o Museu de Literatura a instalar 

no Pólo 1 (zona antiga da Universidade) (…)”48.

Avançava-se uma sugestão:

“Foi verificado que [a Faculdade de Letras] caberia numa 

plataforma situada a nascente do actual Pólo 3 entre o acesso 

à Auto-Estrada à Rua do Campo Alegre e a Rua D. Pedro V”49.

Proposta que, sem dúvida alguma, terá estado na 
origem do pedido de autorização para que esta área 
fosse considerada parte integrante da zona universitária 
e, portanto, negadas todas e quaisquer autorizações 
para a urbanização dos terrenos nela incluídos – deste 
modo se evitando dificuldades futuras de aquisição e/ou 
expropriação –, e, como tal, inscrita no Plano Director 
da Cidade do Porto.

A solução da Via Panorâmica
A 21 de Dezembro de 1983, o Grupo de Apoio Técnico 
responsável pela construção do edifício da Faculdade 
de Letras no Pólo do Campo Alegre emitiu o parecer de 
que, estando já pronto o Programa Preliminar da Via 
Panorâmica, se poderia projectar e construir o novo 
edifício em 30 meses. Porém, o Programa Preliminar 
definitivo apenas ficou pronto em Junho de 1986.50 
Neste documento foram ponderados o âmbito e as 
características a que deveria corresponder o novo 
edifício. O facto de já se terem passado três anos sobre 
o programa preliminar onde se havia fundamentado 
a integração das novas instalações da flup no Pólo 3 
da Universidade, conduziu, natural e inevitavelmente, 
à reformulação parcial desse documento. Em causa 
estavam factores como as perspectivas de 
reestruturação curricular (criação de novos cursos, 
por exemplo), as orientações recebidas em matéria 
de autonomia universitária, o “crescimento do sector 
gráfico” e, ainda, o acréscimo significativo do volume 
da Biblioteca da faculdade.51

O ano lectivo de 1995-1996 decorreu já, quase 
integralmente, nas novas instalações, de cujo projecto 
foi autor o arquitecto Nuno Tasso de Sousa. A mudança 
efectivou-se durante o mês Dezembro de 1995. 
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que escorriam pelo telhado. Foi nesta ocasião que se 
propôs remodelar todos os elementos de vedação e 
de “rufagem”, como caleiras e “guieiros”, consolidar 
as chaminés à beira da ruína, reparar clarabóias e 
rever os telhados, reparando o “ripado”. Também os 
apainelados e guarnições nas salas, atacados pelo 
caruncho ou apodrecidos pela humidade, teriam que 
ser substituídos. Era incontestável que:

“O valor arquitectónico do edifício exig[ia] uma conservação 

cuidada, nomeadamente das peças em madeira exteriores, 

cuja pintura est[ava] muito deteriorada (…)”43.

As instalações da flup: uma história sem fim à vista
Por diversas ocasiões se equacionaram vários formas 
de resolver o problema das instalações da Faculdade 
de Letras, nomeadamente através da adaptação de 
edifícios pré-existentes. Foi o caso, como se viu, do 
extinto Convento de S. Bento da Vitória. Já nos finais da 
década de 70 se havia pensado em nova implantação 
para a Faculdade, sublinhando-se a necessidade de 
manter a Escola no centro da cidade devido às suas 
características intrínsecas. Nesta altura germinou a 
ideia de a instalar na zona do Carmo, de preferência no 
edifício principal da Universidade, espaço este a que 
seria desejável acrescentar o Convento de S. Bento da 
Vitória – adaptável, também, a Museu da Universidade –, 
o Palácio da Relação e, até, parte do Quartel da Guarda 
Nacional Republicana. Para o que haveria necessidade 
de estudar a “envolvência urbana do conjunto, em 
termos de tráfego e de parqueamento subterrâneo (…) 
em conjunto com a Câmara”, assim como “o binómio 
biblioteca central – bibliotecas sectorizadas”44.

No início da década seguinte, as circunstâncias 
mantiveram-se inalteráveis. Em 1981 foram divulgados 
os resultados do trabalho desenvolvido pelo Grupo 
Coordenador das Instalações da Universidade do 
Porto, criado no ano anterior.45 O relatório constatou 
não ter havido quaisquer mudanças neste capítulo, a 
não ser “um melhor reordenamento das actividades 
da Faculdade que ocupa o edifício do “Complexo 
Pedagógico” e a Casa Burmester”46. E mais uma vez 
se enfatizou a ideia de que as novas instalações da 
Faculdade de Letras deveriam localizar-se no centro 
urbano – Pólo 1 – “em ligação directa com a futura 
Biblioteca Geral e Arquivo” ...até porque “não cabia nos 
terrenos do Pólo 3”47.



25 de Novembro de 1971, e no momento em que se aludia “às novas 

instalações” da Faculdade de Letras, o Professor António Cruz terá 

feito uma exposição sobre as obras que tinham sido realizadas por 

essa Faculdade “nas dependências do Campo Alegre”.- Actas das 

Sessões do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 4, f. 16 v.-17. 

24  A 14 de Dezembro de 1972, um ofício da dcen menciona no campo 

“Assunto”: “Faculdade de Letras – Secção de Germânicas (Secção 

da Escola de Oliveira Martins na Rua das Taipas”). In Projectos de 

Obras, pasta 540 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. Tratou-se de uma empreitada de instalação 

eléctrica. No ano seguinte já se refere: “Edifício da antiga Escola de 

Oliveira Martins”. 25  Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto, Projectos de Obras – Obras de remodelação 

do Porto, pasta 539. 26  Relatório sobre a adaptação do Convento de 

S. Bento da Vitória a Faculdade de Letras do Porto. Lisboa. Maio 1971 

(elaborado pelo Engenheiro Civil C. A. Xavier de Quadros). In Projectos 

de Obras, pasta 541 - Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 27  Idem. 28  Ofício do Reitor da Universidade 

do Porto, Professor Manuel Correia de Barros Júnior (1961-1969), 

dirigido ao Director dos Edifícios Nacionais do Norte, em 2 de Agosto 

de 1968. In Processos de Correspondência, caixa 115 - Arquivo Central 

da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 29  Relatório 

sobre a adaptação do Convento de S. Bento da Vitória a Faculdade de 

Letras do Porto. Lisboa. Maio 1971 (elaborado pelo Engenheiro Civil 

C. A. Xavier de Quadros). In Projectos de Obras, pasta 541 - Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

30  Professor Doutor António de Sousa Pereira (1969-1974). 31  Actas 

das Sessões do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 4, f. 

17 v.-18. 32  Actas das Sessões do Senado da Universidade do Porto. 

Porto. Livro 4, f. 36 v.-37. Sessão de 10 de Maio de 1973. 33  Contrato 

n.º 263/diu/72, registado na 8.ª Repartição da Direcção-Geral da 

Contabilidade Pública com o n.º 55/73. 34  Projectos de Obras, caixa 541 

- Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 35  Portaria n.º 293/75, de 24 de Abril. 36  Grupo Coordenador 

das Instalações da Universidade do Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. 

Grupo criado pelo Despacho n.º 18/77, de 22 de Junho, e composto 

por: Prof. Engenheiro Aristides Guedes Coelho, em representação 

da Universidade do Porto; arquitecto-chefe Luís Alexandre Ferreira 

Chaves da Direcção-Geral do Ensino Superior; Engenheiro Júlio Amaral 

Teixeira de Carvalho, director das Construções Escolares do Norte; 

arquitecto José Vieira Coelho, da Direcção-Geral das Construções 

Escolares. 37  Pólo – 3 “Área de Expansão”: Edifício da Faculdade de 

Letras: Programa Preliminar. Porto, Jun. 1986. In Projectos de Obras, 

pasta 2.664 - Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. Assina, pela Comissão de Trabalho, o Professor 

Doutor Jorge Alves Osório. 38  Ofício dirigido ao Reitor da Universidade 

do Porto, Professor Armando de Araújo Martins Campos e Matos 

(1978-1981), pelo Professor Orlando Romano, Presidente do Conselho 

Directivo da Faculdade de Letras, em 8 de Fevereiro de 1979. In 

Processos de Correspondência, caixa 146 - Arquivo Central da Reitoria e 

1  Lei n.º 861, de 27 de Agosto de 1919. 2  O palacete de Sacais situava-

se demasiado longe. Os imóveis da Rua dos Heróis de Chaves, apesar 

de não serem tão distantes, apresentavam o grande inconveniente de 

estarem muito carenciados de obras de adaptação. Este era, também, 

o grande óbice dos prédios da Rua do Rosário, que necessitariam de 

profundas obras no interior e na fachada, “dispendiosas e demoradas”. 

3  Já a 18 de Março de 1927, em sessão do Senado Universitário, 

Damião Peres tinha declarado que a Faculdade de Letras comprara, 

“nos termos do art. 37.º do Estatuto da Instrução Universitária”, 

um edifício para a sua instalação” - Actas das Sessões do Senado da 

Universidade do Porto. Porto. Livro 1, f. 78-78 v. 4  Decreto n.º 15.365, 

de 12 de Abril de 1928. 5  Actas das Sessões do Senado da Universidade 

do Porto. Porto. Livro 1, f. 89 v.-90. Sessão de 10 de Abril de 1928. 

6  Actas das Sessões do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 

1, f. 91. Sessão de 28 de Junho de 1928. 7  Actas das Sessões do Senado 

da Universidade do Porto. Porto. Livro 1, f. 99. Sessão de 7 de Maio de 

1929. 8  Actas das Sessões do Senado da Universidade do Porto. Porto. 

Livro 2, f. 18-18 v. 9  Actas das Sessões do Senado da Universidade 

do Porto. Porto. Livro 2, f. 23 v.-24. Sessão de 24 de Novembro 

de1932. 10  Decreto n.º 43.864, de 17 de Agosto de 1961. 11  Anuário 

- Universidade do Porto. Porto. 16 (1961-1962). 12  Actas das Sessões 

do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 3, f. 86 v.-87. Sessão 

de 15 de Julho de 1961. 13  1961-1969. 14  Anuário - Universidade do 

Porto. Porto. 16 (1961-1962). 15  Ofício do Reitor da Universidade, 

Professor Manuel Correia de Barros Júnior (1961-1969), dirigido ao 

Director dos Edifícios Nacionais do Norte, em 4 de Maio de 1963. In 

Processos de Correspondência, caixa 115 -  Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 16  Ofício do Reitor da 

Universidade, Professor Manuel Correia de Barros Júnior (1961-1969), 

dirigido ao Director dos Edifícios Nacionais do Norte, em 4 de Maio 

de 1963. In Processos de Correspondência, caixa 115 - Arquivo Central 

da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 17  1969-

1974. 18  Ofício do Reitor da Universidade dirigido ao Director-Geral 

do Ensino Superior e das Belas-Artes, em 10 de Novembro de 1965. In 

Processos de Correspondência, caixa 177 - Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 19  Ofício de Luís de 

Pina dirigido ao Reitor da Universidade, em 19 de Julho de 1965. In 

Processos de Correspondência, caixa 115 - Arquivo Central da Reitoria 

e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 20  Professor Manuel 

Correia de Barros Júnior (1961-1969). 21  Processos de Correspondência, 

caixa 114 - Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 22  “O Município do Porto efectuará no prazo 

de um ano a cedência ao Estado, pela importância de 8400 contos, 

da sua propriedade designada por “Quinta Burmester” e das demais 

parcelas reservadas no plano de urbanização da zona do Campo Alegre 

aprovado pelo Governo para ampliação das instalações universitárias 

existentes nesta zona e implantação da nova ponte sobre o Douro e 

artérias de acesso a construir pelo Estado” – Artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 40.616, de 28 de Maio de 1956, do Ministério das Obras 

Públicas, gabinete do Ministro. 23  Durante a reunião do Senado de 

Serviços Centrais da Universidade do Porto. 39  Obras de remodelação 

do Porto: Faculdade de Letras. In Projectos de Obras, pasta 539 - 

Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 40  Obras de remodelação do Porto: Faculdade de Letras. Maio 

1982. In Projectos de Obras, pasta 539 - Arquivo Central da Reitoria e 

Serviços Centrais da Universidade do Porto. 41  Obras de remodelação 

do Porto: Faculdade de Letras. 10 Maio 1982 (Memória descritiva da 

autoria do Engenheiro Civil José Joaquim dos Santos Mucha da Direcção 

das Construções Escolares do Norte). In Projectos de Obras, pasta 539 

- Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 42  Obras de remodelação do Porto: Faculdade de Letras. Maio 

1982. In Projectos de Obras, pasta 539 -Arquivo Central da Reitoria e 

Serviços Centrais da Universidade do Porto. 43  Obras de remodelação 

do Porto: Faculdade de Letras. In Projectos de Obras, pasta 539 - 

Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 44  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade do 

Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. Ver nota 36. 45  Despacho 

n.º 195/80, de 20 de Junho – Nomeado grupo de trabalho composto 

por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia Ferreira e Costa, vice-reitor 

da Universidade do Porto; Engenheiro Ricardo Charters de Azevedo, 

adjunto do director-geral do Ensino Superior; Engenheiro Júlio do 

Amaral de Carvalho, director das Construções Escolares do Norte, 

do Ministério da Habitação e Obras Públicas; Arquitecto urbanístico 

Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, assessor de 

planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto Nuno de Santa 

Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do nie, da Direcção-

-Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo o Engenheiro 

Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de equipamento e 

obras da Direcção-Geral do Ensino Superior pelo, Despacho n.º 96/81, 

de 9 de Abril. 46  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade 

do Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. Ver nota 43. 47  Idem. 48  Ofício 

dirigido ao Ministro da Educação e Universidades pelo professor 

decano em exercício de funções reitorais, Professor J. Vale Serrano, 

a 23 de Fevereiro de 1982, cujo assunto é “Pólo 3 da Universidade do 

Porto – Plano Director da Cidade do Porto”. 49  Grupo Coordenador das 

Instalações da Universidade do Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. 

Ver nota 40. 50  Pólo – 3 “Área de Expansão”: Edifício da Faculdade 

de Letras: Programa Preliminar. Porto, Jun. 1986. In Projectos de obras, 

pasta 2664 - Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais 

da Universidade do Porto. (Assina, pela Comissão de Trabalho, 

o Professor Jorge Alves Osório). 51  O Programa Preliminar destinado 

a fundamentar a inserção da flup no complexo universitário 

designado Pólo 3 foi elaborado em 1983. 52  neves, António; moreno, 

Joaquim - Os Novos Edifícios do Pólo 3. Boletim - Universidade do 

Porto. Porto. 5:26/27 (Dez. 1995).
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Pouco depois da Faculdade de Letras surgiu no 
panorama universitário do Porto outra Faculdade, a de 
Farmácia, em 1921. Na realidade não se tratou de uma 
instituição nova, mas da ascensão a Faculdade da antiga 
Escola de Farmácia1.

Da Rua do Rosário à Rua da Carvalhosa
Em Dezembro de 1912, a Escola ocupou o prédio n.º 172 
da Rua do Rosário, após autorização para o dispêndio 
mensal de 500$00 com a respectiva renda.2 Porém, a 
exiguidade e a “modéstia” das instalações desde logo 
fizeram prever a necessidade de mudança da Escola 
de Farmácia para outro local. Na reunião de 23 de 
Maio de 1913, o Conselho Escolar abordou o assunto 
da construção de um edifício próprio e, um ano mais 
tarde, exactamente no dia 27 de Maio de 1914, o Senado 
Universitário equacionou a possibilidade de pedir um 
empréstimo para aquisição de um terreno junto do 
extinto Convento de Santa Clara do Porto, pertença 
do Ministério das Finanças, e para a edificação de um 
imóvel3. Impossibilitado de a materializar, o Conselho 
Escolar da Faculdade sugeriu à Câmara Municipal 
do Porto, como alternativa, a cedência de um lote de 
terreno situado na Rua da Carvalhosa4, freguesia de 
Cedofeita, com cerca de mil metros quadrados. Pelo seu 
lado, e recorrendo a expropriações, a Escola propunha-
-se adquirir algumas casas que, do lado nascente, 
confinavam com essa propriedade, o que permitiria 
quase duplicar a área total.

O terreno pretendido acabou por ser cedido 

gratuitamente à Escola pela Câmara Municipal do 
Porto, com a condição de que não teria uma utilização 
diferente daquela para que fora doado. E como, por 
esta altura, a Câmara projectava o prolongamento da 
Rua de Álvares Cabral que, à data, se estendia apenas 
até à Rua de Cedofeita, a Escola de Farmácia também 
se comprometeu a mandar edificar um imóvel que 
formasse gaveto com o novo arruamento, para não 
estorvar o projecto. Apenas ficavam a faltar, 
as verbas necessárias à construção.

Os empréstimos que pagaram a obra
O primeiro pedido de financiamento foi apresentado 
à sessão do Senado da Universidade que teve lugar a 18 
de Maio de 1914. Obtida a indispensável autorização 
pela Portaria de 3 de Novembro seguinte, o Conselho 
Escolar de Farmácia pôde contrair um empréstimo de 20 
contos na Caixa Geral de Depósitos, amortizável em 25 
anos e pago mediante receitas próprias, nomeadamente 
propinas. No entanto, parte desta quantia – 5 contos 
– foi dispendida com expropriações de casas na Rua da 
Carvalhosa, autorizadas por decreto de 18 de Janeiro 
de 1916. Na posse de mais 800 m2, à Escola continuava 
a faltar-lhe parte da verba necessária à construção. 
Não obstante, um mês depois, precisamente a 1 de 
Fevereiro de 1916, o Presidente da República assistiu ao 
lançamento da primeira pedra. E as obras iniciaram-
-se no mês seguinte, tendo sido possível erguer a ala 
sul, onde, em 1918, já decorreram aulas e funcionaram 
serviços. O edifício, projectado pelo engenheiro 

Q  Faculdade de Farmácia. 
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Arnaldo Casimiro Barbosa, era de planta rectangular 
e tinha a frente voltada para a Rua da Carvalhosa e a 
fachada norte para o planeado prolongamento da Rua 
de Álvares Cabral. Com dois pavimentos, o corpo central 
iria albergar o salão nobre e a escadaria.

Em 1917 foi necessário contrair novo empréstimo 
para que as obras pudessem prosseguir. Desta vez, o 
montante foi de 10 contos, de igual modo amortizável 
no prazo de 25 anos. Dois anos mais tarde recorreu-
-se a mais um financiamento, no valor de 25 contos; 
livre, porém, de quaisquer juros e amortização. Só 
assim se tornou viável erguer o corpo principal do 
edifício, terminar a ala sul e adquirir algumas peças de 
mobiliário e material didáctico. 

Vários anos depois, e já com a Escola de Farmácia 
elevada a Faculdade, foi debatida na reunião do 
Senado de 10 de Janeiro de 1927 a necessidade de se 
obter autorização governamental para contrair novo 
empréstimo, desta vez no montante de 750 contos.5 
Estava em causa a conclusão do edifício.

A 7 de Março do mesmo ano, o Conselho Escolar da 
Faculdade incumbiu o arquitecto Aucíndio dos Santos 
da execução do projecto. Melhorou-se, então, a fachada 
voltada para a Rua da Carvalhosa, construiu-se uma 

Universitária, como está previsto (…). O espaço ocupado 

pela Cantina que há 23 anos funciona na Faculdade de 

Farmácia tornou-se necessário para a construção de novos 

laboratórios (…)”.8

Entretanto, prosseguiram as intervenções de pequena 
e média dimensão. Em 1962 procedeu-se à remodelação 
da instalação eléctrica, que há muito inspirava 
cuidados. O ano seguinte assistiu à renovação dos tectos, 
dos pavimentos e das canalizações, obras em grande 
parte sustentadas pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
Foi também esta instituição que se ofereceu para 
custear em 50% as obras de construção do pavilhão que 
a Faculdade pretendia implantar nas suas traseiras. 
Adjudicada a empreitada em 1964, o pavilhão foi 
inaugurado dois anos depois. A falta de espaço parecia 
temporariamente resolvida.

Em finais de 1964, a Faculdade pediu ao Reitor a 
ampliação do edifício principal. Dois anos depois, o 
Conselho Escolar tomou conhecimento de que a Secção 
de Obras Públicas do Norte colocara a hipótese de 
acrescentar mais um andar ao edifício. Em finais de 

varanda no corpo principal, modificaram-se guarnições 
de janelas. Estas obras prolongaram-se até Abril de 1929.

Obras de cima a baixo na Faculdade
O correr dos anos trouxe consigo a inevitável degradação 
do imóvel. A Direcção dos Edifícios Nacionais do Norte 
teve um papel decisivo nas obras de beneficiação, 
quer do interior, quer do exterior do edifício. A certa 
altura, a escada que conduzia ao primeiro andar foi 
substituída por uma ampla escadaria e colocou-se um 
vitral no lado nascente do seu patamar; remodelou-se o 
salão nobre, substituindo-se a armação do telhado da 
ala sul; pavimentaram-se com mosaico os corredores 
e os laboratórios do rés-do-chão e as paredes foram 
revestidas de azulejo. A Associação de Estudantes passou 
a dispor de local próprio para as suas actividades numa 
espaçosa sala que ocupou o vão da parte central do sótão.

O “Anuário da Universidade do Porto” relativo ao 
ano lectivo de 1951-52 não poupou elogios aos serviços 
prestados pela Cantina da Faculdade de Farmácia, 
transcrevendo, a partir de certa altura, as palavras 
do Director da Escola constantes do último relatório:

“Os benefícios que ela [Cantina] proporciona parecem bem 

evidenciados pelo elevado número de refeições que fornece 

e que só não aumenta pela impossibilidade absoluta de, em 

instalações tão mesquinhas, tentar qualquer alargamento 

deste serviço. Na verdade, a cozinha, o refeitório e outras 

dependências encontram-se instaladas em pequeno prédio 

anexo, desprovido de todas as condições indispensáveis para 

o fim a que se destina e torna-se absolutamente necessário 

que as obras de ampliação por mim há muito solicitadas e há 

muito, também, estudadas e orçamentadas pela Direcção dos 

Edifícios Nacionais do Norte, tenham efectivação imediata.”6

O envelhecimento do edifício
Apesar de todas essas obras e intervenções destinadas a 
beneficiar o edifício, a Faculdade de Farmácia começou 
a sentir necessidade de uma renovação profunda das 
suas instalações. Na reunião do Senado Universitário 
de 15 de Julho de 1961 ficou, até, decidido que esta 
Faculdade seria a primeira, a seguir à de Economia, 
a ser transferida para a Cidade Universitária7. 

Aliás, na opinião de muitos:

“As dificuldades com as instalações (…) só poderão ser 

resolvidas com a construção do novo edifício na Cidade 

Outubro de 1967, no contexto dos trabalhos preparatórios 
do novo Plano do Fomento, o Reitor reforçou o pedido 
junto da Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-
-Artes: “Como obra de vulto, a Faculdade de Farmácia 
precisa, urgentemente, da ampliação do seu actual 
edifício com mais um andar, como é do conhecimento 
do Ministério das Obras Públicas”9. Este processo foi-se 
arrastando e apenas em 1971 foi dada autorização para 
as obras pretendidas, embora ainda sem a anuência do 
Ministério da Educação Nacional. 
 
Quando até os cães entram na discussão…
A utilização do Pavilhão graças ao qual a Faculdade de 
Farmácia teve as suas instalações ampliadas acabou por 
estar na origem de um conflito que envolveu uma série 
de instituições e levou alguns anos a resolver.

Durante a década de setenta, houve moradores 
da Travessa da Carvalhosa que apresentaram queixas 
à Câmara Municipal do Porto devido aos ruídos 
emitidos por animais que a Faculdade conservava para 
experiências. Posto o que a edilidade informou ter 
levado a cabo um “inquérito rigoroso” que confirmara 
que “os animais em causa perturba[va]m de facto, 

Faculdade de Farmácia 
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–, que, na altura, estava em condições de alugar um 
pavilhão que se achava vago. Este pavilhão tinha dois 
andares com diversas salas de aula e a Direcção do Colégio 
oferecia-se para ceder também uma sala voltada para a 
rua e alguns pequenos compartimentos anexos. No total 
foram ocupadas dezoito salas para laboratórios de ensino, 
biblioteca, laboratórios de indústria e análises. Em 
edifício anexo instalaram-se a secretaria e a direcção12.

Em Fevereiro de 1977 foi possível reatar as aulas nas 
instalações do Grande Colégio Universal. Inicialmente, 
tinha-se pensado que o aluguer deste espaço não 
ultrapassaria a duração de 5 anos, supondo-se até que, 
uma vez decorrido este lapso de tempo, a Faculdade 
iria dispor de um edifício novo, construído de raiz, 
no Pólo 2 da Universidade. Mas, face à insuficiência e à 
inadequação das instalações da Rua da Boavista, logo 
se manifestaram duas correntes de opinião, embora 
não completamente antagónicas, quanto ao futuro das 
instalações da Faculdade. Os funcionários defendiam 
a imediata recuperação do edifício da Rua de Aníbal 
Cunha, a que deveria ser acrescentado um terceiro piso. 
Em contrapartida, o corpo docente tinha a convicção 
de que mal estivesse pronta uma parte das instalações 
do edifício primitivo, os serviços administrativos 
deveriam ser transferidos de imediato para aí – o 

durante a noite, o descanso dos reclamantes (…)”. 
Foi então que o Director da Faculdade lembrou já ter 
chamado a atenção da Câmara em 1970, quando o 
Município autorizara a edificação de um edifício na 
Travessa da Carvalhosa, a cuja construção a Faculdade 
terá assistido com espanto. O mesmo Director 
acrescentou ainda que, nessa altura, também alertara 
para o facto de “no fundo do terreno anexo à Faculdade, 
a muito curta distância do prédio em construção, 
[existirem] edificações destinadas a animais de 
experiências, especialmente cães, sendo de prever que 
os futuros inquilinos viessem a apresentar reclamações 
pelo motivo do ruído feito pelos animais, o que não era, 
evidentemente, possível evitar”.

Neste conflito também interveio a Direcção Geral 
das Construções Escolares por intermédio da sua 
delegação do Porto, que informou que a única maneira 
de “diminuir os ruídos provocados pelos animais de 
experiência, existentes na Faculdade de Farmácia, 
ser[ia] o de revestir as paredes das instalações em que 
aqueles animais se encontram guardados, com material 
isolante acústico, substituir as grades por caixilhos 
com vidro duplo e instalar um sistema de ventilação 
forçada.”Acrescentando, porém, desconhecer “se tal 
processo provocaria alterações fisiológicas nos animais 
ali guardados, que prejudicassem a finalidade a que se 
destinavam.” Rematava-se com o alerta de que, como “as 
instalações para animais de experiência já existiam na 
Faculdade e os consequentes ruídos já se faziam sentir 
(…) ficava assim a dúvida sobre a quem cabia a obrigação 
de proceder à eliminação do inconveniente (…)”.

Depois de uma acesa troca de correspondência, 
o conflito ficou sanado em Maio de 1975, quando 
se concluiu não haver “qualquer inconveniente, 
para os animais, em se proceder à insonorização 
das instalações, garantindo-se, como é óbvio, a 
indispensável ventilação”.10

O incêndio de 1975 
Em 1975, um incêndio com consequências devastadoras 
devorou a quase totalidade do edifício. A tragédia, que 
se abateu sobre uma construção fragilizada, ocorreu no 
dia 19 de Maio:

“Lançado o alarme por alguns operários que trabalhavam 

na construção de um prédio na Rua de Sacadura Cabral e 

que observaram a saída de fumo no extremo do telhado da 

que permitiria libertar espaço para aulas no Colégio 
Universal; entretanto, encetar-se-iam diligências para 
uma construção de raiz, na Asprela. Foi este o parecer 
que prevaleceu. Entretanto, a Direcção das Construções 
Escolares do Norte deu início ao estudo de recuperação 
do edifício de Aníbal Cunha.

Sempre na Carvalhosa
A tese da mudança de instalações para o Pólo 2 foi 
perdendo adeptos e, em Dezembro de 1976, aquando 
de uma visita do Director Geral do Ensino Superior 
ao prédio danificado pelo incêndio, ficou assente que 
a Direcção das Construções Escolares do Norte iria 
apostar na recuperação deste edifício para nele se voltar 
a instalar a Faculdade de Farmácia.

De modo que, apesar de esta Faculdade ter sido 
incumbida de preparar um relatório-programa que, 
depois de discutido e aprovado pelos órgãos directivos, 
tinha por finalidade encarar seriamente a melhor 
localização das futuras instalações, esta hipótese foi 
afastada pouco tempo depois. No Relatório apresentado 
em 1978 pelo Grupo Coordenador das Instalações da 
Universidade do Porto já se recomenda a rápida conclusão 
das obras resultantes do incêndio. Assim como se insiste 
no remate urgente do estudo desenvolvido em parceria 
com a Câmara e que tinha como objectivo primordial 
encontrar uma alternativa urbana que permitisse isolar 
a Faculdade da restante área do quarteirão, solução só 
possível através da definição de novo arruamento, a todos 
os títulos desejável por razões de segurança.

Entretanto, a autorização para abertura de concurso 
para lançamento da empreitada da primeira fase – obra 
de toscos – foi dada a 17 de Maio de 1977 pelo Secretário 
de Estado das Obras Públicas. As obras começaram 
no dia 21 de Novembro e ficaram concluídas em 17 de 
Outubro do ano seguinte.

A segunda fase da obra – acabamentos e instalações 
especiais – teve início a 28 de Abril de 1980 e terminou 
em Novembro de 1982. Desta fase final dá-nos conta 
outro Grupo Coordenador, entretanto criado em 1980. 
O Relatório apresentado em Março do ano seguinte foi 
de parecer que:

“Com esta reinstalação devem ficar sanados os principais 

problemas de funcionamento (…).” E que “o problema grave 

de estacionamento e futura expansão da Faculdade foi 

Diário de Notícias.

17 de Maio de 1975.
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ala norte do edifício da Faculdade, os Bombeiros Municipais 

iniciaram o combate às chamas, parecendo, à primeira vista, 

que o incêndio se poderia confinar à parte norte do edifício. 

¶ Mas, após uma forte explosão, as chamas propagaram-se 

rapidamente ao telhado das partes central e sul, “não tardando 

que todo o edifício se transformasse num imenso braseiro e 

em curto espaço de tempo ficasse praticamente reduzido às 

suas paredes-mestras”. ¶ Em poucas horas a Faculdade ficou, 

assim, privada da quase totalidade das suas instalações (…), da 

maior parte do seu equipamento, de resultados de trabalhos 

científicos em curso e dos seus arquivos”11. 

A salvo ficou o Pavilhão de Química Orgânica, em 
cujo rés-do-chão estavam instalados um bar, uma sala 
de convívio e duas dependências do Laboratório de 
Farmácia Galénica.
 
O Conselho Directivo, então presidido pelo Professor 
Roque da Silva, entregou-se de imediato ao levantamento 
do que escapara ao incêndio, à instalação dos serviços 
administrativos e ao reatar das actividades lectivas. Grande 
parte dos bens que escaparam à catástrofe foi armazenada 
em dependências da cripta da Igreja de Cedofeita, 
emprestadas pelo pároco. Os serviços administrativos 
passaram a ocupar um pequeno espaço do bar da 
Faculdade, separados deste por uma divisória. A questão 
mais difícil de resolver era, sem dúvida, a das salas de aula.

Decidiu-se, então, que as aulas práticas se 
repartiriam entre a parte do edifício não afectada pelo 
incêndio, o Instituto de Botânica, no Campo Alegre, e 
os laboratórios improvisados num prédio da Rua da 
Boavista, cedido pelo Dispensário de Higiene Social. 
As aulas teóricas teriam lugar em salas oferecidas pelo 
Instituto Superior de Educação Física, pela Associação 
Nacional das Farmácias e pela Faculdade de Engenharia. 
Na parte não afectada pelo incêndio – pavilhão 
anexo ao edifício principal da Rua de Aníbal Cunha 
– continuariam a funcionar a Cantina, transformada 
em Snack-Bar, e alguns laboratórios de investigação, 
análises e aulas.

O Grande Colégio Universal  
Entretanto prosseguia a procura de espaços menos 
precários e que satisfizessem melhor as exigências do 
ensino farmacêutico. Esta pesquisa conduziu ao Grande 
Colégio Universal, na Rua da Boavista – e, portanto, não 
muito afastado do edifício da Faculdade de Farmácia 



encarado [e como solução] em grande parte satisfatória 

encontrou-se a de proceder à expropriação a favor da 

Faculdade de um complexo de casas e terrenos que 

confinam com as traseiras do edifício. (…). A Faculdade 

carece do espaço que aí existe já não só para permitir o 

estacionamento, praticamente impossível nas imediações 

do edifício, mas sobretudo para a expansão de alguns dos 

seus serviços. (…) Entre os serviços [em más] condições 

podem destacar-se os sectores de análises clínicas, de 

análises hidrológicas, de análises bromatológicas, de 

análises toxicológicas e de tecnologia farmacêutica”.13

O balanço das obras realizadas afigurava-se francamente 
positivo. Graças a elas, o edifício adquirira um piso 
superior e dois intermédios, que rentabilizaram o espaço 
preexistente. E passou a dispor de dezassete laboratórios 
para aulas práticas, dezasseis para trabalhos de 
investigação, salas para aulas teóricas e para seminários, 
quinze gabinetes para os docentes, um serviço de 
iconografia, um anfiteatro com capacidade para mais 
de cem pessoas, salas para os órgãos de gestão e para os 
serviços administrativos. Foi afectada à Biblioteca uma 
grande sala de leitura presencial e um depósito para 
publicações. E a Associação de Estudantes conseguiu 
obter um compartimento próprio.

A 18 de Setembro de 1982, o Ministro da Habitação, 
Obras Públicas e Transportes, Engenheiro Viana 
Batista, procedeu à entrega oficial das instalações ao 
Secretário de Estado do Ensino Superior, Doutor Alberto 
Romão Dias, e ao Reitor da Universidade do Porto, 
Professor Doutor Luís António de Oliveira Ramos.14 E 
E as actividades escolares puderam reiniciar-se no ano 
lectivo seguinte.

Com o correr dos anos, novas necessidades de 
investigação e ensino evidenciaram a insuficiência 
das instalações na Rua de Aníbal Cunha e na Travessa 
da Carvalhosa. A Faculdade de Farmácia recorreu 
então a espaços outrora ocupados pela Faculdade de 
Engenharia e que esta deixara devolutos ao transferir-se 
para o Pólo da Asprela no ano 2000.

As futuras instalações da Faculdade de Farmácia situam-
-se em parte do terreno e dos edifícios que a Reitoria da 
Universidade do Porto ocupou durante três décadas, na Rua 
de D. Manuel II. Alguns dos espaços irão ser partilhados 
com o Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar.

Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto. 

Laboratório de Química 

Orgânica e Sala de Estar. 

Planta geral.

Dezembro de 1962.

Q

A Luta.

26 de Janeiro de 1972.

1  Decreto n.º 7.238, de 18 de Janeiro de 1921. 2  Cf. albuquerque, 

Aníbal do Amaral – O Ensino da Farmácia no Porto a partir de 1837. 

Porto, 1937. 3  Actas das Sessões do Senado da Universidade do Porto. 

Porto. Livro 1, f. 27-27 v. Sessão de 27 de Maio de 1914. 4  Actual Rua 

de Aníbal Cunha. 5  Nesta altura era Ministro o Professor Alfredo 

de Magalhães, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

6  Anuário – Universidade do Porto. Porto. 6 (1951-1952). 7  Actas 

das Sessões do Senado da Universidade do Porto. Porto. Livro 3, f. 

86 v.-87. 8  Anuário – Universidade do Porto. Porto. 16 (1961-1962). 

9  Projectos de Obras, pasta 2.669 - Arquivo Central da Reitoria e 

Serviços Centrais da Universidade do Porto. 10  albuquerque, Aníbal 

do Amaral – O Ensino da Farmácia no Porto a partir de 1937. Porto: 

[s. n.], 1937. 11  Idem. 12  Grupo Coordenador das Instalações da 

Universidade do Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. Grupo criado pelo 

Despacho n.º 18/77, de 22 de Junho e composto por: Prof. Engenheiro 

Aristides Guedes Coelho, em representação da Universidade do Porto; 

Arquitecto-chefe Luís Alexandre Ferreira Chaves da Direcção-Geral 

do Ensino Superior; Engenheiro Júlio Amaral Teixeira de Carvalho, 

director das Construções Escolares do Norte; Arquitecto José Vieira 

Coelho, da Direcção-Geral das Construções Escolares. 13  Grupo 

Coordenador das Instalações da Universidade do Porto – Relatório. 

Porto. Jul. 1981. Grupo criado pelo Despacho n.º 195/80, de 20 de Junho, 

e composto por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia Ferreira e Costa, 

vice-reitor da Universidade do Porto; Engenheiro Ricardo Charters de 

Azevedo, adjunto do director-geral do Ensino Superior; Engenheiro 

Júlio do Amaral de Carvalho, director das Construções Escolares 

do Norte, do Ministério da Habitação e Obras Públicas; Arquitecto 

urbanístico Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, assessor de 

planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto Nuno de Santa 

Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do nie, da Direcção-

Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo o Engenheiro 

Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de equipamento e 

obras da Direcção-Geral do Ensino Superior, pelo Despacho n.º 96/81, 

de 9 de Abril. 14  1982-1985.
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A cidade do Porto assistiu em 1953 ao nascimento 
de uma área de estudos que há muito se desejava ver 
ministrada pela Universidade. Falamos da criação da 
Faculdade de Economia1, destinada a formar “uma elite 
de economistas aptos a ocupar, pela sua preparação 
científica, as situações de mais alta responsabilidade 
em organizações vastas e complexas”.2 Desta forma 
ficou preenchida a lacuna deixada pela projectada, mas 
nunca concretizada, Faculdade de Comércio.3 

Em 1931, e por proposta ministerial, fora debatida 
em Senado a pertinência da criação de uma faculdade de 
ciências económicas e comerciais. Embora mostrando-se 
partidário da iniciativa, este órgão de gestão não deixou, 
porém, de reconhecer a prioridade em “restaurar” 
a Faculdade de Letras, pouco antes extinta. 
 
As primeiras instalações
Ao longo de vários anos, a Faculdade de Economia 
teve as suas instalações no edifício então ocupado 
pela Reitoria e pela Faculdade de Ciências, na actual 
Praça Gomes Teixeira. Neste local, e durante mais 
de duas décadas, a Faculdade sofreu inúmeros 
constrangimentos de espaço, ao mesmo tempo que 
contribuiu para agravar as limitações físicas dos 
estabelecimentos aí existentes:

“Nessas mesmas dependências, que mal comportavam 

todas as actividades relacionadas com a Secção de Botânica, 

(…), não pode confinar-se uma Faculdade inteira, hoje, é 

certo, com cadeiras comuns a outros cursos, mas amanhã, 

possivelmente, carecendo de espaço para uma total 

independência, o que não é difícil de vaticinar e justificar ante 

a tendência para uma especialização cada vez maior, e um 

melhor ajustamento a cada finalidade dos programas das 

disciplinas dos cursos gerais ou preparatórios.”4

Quando, em 1951, o Instituto de Botânica Dr. Gonçalo 
Sampaio foi transferido para a “Quinta Andresen”, 
no Campo Alegre, a Faculdade de Economia, na 
falta de maiores e melhores áreas, reservou para si 
as deixadas livres. Tudo isto não passou, porém, de 
um mero paliativo, já que a exiguidade de espaço e a 
deficiente qualidade do que havia disponível afectavam 
seriamente as actividades lectivas. Em contrapartida, 
a mudança da Faculdade de Medicina para o Hospital 
Escolar de S. João parecia trazer consigo a chave para 
alguns problemas.

De facto, a saída da Faculdade de Medicina do 
edifício localizado no Largo da Escola Médica permitiria 
deixar devoluta uma área significativa. Foi assim 
que começou a ser equacionada a possibilidade de a 
Faculdade de Economia ser transferida para esse local e 
aí partilhar as instalações com os Museus e Institutos de 
Zoologia, de Geologia e de Antropologia da Faculdade 
de Ciências, com outras entidades da Universidade 
do Porto, como o Centro de Estudos de Etnologia 
Peninsular, o Centro de Estudos Humanísticos, a Sala 
Salazar, a Sala de Cultura Italiana, a Sala de Cultura 
Francesa e a Sala de Cultura Brasileira e, ainda, com 
organismos circum-escolares: o Orfeão Académico, a 

O Primeiro de Janeiro.

25 de Outubro de 1958.

Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto.

Planta geral e localização de quadros.

19 de Fevereiro de 1974.
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Tuna, o Teatro Clássico com os respectivos “salões”, 
o Centro Universitário, todos eles “com possibilidade 
da devida independência, e com entrada própria (…)”.

O edifício da Faculdade de Medicina apresentava a 
vantagem de não necessitar de obras de adaptação, pois 
as instalações existentes aparentavam prestar-se com 
facilidade às futuras exigências. Em contrapartida, as 
obras de conservação geral afiguravam-se muito urgentes.
  
A pressão dos alunos
Durante o ano lectivo de 1954-55, a Faculdade de 
Economia foi frequentada por 121 alunos e, cinco anos 
depois, por 700 “e já não cabe na dependência que 
a Faculdade de Ciências lhe cedeu, aliás com muito 
sacrifício pois o edifício não chega para as suas próprias 
necessidades. Urge que se inicie a construção do novo 
edifício, já em estudo, que lhe é destinado na Asprela”.5

No ano escolar seguinte estavam matriculados mais 
63 estudantes e “o novo edifício, a construir na Asprela, 
continua em estudo. Mas não está ainda comprado o 
terreno onde deverá ser construído; e como os terrenos 
nessa zona se valorizam de dia para dia, é de recear 
que, quando for necessário adquiri-los, o seu preço 
seja incomportável (…)”.6

Em Dezembro de 1962, durante uma entrevista 
concedida pelo Ministro das Obras Públicas, o Reitor, 

Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto.

Bar. Dezembro de 1974.

Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto.

Adaptação do edifício para a 

Faculdade de Economia e outros 

serviços. 1.º rés-do-chão.

R

Professor Doutor Manuel Correia de Barros, chamou a 
atenção para as condições precárias em que funcionava 
a Faculdade de Economia, cuja frequência continuava 
num crescendo. Mas também para a situação da 
Faculdade de Ciências, instalada no edifício do Carmo, 
com a qual a primeira dividia o espaço. A situação 
de ambas tornava inadiável a construção de novas 
instalações para a Faculdade de Economia, cujo 
projecto se encontrava em estudo há algum tempo. 
E se as circunstâncias de momento mostrassem ser 
incomportável a despesa de construção do edifício 
completo, adiantava o Reitor, a Universidade contentar-
-se-ia com a edificação da parte estritamente utilitária 
– salas de aula e de trabalhos, respectivos acessos e um 
mínimo de dependências –, ficando a restante para uma 
altura mais desafogada. A esta proposta o Ministro 
respondeu que se deveria aguardar o Orçamento Geral 
do Estado para 1963.

Na zona da Asprela, a Universidade dispunha de cerca 
de 90 hectares de terreno vinculados à zona de protecção 
do Hospital Escolar e incluídos no Plano Regulador 
da Cidade do Porto. Sucedia, porém, que as parcelas 
onde se previa construir a Faculdade de Economia se 
encontravam ainda na posse de particulares.7

 
 O “Quartel das Taipas”: a solução?
Entretanto, a Universidade do Porto teve conhecimento 
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de que o imóvel onde estava instalado o “Quartel das 
Taipas” ia ser abandonado pelo Ministério do Exército. 
Na sua reunião de 30 de Março de 1966, o Senado 
apresentou a sugestão de transferir para esse Quartel, 
a título provisório, a Faculdade de Economia - “Sem 
prejuízo do que deseja a Ordem Beneditina – instalar 
um Colégio Universitário na zona que rodeia o claustro 
(…).”8 Uma vez construído o novo edifício, na Asprela, 
e continuando tudo a correr consoante programado, 
a Faculdade de Letras poderia vir a ocupar, e sem 
necessidade de mais obras, o espaço onde acabara de 
estar a Faculdade de Economia.

Entretanto, durante esse ano, a população estudantil 
já atingira os 1400 alunos, “dispondo exclusivamente de 
quatro salas de aulas, nenhuma das quais com capacidade 

1  Decreto n.º 39.226, de 28 de Maio de 1953. 2  Decreto n.º 43.864, 

de 17 de Agosto de 1961. 3  Formalmente criada pelo Decreto de 

19 de Abril de 1911, que promulgou a Constituição Universitária. 

4  Ofício da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais do 

Norte, datado de 1953. In Projectos de Obras, pasta 3.022 - Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

5  Manuel Correia de Barros Júnior, Reitor da Universidade do Porto 

(1961-1969). Anuário - Universidade do Porto. Porto. 15 (1960-1961). 

6  Anuário - Universidade do Porto. Porto. 16 (1961-1962). 7  Comissão 

Administrativa das Novas Instalações Universitárias – Relatório: 

Instalações Universitárias da Cidade do Porto. Out.1967. In Projectos de 

Obras, pasta 576 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 8  Actas das Sessões do Senado da Universidade 

do Porto. Porto. Livro 3, f. 124 v. 9  Processos de Correspondência, caixa 

114 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade 

do Porto. 10  Arquitecto Alfredo Viana de Lima (1913-1991). 11  “Aqui, 

no Pólo 2, se constrói a Faculdade de Economia de Viana de Lima 

que, por razões obviamente retrógradas, foi impedida de ser uma 

alta torre oposta, como um marco, à horizontalidade do terreno.” 

– costa, Alexandre Alves - A Construção dos Espaços Universitários 

no Porto. Boletim - Universidade do Porto. Porto. 2/3 (Nov.-Dez. 

1990) 8. 12  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade do 

Porto – Relatório. Porto. Mar. 1978. O grupo foi criado pelo Despacho 

n.º 18/77, de 22 de Junho, e era composto por: Prof. Engenheiro 

Aristides Guedes Coelho, em representação da Universidade do Porto; 

Arquitecto-chefe Luís Alexandre Ferreira Chaves da Direcção-Geral 

do Ensino Superior; Engenheiro Júlio Amaral Teixeira de Carvalho, 

director das Construções Escolares do Norte; arquitecto José Vieira 

Coelho, da Direcção-Geral das Construções Escolares. 13  [Processo 

de] alteração da compartimentação das instalações actuais com vista 

a um aproveitamento dos espaços. In Projectos de Obras, pasta 844 

– Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do 

Porto. 14  UPorto: Revista dos Antigos Alunos da Universidade do Porto. 

Porto. 8 (Jul. 2003) 6.
para acolher os inscritos nas turmas do 1.º ano. 
A Biblioteca da faculdade estende-se pelo único corredor, 
em volta do qual estão dispostas as salas. Não há gabinetes 
condignos para os professores, nem uma sala adequada 
para a Direcção, nem para Arquivo, nem a mínima 
possibilidade de instalar qualquer Centro de Estudos (…). 
A Faculdade está instalada num pequeno fragmento do 
seu [da Faculdade de Ciências] último andar (…)”.9

 
O Projecto de Viana de Lima
Apesar de os estudos preliminares para o edifício 
da Faculdade de Economia datarem de 1960, somente 
no final desta década é que o projecto, da autoria 
do arquitecto Viana de Lima, foi aprovado.10 Após 
sucessivas alterações, a versão final parece ter resultado 
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do compromisso possível entre a mestria do arquitecto 
e a determinação das entidades decisoras que 
ambicionavam um edifício que a todos surpreendesse 
pela monumentalidade e não pelo rasgo.11

Em 1974, mais precisamente depois de ter ocorrido 
o incêndio que devastou o edifício da Faculdade 
de Ciências, a Faculdade de Economia foi ocupar 
as instalações construídas de raiz no Pólo 2 da 
Universidade. Os espaços, considerados “satisfatórios”, 
tinham sido previstos para albergar 3.000 alunos.12

Contudo, apenas quatro anos volvidos sobre a 
transferência da Faculdade para a Asprela e já o novo 
edifício se mostrava carenciado de obras. Por ofício 
de Junho de 1978, o Conselho Directivo deixou à 
consideração do Reitor a possibilidade de realizar 
algumas delas.13 Argumentava-se que a Faculdade não 
dispunha de sala de convívio, nem de espaços de lazer, 
nem sequer de salas de estudo para os estudantes. 
A ausência destas últimas num edifício distante do 
centro da cidade parecia prejudicar intensamente o 
quotidiano dos alunos. Para colmatar esta lacuna, 
o Conselho Directivo sugeria a transformação de 
“espaços disponíveis e desaproveitados (...) onde já 
foram colocadas mesas e cadeiras para esse fim mas 
que, sobretudo por falta das necessárias condições de 
isolamento acústico, funcionam precariamente.” 
Por seu turno, o aproveitamento das áreas envolventes 
do edifício parecia ser de molde a resolver a falta de 
instalações desportivas.
 
A adaptação do edifício do bic 
Decorrido mais de um quarto de século sobre a 
transferência da Faculdade de Economia para o Pólo 
da Asprela, realizaram-se obras de ampliação das 
instalações. Estas consistiram na adaptação do edifício 
do bic – “Business Inovation Center” – às necessidades 
dos cerca de 2.800 alunos actualmente inscritos. A área 
total coberta tem, aproximadamente, 3.500 m2. Esta 
infra-estrutura é constituída por 3 pisos, o primeiro dos 
quais dispondo de uma área técnica com várias salas 
para o Departamento de Informática. O Piso 2 consta de 
áreas de trabalho e o terceiro piso subdivide-se em salas 
de aula.14 A autoria do projecto pertence ao arquitecto 
Camilo Cortesão.



Logo que foi criado, em 1975, o Ministério da Educação 
Nacional manifestou a intenção de instalar o Instituto 
Superior de Ciências Biomédicas no edifício que 
pertencera à Faculdade de Medicina, sito no antigo 
Largo da Escola Médica. Projectado pelos arquitectos 
Baltazar de Castro e Rogério de Azevedo, tinha 
sido inaugurado em 1935. Aquando da criação do 
icbas, ocupavam o imóvel as Faculdades de Letras 
e de Ciências, mas também outros organismos 
universitários, como a Cantina dos Serviços Sociais.

O  “Largo da Escola Médica”
Sendo a grande finalidade do Instituto desenvolver 
investigação e ensino nos campos da Biologia e da 
Medicina, a proximidade com o Hospital de Santo 
António, que passaria a receber alunos do ciclo clínico, 
revelava-se extremamente benéfica. E o facto de as 
Faculdades de Engenharia e de Ciências – instituições 
de ensino com as quais o Instituto perseguiria 
objectivos convergentes – se situarem nas imediações, 
contribuía mais ainda para considerar a situação 
geográfica como das mais pertinentes. Por outro lado, 
o edifício apresentava a vantagem suplementar de 
ter sido construído para uma faculdade de Medicina, 
acreditando-se que as adaptações necessárias seriam 
de simples execução.

A recuperação do edifício
da antiga Faculdade de Medicina
No Outono de 1976 foram levadas a cabo obras de 

remodelação de parte do segundo piso. Pretendeu-se 
melhorar o aproveitamento dos espaços disponíveis 
através da subdivisão de salas e de gabinetes, 
a adaptar posteriormente às necessidades funcionais 
da Secção de Citologia. Foi apenas o começo de um 
extenso e diversificado rol de obras de remodelação e 
de beneficiação. Quando, em Abril do ano seguinte, o 
Presidente da Comissão Instaladora do icbas, Professor 
Doutor Nuno Rodrigues Grande, agradece à Direcção 
das Construções Escolares do Norte a “prestimosa ajuda 
que estes serviços deram à primeira fase das obras”, 
aproveita o ensejo para pedir “a continuação da ajuda 
técnica e financeira para as obras a realizar no futuro, 
cuja complexidade e extensão se nos afiguram de 
grande importância”. No final do ano, as “insuficiências 
das redes de distribuição de água, de energia eléctrica 
e esgotos”, assim como a “falta de um sistema de 
aquecimento e de uma cobertura capaz”, levaram 
novamente aquela Comissão a interpelar a dcen para 
que esta mandasse reparar ou reconstruir a cobertura.

As obras iniciais de adaptação permitiram alojar os 
primeiros 200 alunos, situação a que não foi alheia a 
colaboração prestada pelos departamentos de Química 
e de Matemática da Faculdade de Ciências. De qualquer 
modo, a exiguidade das instalações era manifesta. 
No começo do ano lectivo de 1977-78, a Cantina 
permanecia por transferir para o edifício do ex-cicap, 
a projectada mudança de instalações do Orfeão não 
se concretizara ainda e a Biblioteca da Faculdade de 
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Letras continuava a aguardar a mudança para o Campo 
Alegre. Este panorama era agravado pela presença do 
Instituto Superior de Educação Física, que ocupava 
parte do mesmo imóvel. E pelos departamentos de 
Física e de Química da Faculdade de Ciências, que 
utilizavam diversas salas. Perante tais dificuldades 
foi pedida ao Governo a diminuição do número de 
vagas para ingresso no Instituto. Mesmo assim, a 
opinião generalizada era a de que esta redução não 
seria suficiente para garantir a qualidade do ensino, 
atendendo à área diminuta das salas de aula.

Em 1978 foi criado um grupo de trabalho encarregado 
da planificação prévia à execução de um projecto de 
instalações - o Relatório do Grupo Coordenador das 
Instalações Universitárias divulgado em Março desse 
ano mostrara a urgência em elaborar um Plano Geral 
para o aproveitamento do edifício. Ainda em 1978 ficou 
pronta uma proposta de redistribuição dos espaços 
que, entre outras sugestões apontadas, destinava a sala 
de macerações e corrosão, a de tanques de formol e o 
teatro anatómico para o primeiro piso, o arquivo geral, 
o laboratório de instrumentos delicados e salas de aula 
para o segundo e, para o terceiro pavimento, mais salas 
de aula e a biblioteca.

O Inverno de 1978
O Inverno de 1978 maltratou diversos edifícios da 
Universidade.1 Os das Faculdades de Ciências, de 
Letras e de Engenharia sofreram “estragos de volume 
considerável”, para utilizar as palavras de técnicos das 
Construções Escolares do Norte. O edifício do icbas não 
constituiu excepção. Entre outros danos, os do telhado 
eram avultados. Não apenas as telhas, mas também a 
estrutura fora seriamente abalada durante o fim-de-
-semana de 10 e 11 de Novembro.
 
Tentativas de expansão territorial: o quartel da gnr?
Entretanto, o curso de Medicina do icbas passara a 
contar com o apoio do Hospital de Santo António, 
ao mesmo tempo que prosseguiam as negociações 
que tinham em vista a cedência do Quartel da gnr, 
no Carmo, à Universidade do Porto. Durante uma 
reunião da Assembleia Municipal, em Janeiro de 1978, 
foi apresentada uma proposta para que a Câmara, em 
colaboração com a Universidade e com a gnr, estudasse 
a viabilidade da transferência desta última para outro 
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local. E que no projecto de utilização do edifício da 
Guarda Republicana fosse contemplada primeiramente 
a necessidade de expansão do Instituto de Abel Salazar 
- atendendo ao facto de “a zona do Carmo (…) [ser] uma 
das zonas de maior riqueza arquitectónica e urbanística 
da (…) cidade” e de se tratar de “uma zona universitária 
muito importante”. Para além destes espaços, parecia 
haver ainda a possibilidade de ocupação das instalações 
do Instituto de Medicina Legal, pois o Ministério da 
Justiça tencionava construir um edifício de raiz. Não 
vingou nem um nem outro projecto.

Era comummente aceite que a quase totalidade dos 
problemas de utilização e de reconversão do edifício 
decorriam do facto de grande parte estar ocupada por 
outras instituições e de as adaptações das restantes áreas 
dependerem da libertação destas zonas. Durante o mês 
de Maio de 1981 foi feito um balanço das instalações de 
que o Instituto dispunha e das que tinha em vista ocupar.  

No primeiro piso, que tinha cerca de 150 m2 
ocupados pelo snack bar dos Serviços Sociais, estava 
programado instalar o Departamento de Genética 
Aplicada, parte do Departamento de Fisiologia 
e Microscopia Electrónica, o Serviço de Cirurgia 
Experimental, biotérios, aquários e estruturas de apoio 
e, ainda, a zona de conservação do Departamento 
de Anatomia Macroscópica. Entretanto, o segundo 
piso, onde o Departamento de Química da Faculdade 
de Ciências, juntamente com o isef, utilizava uma 
área estimada em 1120m2, encontrava-se já em fase 
de transformação parcial. Programava-se instalar 
neste pavimento o Departamento de Imunologia e 
os departamentos de Bioquímica e de Farmacologia. 
O terceiro piso seria integralmente ocupado pelo 
Departamento de Genética, pelos serviços de 
Iconografia e pela Biblioteca. O quarto serviria 
para a instalação dos departamentos de Fisiologia 
e de Bioestatística, dos serviços de Reprografia e da 
Associação de Estudantes. Por fim, o quinto e último 
piso, com uma área de 180m2, destinava-se a alojar 
o Departamento de Saúde Comunitária e uma estufa 
para o Departamento de Citogenética.  

O incêndio de 1992 
Durante a madrugada de 5 de Março de 1992 deflagrou 
um incêndio no edifício do icbas. Desconhecem-se os 
motivos que terão estado na sua origem, sabendo-se 
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apenas que ocorreu nas instalações do Salão Nobre, 
no 3.º piso da ala sul.

Os Serviços Administrativos foram imediatamente 
transferidos para outro local do Instituto, na tentativa 
de preservar os documentos que não haviam sido 
atingidos pelo sinistro. Apesar destes cuidados, foram 
em grande número os que a água inutilizou. No dia 
a seguir ao incêndio deu-se início à remoção dos 
escombros e às correspondentes operações de limpeza.
 
Os espaços mais afectados localizaram-se nos 3.º, 4.º 
e 5.º pisos da ala sul e na nave central, em consequência 
da queda da cobertura do telhado. Por seu turno, o 
próprio combate ao incêndio provocou a inundação 
de uma série de áreas em todos esses pisos, para além 
do 2.º, também ele afectado pela água, e das sobrelojas 
do 2.º e do 3.º pavimento. Outros danos traduziram-se 
na destruição de vidros e de caixilharias de janelas e, 
também, de grande parte da instalação eléctrica do 5.º 
piso. No 4.º andar ficaram inutilizados dois gabinetes 
e o consultório médico e houve infiltrações de água no 
espaço reservado à Associação de Estudantes. O Salão 
Nobre, no 3.º pavimento, ficou totalmente destruído:

“Todas as janelas e portas foram arrasadas. Com o colapso 

da cobertura, o piso encontra-se coberto de escombros. 

Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar.

Bengaleiro.

A água infiltrada inundou a Reprografia, incluindo a 

sobreloja, situada no lado poente. A instalação eléctrica 

está inoperacional devido à penetração de água. Também 

a Iconografia (câmara escura) e a Genética Molecular (Sala de 

tp e Laboratório) foram inundados, e os respectivos tectos 

afectados. No lado nascente, o Laboratório de Química ficou 

sem as janelas e portas de acesso aos respectivos gabinetes, 

entretanto destruídos. O tecto ficou intacto mas a instalação 

eléctrica está inoperacional. Parte dos escombros invadiu 

as instalações. O Laboratório de Bioquímica, contíguo, ficou 

igualmente sem portas e janelas do lado poente, estando 

a instalação eléctrica (comum ao anterior) parcialmente 

derretida. O estuque do tecto abateu. Toda essa zona foi 

inundada. Os laboratórios de Fisiologia e Farmacalogia foram 

invadidos pela água. O respectivo quadro eléctrico ardeu.”2

Apesar de não ter sido dos mais atingidos, o 2.º 
pavimento sofreu, também, sérios danos: um dos 
quadros de alimentação eléctrica explodiu, os Serviços 
Administrativos – Académicos, de Contabilidade, de 
Pessoal, o gabinete do Secretário, a Sala do Conselho –, 
no lado poente da ala sul, foram inundados pela água 
dos bombeiros. Esta infiltração de águas também se 
fez sentir em gabinetes, laboratórios e salas de aulas, 
destruindo os revestimentos.

1  [Curso de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto]. In 

Projectos de Obras, pasta 1.071 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 2  [Relatório do incêndio ocorrido 

no icbas a 5 de Março de 1992]. 3  Programa Preliminar do Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

4  Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, Hospital Geral de Santo António 

e Hospital Joaquim Urbano. 5  UPorto: Revista dos Antigos Alunos 

da Universidade do Porto. Porto. 7 (Mar. 2003) 16-17. Palavras do 

arquitecto José Manuel Soares.

notas
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O icbas permanece ainda hoje no edifício que ocupou 
em 1975, quando foi criado, e aí se vem debatendo 
com as contingências de um imóvel antigo e com uma 
enorme falta de espaço.

As novas instalações irão localizar-se em parte 
do terreno até há pouco ocupado pela Reitoria da 
Universidade do Porto, na Rua de D. Manuel II, junto 
ao Hospital Geral de Santo António, prevendo-se a 
recuperação e readaptação de alguns dos edifícios 
existentes e a construção de novos. 3 O projecto é da 
autoria do arquitecto José Manuel Soares.

“Com a entrada em funcionamento das novas instalações 

universitárias e hospitalares previstas neste projecto4, 

o antigo cicap consolidará a sua característica de edifício 

partilhado por duas instituições, agora com maior sentido, 

já que aí se localizarão entidades com afinidades mais 

claras do que até à data”.5
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O estudo da Arquitectura no Porto remonta a 1779, 
ano da criação da Aula de Debuxo e Desenho pela 
rainha D. Maria I. As origens menos recuadas situam-
-se no Curso de Arquitectura da 1.ª Secção da Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto, instituído em 1950. 
A Faculdade de Arquitectura foi criada na Universidade 
do Porto em 1979 e teve as suas primeiras instalações 
na Avenida Rodrigues de Freitas.1

Uma velha mansão: a Casa do Gólgota
A 10 de Fevereiro de 1983, a Direcção-Geral das 
Construções Escolares tomou conhecimento de que a 
Universidade do Porto havia apresentado a sugestão de 
adquirir o ”prédio e Quinta do Gólgota” para neles instalar 
a Faculdade de Arquitectura.2 Esta proposta surgia 
rotulada da maior conveniência, sobretudo devido ao 
facto de a propriedade estar inserida na área universitária 
do Pólo 3, com Projecto de Planeamento Geral já em 
curso. A transacção, no caso de se realizar com celeridade, 
permitiria evitar “dificuldades ou demoras (…) ou possível 
expropriação” da propriedade.3 A Universidade instava 
ainda a que o assunto fosse considerado prioritário 
aquando da elaboração do piddac-83.

O edifício foi adquirido pelo Ministério das Obras 
Públicas por escritura de compra e venda lavrada a 30 de 
Novembro de 1984. Situado na freguesia de Massarelos, 
o imóvel denominava-se “Casa do Gólgota”, tinha o 
número 215 na rua com o mesmo nome, que “bifurca 
com a denominada via panorâmica, belo miradouro  

debruçado sobre a meia encosta da margem direita do 
Rio Douro, inserida no complexo rodoviário que serve 
a Ponte da Arrábida.”4

Tratava-se de uma:

“Velha mansão constituída por (…) parcela ajardinada, 

cuidada, com arruamentos pavimentados, murada, com 

uma fonte em pedra e estufas, uma mina [que] abastece 

de água a rega, [um] anexo de um piso, com desvão do 

telhado aproveitado, para arrumos de jardim.

Moradia de 4 frentes e 4 pisos – R/c – sala de estar, átrio, 

cozinha, arrumos, despensa, garrafeira e sanitário. 1.º andar 

– grande salão, sala de estar, sala de jantar, copa e sala 

de trabalho. 2.º andar – 5 quartos, um com saleta anexa e 

2 quartos de banho. Águas furtadas – 6 divisões zona de 

serviço e acomodação de pessoal apoiada por um quarto de 

banho. Comunicações verticais – por 2 escadas (principal 

e de serviço).

A construção [do] anexo [foi feita em] cobertura de telha 

sobre armação de madeira. Paredes de alvenaria de pedra, 

areadas e pintadas. Pavimento de betonilha.

[A] moradia – Grande habitação, antiga (próxima do início do 

século), sólida, de categoria média no mundo actual, mas sem 

dúvida, de luxo para a época em que foi levantada.

Sem nada de excepcional sob o ponto de vista construtivo, 

houve porém a intenção de criar ambiente confortável 

Já em Junho de 1982, uma sociedade de empreendimentos 
industriais e comerciais se tinha dirigido ao Reitor, informando-
-o de que uma sua associada era possuidora de uma propriedade 
localizada dentro do perímetro das futuras instalações da 
Universidade do Porto, que estava interessada em transaccionar. 
Situada na via panorâmica, confrontava a Norte com a Rua de 
Entrecampos, a Sul, com a Quinta de Baixo, a Nascente com 
a Rua do Gólgota e a Poente com a Quinta da Esperança. A área 
total era de 6.000 m2 - quase 1.000 m2 de superfície coberta, 
medindo o edifício principal 836 m2. A empresa comprometia-
-se a entregar o imóvel devoluto, ficando as negociações com 
o inquilino por sua conta.
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através do uso de pavimentos de mármore (átrio e casas 

de banho) e do guarnecimento de paredes interiores com 

madeira de qualidade.

Cobertura de telha. Estrutura de madeira. Paredes de 

alvenaria de pedra areadas ou estucadas com papel, madeira 

ou pintura a guarnecer. 

Pavimentos de madeira (soalho, excepto no átrio e quartos 

de banho (mármore) e na cozinha (mosaico). Caixilharias e 

esquadrias de madeira pintadas.

Tem instalações de água canalizada (pública e de mina), 

de electricidade e de esgotos, desactualizadas. 

Conservação – A manutenção tem sido atenta e cuidada 

pelo que o prédio mostra boa conservação e possibilidade de 

utilização imediata, só carecido de beneficiações e alterações 

específicas, exigidas pelos novos utentes.”5

A primeira intervenção de Siza Vieira 
Para autor da obra de recuperação da casa e quinta do 
Gólgota foi escolhido o arquitecto Álvaro Siza Vieira, 
também docente na faup:

 “A responsabilidade arquitectónica que advém (…) [da] 

qualidade das acções de transformação e uso de uma casa 

com forte significado local e presença visual na cidade, [fez] 

solicitar ao arquitecto Álvaro Siza, de há muito indigitado 

para a elaboração do projecto das instalações definitivas da 

Faculdade de Arquitectura, a preparação dos elementos do 

projecto para estas adaptações circunstanciais, mas que se 

pretendem irreversíveis, assim como do acompanhamento 

e direcção das referidas obras como autor do projecto.”6

As novas instalações foram entregues à Faculdade 
de Arquitectura a 18 de Dezembro de 1984, o que 
possibilitou que os trabalhos escolares do ano lectivo 
em curso decorressem já no Pólo 3. 

As novas instalações da faup: 
um “programa cumprido”
Contudo, o espaço era por demais insuficiente. Assim, a 
11 de Setembro de 1986 já foi celebrado um contrato para 
elaboração do Projecto de Construção da Faculdade de 
Arquitectura, adjudicado ao arquitecto Siza Vieira. 
Quer o Projecto, quer o início da obra datam de 1988.

O Programa-Base deixou explícito que o novo 
edifício iria ser construído no Pólo 3 e que a área 
definida no Plano Geral era limitada a Norte pela via 
de saída da Ponte da Arrábida, a Sul pela de saída da via 
Panorâmica e a Leste pelo muro da Quinta da Póvoa. 
E o terreno atravessado na direcção norte-sul por uma 
via de acesso à Rua do Campo Alegre.

Faculdade de Arquitectura 
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Anexos. Cortes.

Setembro de 1984,

1  Decreto-Lei n.º 498-F/79, de 21 de Dezembro. 2  [Processo de] 

aquisição de um prédio na Quinta do Gólgota. In Projectos de Obras, 

pasta 519 –  Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da 

Universidade do Porto. 3  Idem. 4  Memorando datado de 11 de Junho 

de 1984 e incluído no [Processo de] aquisição de um prédio na Quinta 

do Gólgota: Avaliação promovida pela cen do prédio denominado 

“Casa do Gólgota” (…). In Projectos de Obras, pasta 519 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

5  [Processo de] aquisição de um prédio na Quinta do Gólgota]. In 

Projectos de Obras, pasta 519 –  Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 6  Fundamentação da autoria da 

Comissão Instaladora da Faculdade de Arquitectura, datada de 4 de 

Fevereiro de 1985. [Relatório da] adaptação de instalações actuais da 

Faculdade de Arquitectura integrado no [Processo de] aquisição de um 

prédio na Quinta do Gólgota. In Projectos de Obras, pasta 519 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 7  g.

o.p., Gabinete de Organização e Projectos, L.da. – Programa Base da 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Pólo 3. 8  Temos 

que nos libertar da experiência. UPorto: Revista dos Antigos Alunos da 

Universidade do Porto. Porto. 9 (Out. 2003) 28-33. Entrevista de Álvaro 

Siza Vieira a Bernardo Pinto de Almeida.

notas
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Em consonância com o Programa Preliminar de 
que foi responsável a Reitoria da Universidade do Porto, 
as construções existentes e em funcionamento na 
Quinta da Póvoa ou do Gólgota - casa, anexos, pavilhão 
- passariam a ser utilizadas de acordo com um estudo 
que estava quase concluído. Haveria condições para 
aqui instalar salas para seminários, um editorial, 
oficinas gráficas, o Centro de Estudos de Arquitectura 
e Urbanismo e, ainda, a recepção da Faculdade.

O projecto de Siza Vieira repartiu-se por quase 9.000 m2 
de área bruta e mais de 2.000 m2 de área suplementar: 

“As diferentes áreas do Programa serão distribuídas 

por 2 alas de corpos (…), interligados de modo variável, 

respeitando a sua implantação a forma essencial, a 

planimetria e a altimetria do terreno. ¶ O volume construído 

e correspondente às duas alas referidas converge para 

oeste, definindo claramente o acesso principal ao recinto 

triangular que constitui o coração das instalações. (…) ¶ 

A fragmentação do volume a construir, no que respeita à 

ala sul, permite uma abertura à panorâmica do rio e da sua 

margem sul (…). ¶ Na ala norte, ao contrário, assegura-se a 

continuidade da construção (…).”7

Na entrevista publicada pela Revista dos Antigos Alunos 
da Universidade do Porto8, em Outubro de 2003, Álvaro 
Siza refere-se ao projecto da Faculdade de Arquitectura 
como tendo sido “uma obra muito difícil, muito 
estimulante mas difícil, conflituosa por vezes”, entre 
outros motivos porque “o programa exigiu (…) o que era 
a opção então considerada boa por quem o organizou, 
que o ensino se deveria processar em salas separadas de 15 
estudantes, salas teóricas também para 15 estudantes, com 
uma distribuição muito precisa pelo edifício.” E que, nesta 
perspectiva, o produto criado “e por vezes (…) criticado, é 
um programa específico, recebido e cumprido.” 
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Edifício D/Centro de Documentação. 

Projecto de acabamentos.

Agosto de 1992.
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A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto, criada em 1980, teve como 
antecedente o Curso Superior de Psicologia instituído 
três anos antes.1 
 
Do Campo Alegre à Rua das Taipas
Quando este Curso iniciou as suas actividades no ano 
lectivo de 1976-77, a população discente ascendia a 
cerca de 400 alunos, 180 dos quais matriculados no 1.º 
ano.2 As primeiras actividades decorreram no edifício 
da Faculdade de Letras, no Campo Alegre, onde o Curso 
permaneceu durante alguns meses. Mais tarde, foi 
ocupar o edifício de que a Universidade dispunha no 
n.º 76 da Rua das Taipas (antiga Escola de Oliveira 
Martins), no local exacto onde essa rua faz ângulo com a 
de  S. Miguel. Aqui já funcionara a Secção de Germânicas 
da Faculdade de Letras desde a data de criação até à sua 
mudança para o Campo Alegre, em 1977.

“Determinada a concentração de todas as secções da 

Faculdade de Letras, incluindo as de Germânicas e de 

História, no edifício novo do Campo Alegre, foi reservado 

o edifício da Rua das Taipas, onde tem funcionado a Secção 

de Germânicas, para a instalação do Curso Superior de 

Psicologia do Porto.”3

Este imóvel, com uma área aproximada de 1.200 m2, 
tinha sido objecto de algumas intervenções durante a 
estadia da licenciatura em Filologia Germânica. Mas, 
logo em 1979, um “Memorando” do Conselho Directivo 

sobre as instalações na Rua das Taipas sublinhava que o 
normal funcionamento do Curso Superior de Psicologia 
corria sérios riscos.4 De facto, levantavam-se dois 
problemas graves: por um lado, o exíguo orçamento 
aprovado para esse ano e, por outro, as deficientes 
instalações de que se dispunha.

Em 1981, o Relatório apresentado pelo Grupo 
Coordenador das Instalações Universitárias salientou 
a necessidade de redimensionamento dos espaços 
afectos à Faculdade.5 A criação de novos laboratórios 
iria acabar por ditar a indispensabilidade de expansão 
das instalações existentes, o que já não era possível no 
edifício das Taipas. Por este motivo, deveria:

“Proceder-se à aquisição de um edifício na proximidade do 

actual uma vez que a manutenção da Faculdade no Pólo 1 é a 

mais indicada dado que as características das disciplinas que 

nela já se leccionam e as que terão de criar-se aconselham à 

sua inserção plena na cidade”.6

O recurso a um novo edifício, já integrado no plano das 
instalações da Universidade, surgia como única solução 
a médio/longo prazo. Porém, em 1982, o Conselho 
Directivo foi de opinião que a aquisição de outro imóvel, 
preferencialmente situado nas imediações da Faculdade, 
poderia funcionar como um complemento desta e, 
pelo menos durante algum tempo, minorar o grave 
problema das instalações. Por consequência, no ano 
seguinte, o Conselho Directivo sugeriu à Reitoria que 
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parte do Curso fosse ocupar o edifício do Laboratório de 
Cálculo Automático – “edifício moderno” –, situado ao 
cimo da Rua das Taipas, e cuja transferência para a Rua 
do Campo Alegre estava prevista para breve.7

Entretanto, as diligências desenvolvidas junto da Reitoria 
da Universidade – primeiro pela Comissão Instaladora, 
depois pelo Conselho Directivo Provisório da Faculdade 
– culminaram com a criação do Grupo de Apoio Técnico 
das Novas Instalações da Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.8 
 
Proposta de novas instalações, no Pólo 2
Por essa altura, o Conselho Directivo propôs que as 
novas instalações se situassem no Pólo 2, alegadamente 
devido às afinidades da Faculdade com áreas de 
especialidade desenvolvidas pelas Escolas da 
Universidade do Porto já instaladas nessa zona. Era 
o caso das faculdades de Medicina e de Economia e da 
Escola Superior de Educação Física. Como resposta, 
a Reitoria informou que teria toda a pertinência 
a inclusão de um representante da fpceup no Grupo 
de Apoio Técnico do Plano Geral do Pólo 2.

A 14 de Fevereiro de 1984, o gat da Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação submeteu a 
apreciação superior o Programa Preliminar das novas 
instalações, na presunção de que, logo a seguir, tivesse 
lugar o lançamento do projecto.

Enquanto durou este compasso de espera prosseguiram 
as tentativas de ampliação dos espaços. Através de um 
ofício dirigido ao Reitor no dia 13 de Maio de 1985, o 
Presidente do Conselho Directivo, salientando mais uma 
vez a exiguidade das instalações – agravada, entretanto, 
pelo facto de se projectar o lançamento de novos cursos de 
mestrado e de pós-graduação, para além da licenciatura 
em Ciências da Educação –, apresentou a proposta de 
arrendamento de espaços provisórios, complementares 
dos da Rua das Taipas. Feitas as diligências necessárias 
dentro do perímetro urbano, aparecera como melhor 
opção o aluguer de três salas no n.º 256 da Rua da 
Torrinha. Estas tinham uma área total de mais de 400 m2, 
acrescida de espaço para estacionamento.

No final do ano de 1986, o Conselho Directivo pugnou 
mais uma vez pelo alargamento das instalações. 

Há muito tempo que o edifício da Rua das Taipas se 
havia tornado manifestamente insuficiente para o 
normal desenvolvimento das actividades da Faculdade:

“Com efeito, volvidos dez anos, a Faculdade atingiu já um 

nível de desenvolvimento que não se compadece com as 

limitações de espaço que as actuais instalações implicam. 

E por outro lado, há projectos a desenvolver que, com estas 

instalações, não será possível implementar.”9 

Por esta altura, o edifício, com cerca de 840 m2 de área 
utilizável, comportava 400 estudantes (número que não 
incluía os alunos de cursos de outras faculdades que 
aqui frequentavam diversas disciplinas), cerca de 50 
professores e 25 funcionários não docentes. 

Quanto a salas de aula, somente duas apresentavam 
capacidade para as aulas teóricas (as restantes cinco 
apenas tinham lotação para aulas práticas). Os serviços 
administrativos estavam reduzidos a um compartimento 
com menos de 25 m2, “incluindo arquivos”.

Ultrapassadas as considerações prévias, o Conselho 
Directivo apresentou mais uma vez uma proposta 
de instalações suplementares, espécie de paliativo, 
enquanto se não chegava a uma solução definitiva. 
Tratava-se do arrendamento de um edifício no Largo de 
S. Domingos, números 16 a 22, próximo do Palácio da 
Bolsa, que parecia congregar as condições adequadas 
para o efeito pretendido:

“O prédio em causa situa-se no Largo de S. Domingos. Já 

foi utilizado como convento, filial do Banco de Portugal e 

sede da C.ª de Seguros Douro. ¶ Trata-se de uma construção 

do século xviii (…) com paredes em alvenaria de granito, 

abundância de elementos de cantaria, sobretudo na fachada 

principal. O edifício apresentava, de raiz, quatro pisos 

(…). ¶ Por obras recentes foram criados pisos intermédios 

em alguns sectores. (…) ¶ O estado de conservação do 

edifício é, dum modo geral, bom. ¶ A área de implantação 

é de aproximadamente 750 m2 e tem cerca de 1180 m2 de 

pavimentos disponíveis. (…)”.10

No caso de se concretizar o contrato de arrendamento, o 
imóvel passaria a servir de suporte ao desenvolvimento 
da área das Ciências da Educação. Perspectivava-se, 
na altura, a formalização da licenciatura em Ciências 
da Educação e, ainda, o apoio prestado nesta área e na 
área da formação de professores a outras Escolas da 
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1  Decreto-Lei n.º 12/77, de 20 de Janeiro – Criou oficialmente, a 

nível superior, cursos de Psicologia em Portugal. 2  A partir do ano 

lectivo seguinte o numerus clausus baixou para 50 alunos. 3  Ofício 

do Reitor interino dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do 

Curso Superior de Psicologia em 14 de Julho de 1977. In Processos de 

Correspondência, caixa 115 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 4  Memorial: Estudos e Obras 

em curso para a Universidade do Porto. 4 Jan. 1979. Arquivo Central 

da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 5  Grupo 

Coordenador das Instalações da Universidade do Porto – Relatório. 

Porto. Jul. 1981. Grupo criado pelo Despacho n.º 195/80, de 20 de Junho, 

e composto por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia Ferreira e Costa, 

vice-reitor da Universidade do Porto; Engenheiro Ricardo Charters de 

Azevedo, adjunto do director-geral do Ensino Superior; Engenheiro 

Júlio do Amaral de Carvalho, director das Construções Escolares 

do Norte, do Ministério da Habitação e Obras Públicas; Arquitecto 

urbanístico Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, assessor de 

planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto Nuno de Santa 

Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do nie, da Direcção-

Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo o Engenheiro 

Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de equipamento e 

obras da Direcção-Geral do Ensino Superior, pelo Despacho n.º 96/81, 

de 9 de Abril. 6  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade 

do Porto – Relatório. Porto. Jul. 1981. Ver nota 5. 7  Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto: Actas 

e Documentação – Ofício do Conselho Directivo da fpceup dirigido ao 

Reitor da Universidade do Porto em 5 de Janeiro de 1983. In Projectos 

de Obras, pasta 2.629 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 8  Ordem de Serviço n.º 14/83, 

de 27 de Maio, do Reitor da Universidade do Porto. 9  Memorandum 

justificativo do arrendamento de instalações complementares. In 

Projectos de Obras, pasta 549 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços 

Centrais da Universidade do Porto. 10  [Processo de] arrendamento de 

instalações para a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto. In Projectos de Obras, pasta 549 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

11  Fernando Távora (1923-2005).

notas

114 faculda de de psicologi a e de ciênci as da educação 115 faculda de de psicologi a e de ciênci as da educação

Universidade, como à Faculdade de Ciências, à Faculdade 
de Letras e ao Instituto Superior de Educação Física.

O edifício do Largo de S. Domingos seria, assim, de 
extrema utilidade para o desenvolvimento de uma série 
de projectos, reservando-se o da Rua das Taipas para 
instalação das estruturas de suporte ao funcionamento 
dos três primeiros anos da licenciatura em Psicologia, 
da área de Psicologia do Comportamento Desviante e, 
ainda, do Serviço de Estatística e Informática.
   
Regresso ao Campo Alegre
Quando ficaram devolutas, em 1995, as instalações da 
Faculdade de Letras situadas no Campo Alegre – edifício 
conhecido por “Complexo Pedagógico” –, a Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação abandonou a Rua 
das Taipas e passou a ocupar este imóvel. Durante cerca 
de dez anos partilhou-o com a Faculdade de Direito 
– entre 1994, ano da criação desta Faculdade, e 2004, ano 
da transferência para a Rua dos Bragas.

Por fim, na Asprela
Entretanto, as novas instalações da fpceup junto à 
Residência Universitária de Paranhos, no Pólo 2 da 
Universidade, ficaram prontas em 2005. Aqui decorreu 
já o ano lectivo de 2005-2006.

O edifício, de planta quadrangular e com três 
pisos, implantado numa área bruta de 11.000 m2, foi 
projectado pelo arquitecto Fernando Távora.11
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As origens da Faculdade de Desporto ascendem a 1975, 
ano da criação do Instituto Superior de Educação Física.1 
Em 1989 o Instituto foi elevado a Faculdade e passou 
a designar-se Faculdade de Ciências do Desporto e de 
Educação Física da Universidade do Porto.2

A opção pelo edifício do icbas
Após inúmeras dificuldades para obtenção de 
instalações, ainda que provisórias, surgiram duas 
possibilidades: ou ocupar salas e anfiteatros que a 
Faculdade de Letras deixaria livres no antigo edifício 
da Faculdade de Medicina, junto ao Hospital de Santo 
António, ou utilizar uma pequena parte do Complexo 
Pedagógico, no Campo Alegre, juntamente com aquela 
Faculdade. Sopesando diversos factores, entre os 
quais se contaram “a moderada frequência [de alunos] 
nesse período”, a facilidade de acesso a instalações, 
equipamentos e materiais necessários ao ensino da 
biologia e da medicina e ainda a proximidade com 
docentes e técnicos experientes do Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar, o isef optou pelo edifício 
da antiga Faculdade de Medicina, no Largo da Escola 
Médica. Mas outros aspectos também terão contribuído 
para esta decisão: em primeiro lugar, o facto de o isef 
encarar estas instalações como provisórias; em segundo, 
o carácter definitivo que aparentava ter a instalação da 
Faculdade de Letras no Campo Alegre; finalmente, o 
tipo de especialização dos docentes desta Escola, que 
parecia não se coadunar com as necessidades do isef.

Além disso, a Comissão Instaladora do icbas 

prometera garantir “apoio constante ao isef, 
concretizado não só na possibilidade de utilização de 
anfiteatros, salas e laboratórios seus, mas também na 
prestação de auxílio material e humano que o estudo 
simultâneo dos horários facilitará”. Este compromisso 
formalizou-se através do seguinte acordo:

a.  “Que o recheio das secções da Faculdade de Letras 

situadas na antiga Faculdade de Medicina, bem como o da 

Sala Francesa, sejam imediatamente transferidos para o 

novo edifício da Faculdade de Letras, com a excepção dos 

móveis que ficarão nas salas onde se encontram.

b.  Que sejam de exclusiva utilização do isef as duas salas 

que dão para o átrio da antiga Faculdade de Medicina, 

situadas do lado nascente; a sala do lado nascente que dá 

para a sala de leitura da Biblioteca, no 1.º andar; o anfiteatro 

e a sala contígua no 2.º andar, do lado poente. Ainda nesta 

antiga Faculdade e em comparticipação com as “Biomédicas”, 

o isef ocuparia, em compartimento isolado ou não, parte 

da última sala do lado poente, no fim do corredor do rés-do-

chão; os anfiteatros de “Anatomia” (r/c) e do “Salão Nobre” 

(1.º andar); a sala de reuniões no antigo Conselho Escolar e a 

sala de leitura da Biblioteca, ambas também no 1.º andar.

c.  Que o isef continuará nas instalações que presentemente 

possue junto do Liceu Rodrigues de Freitas, para fins docentes.

d.  Que para fins sobretudo docentes também, o isef 

utilizará ainda, em regime de comparticipação e de acordo 

Instituto Superior de Educação 
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com horários estudados conjuntamente com o cdup, as 

instalações desportivas universitárias, no Campo Alegre, 

e a piscina, na Rua da Boa Hora.”3

 Quando o Instituto Superior de Educação Física 
finalmente se instalou no edifício da antiga Faculdade 
de Medicina não foi partilhar o espaço apenas com 
o Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. 
Fê-lo também com cursos da Faculdade de Letras, 
com os departamentos de Física e de Química da 
Faculdade de Ciências e com alguns organismos 
circum-escolares, como o Orfeão, para além de outros 
serviços universitários. Algumas das salas do icbas 
foram ocupadas com aulas e serviços de secretaria e de 
expediente do isef. Aqui também se instalaram o Centro 
de Documentação, o gabinete da Comissão Instaladora, 
uma sala e um gabinete adaptados para Fisiologia 
Aplicada e parte da Biblioteca do isef. 

Para além das instalações do icbas, o Instituto 
também precisou de utilizar um pavilhão pré-fabricado 
situado em terrenos do Liceu Rodrigues de Freitas4, 

na Praça Pedro Nunes. Neste local, onde tiveram lugar 
aulas teóricas, havia uma sala para docentes, uma sala e 
gabinete de Psicologia, um gabinete para a Associação 
de Estudantes, um pequeno bar e, ainda, um ginásio 
para Ginástica Desportiva.

Cumulativamente, o isef dispunha de instalações 
do cdup, na Rua da Boa Hora – piscina e ginásio – e 
no Estádio Universitário, na Arrábida: um campo de 
futebol relvado, uma pista de atletismo, dois ginásios 
e uma sala para aulas teóricas.5

As características específicas de uma escola como o 
isef tinham mostrado ser muito complicado encontrar 
instalações que satisfizessem os seus requisitos 
funcionais. Foi ainda necessário aguardar alguns anos até 
que elas se pudessem reunir num único edifício, assim se 
evitando os inconvenientes resultantes da dispersão.
 

O momento da viragem para uma casa própria
Em 1977, aquando de uma visita à Universidade do 
Porto, o Ministro das Obras Públicas aprovou uma 
proposta do Reitor para que as novas instalações do isef 

1  Decreto-Lei n.º 675/75, de 3 de Dezembro – Criação dos institutos 

superiores de Educação Física na Universidade Técnica de Lisboa e na 

Universidade do Porto. 2  Decreto-Lei n.º 9/89, de 6 de Janeiro. 

3  O documento foi assinado em 7 de Fevereiro de 1977 pelo Reitor 

interino da Universidade do Porto, Manuel da Silva Pinto, pelo 

Presidente da Comissão Instaladora do icbas, pelo Presidente do 

Conselho Directivo da Faculdade de Letras e pelo Presidente do 

Conselho Directivo do isef. In Processos de Correspondência, caixa 

114 – Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade 

do Porto. 4  Instalações provisórias e desmontáveis da Escola de 

Instrutores de Educação Física do Porto. 5  Gabinete de Apoio 

Técnico – Programa preliminar referente às futuras instalações do 

Instituto Superior de Educação Física do Porto: Pólo 2 da Universidade 

do Porto. Abr. 1983. In Projectos de Obras, pasta 2.640 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto. 

6  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade do Porto 

– Relatório. Mar. 1978. O grupo foi criado pelo Despacho n.º 18/77, de 

22 de Junho e era composto por: Prof. Engenheiro Aristides Guedes 

Coelho, em representação da Universidade do Porto; Arquitecto-

chefe Luís Alexandre Ferreira Chaves da Direcção-Geral do Ensino 

Superior; Engenheiro Júlio Amaral Teixeira de Carvalho, director das 

Construções Escolares do Norte; Arquitecto José Vieira Coelho, da 

Direcção-Geral das Construções Escolares. 7  Grupo Coordenador 

das Instalações da Universidade do Porto – Relatório. Jul. 1981. O 

grupo foi criado pelo Despacho n.º 195/80, de 20 de Junho, e era 

composto por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia Ferreira e Costa, 

vice-reitor da Universidade do Porto; Engenheiro Ricardo Charters de 

Azevedo, adjunto do director-geral do Ensino Superior; Engenheiro 

Júlio do Amaral de Carvalho, director das Construções Escolares 

do Norte, do Ministério da Habitação e Obras Públicas; Arquitecto 

urbanístico Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, assessor de 

planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto Nuno de Santa 

Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do nie, da Direcção-

Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo o Engenheiro 

Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de equipamento e 

obras da Direcção-Geral do Ensino Superior pelo Despacho n.º 96/81, de 

9 de Abril. 8  Instalações provisórias [da] f.c.d.e.f.: Obras [a] efectuar 

[no] antigo mercado. In Projectos de Obras, pasta 1.623 – Arquivo 

Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade do Porto.

Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física 

da Universidade do Porto.

Instalações provisórias 

no edifício do ex-cicap.

Junho de 1992.

fossem consideradas prioritárias.
No ano seguinte, o Relatório do Grupo Coordenador 

das Instalações Universitárias salientou a dispersão 
e a precariedade das instalações, ao mesmo tempo 
que deixou registada a necessidade de o Instituto de 
Ciências Biomédicas vir a ocupar integralmente os 
espaços que lhe tinham sido cedidos, rematando com 
igual ênfase ao referir-se à necessidade de o isefp ser 
transferido para um local adequado.6 

Entretanto, em Janeiro de 1981, o Director das 
Construções Escolares do Norte, após ter concluído 
não ser viável a zona do Campo Alegre em vista do 
estipulado pelo Programa-Base do Plano Geral do Pólo 
3, apontou o Pólo 2, na Asprela, como única alternativa.7

Em Fevereiro de 1983, o Reitor criou o Grupo de Apoio 
Técnico para as Novas Instalações do isef da Universidade 
do Porto. Este grupo foi incumbido de rever o Programa 
Preliminar já existente, em virtude da mudança 
de localização. Durante o mês de Abril, a Comissão 
Instaladora aprovou o novo Programa Preliminar, 

chamando a atenção para a necessidade de as novas 
instalações, prometidas e aprovadas em 1977, deverem 
ser uma realidade no mais curto espaço de tempo.
 
O edifício do ex-cicap: outra solução transitória
Durante os anos 90, a Faculdade de Ciências do 
Desporto e de Educação Física iria, ainda, ocupar outros 
espaços, antes da mudança para o Pólo 2, a saber, dois 
pavilhões existentes em terrenos anexos à Reitoria 
da Universidade, na Rua de D. Manuel ii – onde, até 
finais de 2006, estiveram instalados serviços como as 
Relações Internacionais, o Arquivo Central e os Serviços 
Académicos -, depois de realizadas as indispensáveis 
obras de adaptação. O pavilhão voltado a norte acolheu 
os serviços administrativos e as salas dos conselhos 
Directivo, Científico e Pedagógico, enquanto que o 
pavilhão adjacente, orientado a sul, foi destinado a salas 
de aula e a laboratórios.8 

As novas instalações, da autoria do arquitecto Cristiano 
Moreira, foram inauguradas a 26 de Maio de 1997.

notas
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A Escola Superior de Medicina Dentária do Porto deu 
início às actividades em Novembro de 1976, cerca de seis 
meses depois da sua criação.1 Apenas a 6 de Janeiro de 
1989 é que se procedeu à sua integração na Universidade, 
ao mesmo tempo que foi elevada a Faculdade.2

 
As primeiras instalações: pré-fabricados
A Escola instalou-se em pavilhões pré-fabricados 
ligeiros, montados em terrenos do Hospital de S. João 
e a sul deste, onde permaneceu até 1997.

Logo a partir do primeiro ano lectivo, ano em que 
a Escola contou com um total de 86 alunos, verificou-
-se um aumento sistemático e progressivo do pessoal 
discente. Dez anos mais tarde, durante o ano escolar de 
1986-87, funcionava já com 421 estudantes.

Aquando do levantamento de necessidades 
efectuado em 1981 pelo Grupo Coordenador das 
Instalações Universitárias, a Escola Superior de 
Medicina Dentária fez saber que as suas instalações 
denunciavam uma degradação progressiva, resultado 
da precariedade da construção:

“O apetrechamento tecnológico de que dispõe, graças, 

principalmente, aos auxílios vindos através da Noruega (...) e 

(…) [a] fundos especiais do orçamento português, tem vindo a 

crescer e a valorizar-se de ano para ano (...). Ora, este valiosíssimo 

recheio encontra-se mal acautelado nas actuais instalações, por 

estar sujeito ao risco de incêndio e de assalto (...).”3

Entretanto, prosseguia o crescimento da procura do 

curso e foi necessário alargar o numerus clausus. 
Era cada vez mais urgente a construção de um edifício 
próprio. O aumento do número de alunos já levara 
a uma ampliação das instalações em 1983.

Em Julho de 1981, o Grupo Coordenador das Instalações 
da Universidade do Porto tinha sugerido aos 
responsáveis pela Escola a elaboração de um programa 
para as futuras instalações, que serviria de base ao 
projecto a entregar a uma equipa de especialistas. 
E sustentara que as instalações se situassem em terrenos 
do Pólo 2, em virtude das relações “que a Escola deverá 
manter” com a Faculdade de Medicina do ponto de 
vista da investigação e do ensino. Era nesta última que 
se ministravam as aulas dos três primeiros anos, em 
resultado de um acordo entre a fmup e a Escola Superior 
de Medicina Dentária.

O programa das novas instalações defendeu que 
a concretização das funções que a Escola Superior 
de Medicina Dentária exercia estava dependente de 
instalações:

 “Que, a nível dos utentes, [contemplassem] duas zonas 

distintas derivado à sua componente assistencial. (…). A 

área da Escola onde docentes, discentes e pessoal circularão, 

e dentro dessa área, aquela em que os doentes também 

poderão circular. (…) ¶ A zona “exclusiva” da escola tem por 

sua vez vários tipos de espaços, um directamente ligado às 

funções de aprendizagem e estudos e outro de apoio geral.”4

O Dia.

22 de Novembro de 1976.

Faculdade de Medicina 
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O Projecto de Domingos Tavares
Em 1997 ficou pronto o novo edifício, projectado 
pelo arquitecto Domingos Tavares e implantado na 
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, em Paranhos, na zona 
Sul do Pólo 2 da Universidade. As novas instalações da 
Faculdade não ocuparam intencionalmente a totalidade 
do terreno que lhe fora concedido, para garantir 
a possibilidade de construção de outras estruturas. 
A mudança deu-se ainda durante o mês de Julho e a 
abertura oficial teve lugar no dia 24 de Outubro seguinte.

O imóvel é actualmente constituído por três pisos 
acima do nível do solo e por um outro, subterrâneo, 
tendo ficado contemplada no projecto a hipótese de se 
poder vir a construir mais pisos. O primeiro pavimento 
corresponde ao da área clínica, o segundo alberga, 
sobretudo, salas de aulas e laboratórios. No terceiro 
estão instalados os serviços administrativos, gabinetes 
de docentes, a biblioteca e outros laboratórios. 
O piso subterrâneo é eminentemente técnico e aqui 
se localizam equipamentos como os eléctricos e os de 
água, saneamento e ventilação.5

Rua do Dr. Manuel Pereira da Silva  Os decretos de 21 de 
Setembro e de 8 de Outubro de 1835 proibiram os enterramentos 
nas igrejas, e determinaram que em cada freguesia se fizessem 
os respectivos cemitérios. Em Paranhos, os mortos passaram 
a ser sepultados só no adro. E em 1844 este adro, junto a uma 
parcela de terreno do Passal, foi transformado em cemitério, 
que serviu até 1872. ¶ Neste ano, dada a insuficiência daquele 
campo-santo, ficou resolvida a construção de um outro no local 
denominado Bouças do Agrelo. Em 1902, resolveu-se ampliá-lo 
para o dobro, arrastando-se as obras até 1910; fora benzido, em 
1908, pelo Ver.º P.e Manuel Pereira da Silva, pároco da freguesia. 
¶ A artéria de acesso a este novo cemitério chamou-se por isso 
Rua do Cemitério de Paranhos. Mais tarde, foi-lhe dado o nome 
de Rua do Dr. Manuel Pereira da Silva, em homenagem póstuma 
a este venerando sacerdote.(…)”6

1  Criada pelo Decreto-Lei n.º 368/76, de 15 de Maio. 2  Decreto-Lei 

n.º 10/89, de 6 de Janeiro. 3  Resposta da Escola Superior de Medicina 

Dentária, em Maio de 1981, ao ofício do Grupo Coordenador das 

Instalações Universitárias criado no ano anterior pelo Despacho 

n.º 195/80, de 20 de Junho, e composto por: Prof. Engenheiro Horácio 

da Maia Ferreira e Costa, vice-reitor da Universidade do Porto; 

Engenheiro Ricardo Charters de Azevedo, adjunto do director-geral 

do Ensino Superior; Engenheiro Júlio do Amaral de Carvalho, director 

das Construções Escolares do Norte, do Ministério da Habitação 

e Obras Públicas; Arquitecto urbanístico Álvaro José de Vasconcelos 

Meireles Cameira, assessor de planeamento da Universidade do Porto; 

Arquitecto Nuno de Santa Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, 

técnico do nie, da Direcção-Geral do Ensino Superior. Foi incluído 

neste grupo o Engenheiro Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador 

do grupo de equipamento e obras da Direcção-Geral do Ensino 

Superior, pelo Despacho n.º 96/81, de 9 de Abril. 4  Programa 

Preliminar para as Instalações Definitivas [da Escola Superior de 

Medicina Dentária do Porto] 5  Boletim - Universidade do Porto. Porto. 

8:1/2 (Jul. 1998) 59-63. 6  freitas, Eugénio Andrea da Cunha 

e – Toponímia Portuense. Matosinhos: Contemporânea Editora, [1999]. 

isbn 972-8305-67-2.

Faculdade de Medicina 
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eléctricos. Julho de 1996.
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As origens da Faculdade de Belas Artes remontam à Aula 
de Debuxo e Desenho criada no Porto em 1779. Depois 
desta data, o ensino artístico prosseguiu, ministrado 
pela Academia Portuense de Belas Artes, instituída 
em 1836 na sequência de reformas encetadas por Passos 
Manuel1. Já em plena República, a Escola de Belas Artes 
adquiriu o estatuto de ensino superior.2 Foi assim 
que nasceu a Escola Superior de Belas Artes do Porto, 
onde eram leccionados os cursos de Arquitectura, 
Pintura e Escultura.3 Em 1992, a Escola foi integrada na 
Universidade do Porto sob a designação de Faculdade 
de Belas Artes.4

O Palacete Braguinha
Em 1978, o Relatório do Grupo Coordenador das 
Instalações da Universidade do Porto5, quando faz 
referência à Escola Superior de Belas Artes e à sua 
localização na Avenida Rodrigues de Freitas, descreve-
-a como estando “há muito congestionada, quer pelo 
aumento da população escolar, quer pelo aumento da 
área requerida pelas disciplinas de tecnologias afins às 
Artes Plásticas”.6 E aventa a sugestão de “não ser muito 
desejável manter, por mais tempo, a coexistência das 
duas Secções de “Belas Artes”, quando (…) elas próprias 
entraram por “áreas” muito diversas das suas próprias 
origens.” No caso de se concretizar a separação, o Grupo 
Coordenador recomenda que seja a Secção de Artes 
Plásticas e Design a permanecer nas instalações da 
Avenida Rodrigues de Freitas. 

Entretanto, o Grupo Coordenador das Instalações da 

Universidade do Porto, criado em 19807, deparou-se com 
uma situação nova: a Faculdade de Arquitectura havia 
sido, entretanto, fundada (em 1979) – o que conduziria, 
mais cedo ou mais tarde, à extinção da 1.ª Secção da 
Escola –, adivinhando-se que se iria instalar no Pólo 3 
da Universidade. Pelo menos assim estava pensado no 
Programa-Base deste Pólo . 

Em meados do século XX era notória a degradação 
das instalações da Escola Superior de Belas Artes, 
que permanecia instalada no “Palacete Braguinha” 
da Avenida Rodrigues de Freitas.8 Somente depois de 
pedidos muito insistentes formulados pelo Director da 
Escola, o Pintor Joaquim Lopes, e pelo Conselho Escolar, 
é que se conseguiu obter um projecto elaborado pela 
Secção de Estudos da Direcção dos Edifícios Nacionais, 
orientado pelo engenheiro e arquitecto Manuel Lima 
Fernandes de Sá. A inauguração do primeiro de quatro 
novos pavilhões deu-se em Abril de 1950.

Respondendo a novo pedido do Conselho Escolar, 
o arquitecto Carlos Ramos executou o projecto para o 
Pavilhão de Pintura/Escultura, inaugurado em Abril 
de 1951. Os dois restantes pavilhões – de Arquitectura 
e de Exposições –, cuja concepção foi dirigida pelo 
engenheiro e arquitecto Manuel Lima Fernandes de Sá, 
foram inaugurados em 1954.

A recuperação e ampliação do palacete Braguinha 
ficaram a dever-se ao arquitecto Octávio Lixa Filgueiras 
que, durante a fase de execução do projecto, foi 
substituído pelo arquitecto Eduardo Brito.9

Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto.

Execução. Projecto de fundações 

e estruturas. 

Setembro de 2001.
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O Projecto de Alcino Soutinho
Durante o ano de 2006, os alunos da Faculdade de Belas 
Artes passaram a poder beneficiar das novas instalações, 
constituídas por um edifício autónomo construído em 
terrenos afectos à Faculdade, com frente para a Praça 
da Alegria, o que aumentou a área disponível na ordem 
dos 35 a 40%. Trata-se de um imóvel constituído por 
cinco pisos, pelos quais se distribuem uma cantina, um 
auditório, uma sala para equipamentos de audiovisual, 
uma zona de serigrafia, uma câmara de pintura e 
cerâmica, ateliers de escultura, gabinetes e salas de 
desenho e de geometria. A autoria do projecto pertence 
ao arquitecto Alcino Soutinho.

1  Decreto de 22 de Novembro de 1836. 2  Lei n.º 2.043, de 10 de 

Julho de 1950. 3  O curso de Arquitectura autonomizou-se e acabou 

por se transformar na Faculdade de Arquitectura, criada em 1979. 

4  Despacho n.º 307/me/92, de 30 de Outubro (publicado em 24 

de Novembro de 1992). 5  Na altura, a Escola funcionava em duas 

secções: a de Arquitectura (1.ª) e a de Artes Plásticas e Design (2.ª). 

6  O grupo de trabalho foi nomeado pelo Despacho n.º 18/77, de 22 

de Junho, e era composto por: Prof. Engenheiro Aristides Guedes 

Coelho, em representação da Universidade do Porto; arquitecto-

chefe Luís Alexandre Ferreira Chaves da Direcção-Geral do Ensino 

Superior; Engenheiro Júlio Amaral Teixeira de Carvalho, director das 

Construções Escolares do Norte; arquitecto José Vieira Coelho, da 

Direcção-Geral das Construções Escolares. 7  Despacho n.º 195/80, de 

20 de Junho – Grupo Composto por: Prof. Engenheiro Horácio da Maia 

Ferreira e Costa, vice-reitor da Universidade do Porto; Engenheiro 

Ricardo Charters director-geral do Ensino Superior, Engenheiro 

Júlio do Amaral de Carvalho, director das Construções Escolares 

do Norte, do Ministério da Habitação e Obras Públicas; Arquitecto 

urbanístico Álvaro José de Vasconcelos Meireles Cameira, assessor de 

planeamento da Universidade do Porto; Arquitecto Nuno de Santa 

Maria Gonçalves Correia de Sepúlveda, técnico do nie, da Direcção-

Geral do Ensino Superior. Foi incluído neste grupo o Engenheiro 

Cândido Fernandes Ribeiro, coordenador do grupo de equipamento 

e obras da Direcção-Geral do Ensino Superior pelo Despacho n.º 96/81, 

de 9 de Abril. Escola Superior de Belas Artes do Porto. 8  In Os Edifícios 

da Universidade do Porto: Projectos. Porto: Universidade, 1987. p. 

30-31. 9  O Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras deixou a Direcção dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais para ingressar, como docente, no 

quadro da esbap.

Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto.

Execução. Projecto de fundações 

e estruturas. Setembro de 2001.
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Avenida de Rodrigues de Freitas  Depois de 1910, uma 
edilidade portuense deu o nome do honrado e notável Prof. 
José Joaquim Rodrigues de Freitas, um dos precursores da 
República em Portugal (1840-1896), a uma extensa artéria que 
antes compreendia duas – a Rua de S. Lázaro, de Entreparedes 
ao Jardim, e a Rua do Reimão, daí ao Prado do Bispo, qualquer 
delas ruas antigas, que eram e são estrada para Campanhã. (…) 
¶ Em fins do século XV a Câmara emprazou um vasto campo 
que se chamava de Vale Formoso a Pedro Anes de Santa Cruz e 
a seu filho Gonçalo Reimão, e aí fizeram uma quinta, que deste 
último tirou o nome. ¶ Catarina Reimoa e seu marido Diogo 
de Azevedo, filha e genro desse Gonçalo Reimão, venderam a 
quinta a António de Madureira, a quem o Senado renovou o 
emprazamento em 1548. ¶ Ficava, como ficou dito, no caminho 
para Campanhã, além da Gafaria dos Lázaros, limitada pelo 
campo de Mijavelhas, o Prado do Bispo e a Quinta da Fraga, quer 
dizer, o Campo 24 de Agosto, o Prado do Repouso e as ruas de 
S. Vítor e Fontaínhas. ¶ A quinta veio por herança aos Cirnes, 
donde chamarem-lhe Campo do Cirne, e deve ter começado a 
urbanizar-se já no século XVII, pois encontramos a designação 
de Rua do Reimão em registos paroquiais de Santo Ildefonso 
depois de 1640, conservando o nome até à 2.ª década do nosso 
século. Plantas camarárias do fim do século XVIII, desenhadas 
por Teodoro Maldonado em 1795, mostram projectos de 
urbanização local. ¶ Aqui se situavam as tão celebradas Hortas 
do Reimão, onde os bons burgueses portuenses de há cem anos 
iam com as famílias merendar aos domingos. (…)”. 1



Embora a Faculdade de Direito tenha surgido no 
contexto orgânico da Universidade do Porto apenas 
em 1994, as vicissitudes que acompanharam a sua 
criação remontam aos primórdios do século. Em 1915, 
o Professor Lopes Martins, professor catedrático 
de Higiene da Faculdade de Medicina, apresentou 
à Câmara dos Deputados uma proposta para a criação 
de uma faculdade de Direito na Universidade do Porto 
e, cinco anos mais tarde, foi contemplada a existência 
de uma Faculdade de Direito no anteprojecto de um 
bairro universitário da cidade do Porto. Assunto 
“esquecido” durante cerca de cinquenta anos, voltou à 
ribalta após o 25 de Abril. Entre 1974 e 1991, a criação de 
uma Faculdade de Direito no seio da Universidade do 
Porto foi tema sobejamente debatido pelas comissões 
criadas para a sua instalação. Em 1987 teria sido possível 
concretizá-la, não fora a queda do governo: porque 
o diploma de criação já estava pronto! Durante uma 
sessão do Senado da Universidade ocorrida em 1991, 
aprovou-se por unanimidade nova proposta para a 
fundação de uma Faculdade de Direito. Esta moção, 
que obteve o consentimento governamental, apenas 
foi materializada três anos mais tarde, em 19941.
 
Do Campo Alegre à Rua dos Bragas
Até Abril de 2001, a Faculdade partilhou espaços com a 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, no 
edifício do “Complexo Pedagógico”, na Rua do Campo 
Alegre – antigas instalações da Faculdade de Letras. E 
ocupou, a título provisório, parte do edifício conhecido 

por “Parcauto”, junto à Praça do Coronel Pacheco2. 
Quando ficaram concluídas as obras de recuperação 
do primitivo edifício da Faculdade de Engenharia, na 
Rua dos Bragas, cujo projecto é da autoria do arquitecto 
Domingos Tavares, a Faculdade de Direito pôde, 
finalmente, instalar-se de forma condigna. A cerimónia 
inaugural teve lugar no dia 22 de Março de 2004.

A área bruta na Rua dos Bragas é de cerca de 8.500 m2, 
sendo a área de implantação correspondente a 2.200 m2 
– nas instalações provisórias do Campo Alegre, 
a Faculdade de Direito apenas usufruíra de 1.500 m2.
 
Espaços para o estudo da reclusão 
O edifício dispõe de um Salão Nobre, de três anfiteatros, 
de oito salas de aula, duas salas de exames, de diversas 
salas para os órgãos de gestão, de espaços reservados 
a um Serviço de Relações com o Exterior e à Secretaria, 
de trinta e seis gabinetes, de uma Biblioteca, de uma 
sala de informática, de uma escola de criminologia 
(composta por um laboratório com quatro boxes e 
prisão experimental com duas celas).

“Pela primeira vez numa Faculdade de Direito portuguesa (…) 

[temos] um Laboratório de Criminologia, destinado também 

a estudos na área do Direito sobre o “testemunho”, a que 

estará associado um espaço de reclusão “a um tempo real e 

simbólico” – destinado à investigação sobre a experiência do 

enclausuramento.”3

Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto.

Fachada principal.
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1  Despacho n.º 28/me/94, de 16 de Junho (publicado em 8 de Julho 

de 1994). 2  Edifício ocupado pela Faculdade de Engenharia até à sua 

saída para o Pólo 2, em 2000. 3  UPorto: Revista dos Antigos Alunos da 

Universidade do Porto. Porto. 11 (Mar. 2004). Palavras do Presidente do 

Conselho Directivo da Faculdade de Direito, Professor Cândido da Agra.
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A Faculdade de Ciências da Nutrição e da 
Alimentação teve as suas origens no Curso Superior 
de Nutricionismo, criado em 1976 a título experimental 
e por um período limitado de anos, na dependência 
directa da Reitoria da Universidade do Porto.1 
Inicialmente, o Curso apenas conferia o grau de 
bacharel, pois a licenciatura em Ciências da Nutrição 
só foi criada em 1987. Em 1992, o Curso foi integrado 
no Instituto de Ciências da Nutrição e, em 1996, 
passou a intitular-se Instituto Superior de Ciências da 
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Em 
1999 adquiriu o estatuto de Faculdade, designando-se, 
doravante, Faculdade de Ciências da Nutrição 
e Alimentação da Universidade do Porto.2

Instalações na cerca do Hospital de S. João
O Curso Superior de Nutricionismo instalou-se na ala 
nascente de um pavilhão pré-fabricado em madeira 
e fibrocimento construído em terrenos da cerca do 
Hospital de S. João. Através de um acordo estabelecido 
entre o Curso e esta Faculdade, o pavilhão foi cedido a 
título precário em Outubro de 1977. Como contrapartida, 
a Faculdade de Medicina exigiu a construção de um 
pavilhão idêntico, “embora tecnológica e 
qualitativamente melhor”, de material pré-fabricado de 
madeira e com área equivalente a duas salas de aula com 
sessenta lugares, para realização de testes. 

Quando se deu a instalação do Curso, houve lugar 
para obras de restauro e de adaptação do pavilhão 
às respectivas funcionalidades. Na sua ala poente 

continuou a funcionar uma secção da cadeira de 
Histologia e Embriologia da Faculdade de Medicina.

Para além destas instalações, o Curso Superior 
de Nutricionismo também utilizou outros espaços, 
designadamente na Faculdade de Farmácia, para as 
aulas práticas de Bromatologia; no Instituto Nacional de 
Saúde Ricardo Jorge, para as de Microbiologia Alimentar 
e Parasitologia Alimentar; e na Faculdade de Medicina, 
para as de Bioquímica, Química Fisiológica e Anatomia.

No início da década de 80 era manifesta a necessidade 
de obras de restauro:

“Dada a natureza perecível a curto prazo dos materiais de 

que é construído (...). (…) tablamentos exteriores, na sua 

parte inferior, estão podres por acção da chuva e do sol; 

os ratos mostram-se persistentes na contínua destruição 

apesar dos (…) esforços em contrário”.3 

Já um ano antes, o Grupo de Trabalho Instalador 
e Coordenador do Curso tinha pedido ao Reitor da 
Universidade a construção de um edifício em material 
sólido e incombustível. E o Grupo Coordenador das 
Instalações Universitárias, no seu Relatório, defendera 
tratar-se de “um dos casos rotulados de maior urgência”.4

No entanto, e apesar destas deficiências, os docentes 
do Curso consideravam que a área ocupada era “realista 
(...) [e] cumpria os objectivos mínimos imediatos 

faculdade de ciências 
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e indispensáveis para (…) funcionar em condições 
modestas a nível do estritamente indispensável para 
uma escolaridade de três anos (...).”:

“Tem capacidade para a frequência de 180 alunos (ora o 

número actual de alunos, o máximo expectável para uma 

formação de 3 anos, é de 145 alunos). ¶ Dispõe de espaços 

para o tipo de aulas aqui dadas (…). Dispõe do mínimo exigível 

no que respeita a espaços para a Secretaria, atendimento 

de alunos, gabinetes de docentes próprios, associação de 

estudantes, convívio de alunos e armazém de material e 

reprografia, aulas teóricas, aulas teórico-práticas, e práticas, 

nomeadamente, de microscopia. ¶ Não dispõe, porque isso 

teve que ser sacrificado, (...) de biblioteca e sala de leitura. 

¶ A pequenez dos espaços disponíveis exige a elaboração 

de horários muito dispersos, a cedência aos alunos de 

espaços disponíveis (...) para leitura e estudo; mas isto 

eram limitações aceites quando da programação e não uma 

verificação actual, à posteriori.”5

De qualquer modo, embora o espaço disponível suprisse 
as necessidades pedagógicas e académicas do momento:

 “A densificação dos trabalhos discentes que se elevam, por 

aluno, de 30 a 32 horas semanais, o quase pleno-funcionamento 

aqui de todas as aulas teóricas e teórico-práticas, o número 

elevado de práticas, a má insonorização dos locais (…)”, 

sugeriam a criação de áreas de lazer para estudantes”.6

Especificaram-se, então, os requisitos de futuras 
instalações, propondo-se que a nova construção 
se desenvolvesse em dois pisos e desse satisfação às 
seguintes necessidades: uma sala para conferências, 
diversas salas de aula, gabinetes de estudo para 
docentes, uma secretaria, uma área de atendimento 
e uma sala de convívio para alunos, uma sala para 
a associação de estudantes, uma área para armazém:

“Todas estas áreas não precisam de ser grandes, podendo 

ocupar espaços semelhantes aos actuais, que a prática 

demonstra suficientes embora modestos”.7

Finalmente, “uma área polivalente de laboratórios, 
ampla, com gabinetes anexos; um laboratório de 
Bioquímica e Química Orgânica e respectivo gabinete 
de docentes; um gabinete para atendimento de pessoas, 
a ser usado em aulas práticas (...).”8

Programa da casa nova
O Programa Preliminar das novas instalações da 
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 
da Universidade do Porto data de Junho de 2000. 
Posteriormente, e após concurso público, deu-se 
início à elaboração do Projecto de Execução das Novas 
Instalações da fcnaup, que ficarão implantadas a poente 
dos terrenos ocupados pela Faculdade de Desporto.

1  Despacho n.º 46/76, de 29 de Maio (publicado em 31 de Maio de 

1976). 2  Despacho n.º 16.216, de 29 de Julho de 1999. 3  Ofício dirigido 

ao Reitor pelos responsáveis do Curso Superior de Nutricionismo, 

em 19 de Novembro de 1980. In Processos de Correspondência, caixa 

114. Arquivo Central da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade 

do Porto. 4  Grupo Coordenador das Instalações da Universidade do 

Porto – Relatório. Porto. Jul. 1981. 5  Ofício dirigido ao Reitor pelos 

responsáveis do Curso Superior de Nutricionismo, em 19 de Novembro  

de 1980. In Processos de Correspondência, caixa 114 – Arquivo Central 

da Reitoria e Serviços   Centrais da Universidade do Porto. 6  Idem. 

7  Idem. 8  Idem.
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