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várias regências simultâneas, por vezes, também, mudando de cadeira de ano para ano... e ao mesmo 
tempo tendo que progredir na respetiva investigação, no rumo das provas curricularmente obrigatórias. 

Os 'dramas', grandes e pequenos, dos anos que precederam a mudança de regime e dos que 
imediatamente se lhe sucederam. 

 

Há 50 anos uma Escola procurava tão somente ser. Ao longo deste meio século uma Escola foi-o sendo, 
maugrado todas as vicissitudes. 

 Do que procurou ser e do que foi sendo lhes tentei eu, tão brevemente quanto possível, dar notícia. A 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto efetivamente tem-no sido, por força da vontade de 
quantos aqui estudam, ensinam, investigam, trabalham. Ouso afirmar que por virtude do mesmo 
pressuposto a Faculdade o continuará a ser. 

Se do que a Faculdade quis ser e do que foi sendo eu algo lhes disse, já do que possa vir a ser nada 
direi. Limitar-me-ei a fazer minhas palavras do Universitário exemplar e Homem de todos os tempos que 
foi Vitorino Nemésio. Assim, sobre o que a Faculdade de Letras possa vir a ser «- Diremos amanhã... - 
Pois quem pode afirmar que isto não continua?» (Vitorino NEMÉSIO, «Última Lição» in Vitorino Nemésio. 

Estudo e antologia, ed. Maria Margarida Maia GOUVEIA, Lisboa, 1986, p. 450). 
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2. Até aos departamentos 

 

2.1. Departamento de Ciências e Técnicas do Património 
Manuel Joaquim Moreira da Rocha 
 
Notas Históricas 

Extinta a primeira Faculdade de Letras da Universidade do Porto em final dos anos vinte do século 
passado, o meio académico portuense foi amputado de conhecimento no domínio das Ciências 
Humanas. Para colmatar esse vazio universitário, nasceu o Centro de Estudos Humanísticos, forum onde 
se congregavam professores da extinta Faculdade, para além de outros reputados professores e 
investigadores da área das Humanidades, alguns dos quais viriam a integrar o corpo docente da 
Faculdade de Letras, após a sua reabertura no ano de 1961. A intensa atividade daquele Centro de 
Estudos – que assentava nas áreas da Filosofia, da História, da Literatura, da Arte e da Etnografia (UP- 
Universidade Digital, Primeiro de Janeiro 1947-05-23), apoiada pelo Instituto de Alta Cultura - 
rapidamente se impôs como uma mais-valia para a cidade do Porto, podendo haver-se, de resto, como 
referência a nível internacional. 

Constituiu-se, assim, a alavanca para a refundação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
que, no corrente ano de 2011, comemora o cinquentenário de atividade ininterrupta. Se cinquenta anos é 
muito tempo, a Faculdade de Letras mantém um espírito verdadeiramente jovem, alicerçado na 
experiência acumulada e no olhar atento que mantém sobre os desafios da sociedade contemporânea. 

Nessa sequência, e como resultado de uma reflexão amadurecida levada a cabo por docentes de áreas 
distintas e com perfis científico-pedagógicos diversificados, cujo objetivo comum era o de posicionar o 
contributo das Faculdades de Letras ao nível do desenvolvimento sociocultural do país, surgiu, em 1997, 
o Departamento de Ciências e Técnicas do Património.  

No Guia da Departamento (2000), foram, sinteticamente, registados os pressupostos da reflexão que 
durante anos norteou esse grupo de docentes: “A sua génese ficou a dever-se a um trabalho coletivo 
(…). Este esforço implicou uma reflexão profunda sobre os objetivos a atingir face a uma motivação 
central: o Património entendido lato sensu nas suas múltiplas facetas”.  

O Património, como panaceia mediática dos últimos vinte anos e ainda não entendido, cabalmente, o seu 
potencial no tempo contemporâneo, encontrou num organismo universitário o embrião para a pesquisa e 
estudo científico, proteção e valorização, o que, pela sua diversidade e natureza, exige a confluência de 
métodos e técnicas distintos. Quando o grupo de reflexão deu início aos seus trabalhos, não estavam 
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ainda publicadas as convenções da UNESCO que incidiram sobre a Património vernáculo construído 
(1998) nem tão pouco a convenção do Património cultural e imaterial (2003), que suscitam novas 
abrangências para o alargado campo do Património. 

O Departamento de Ciências e Técnicas do Património, então criado através do Regulamento Interno nº 

7/97, publicado no Diário da República. 2ª série, n.º 257, de 6 de novembro, foi o primeiro organismo 
desta índole a constituir-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, servindo, em muitos 
aspetos, de modelo a outras unidades similares surgidas posteriormente.  

Com a formação do DCTP e a aprovação do seu Regulamento, foi institucionalizada a criação do 
Laboratório de Conservação e Restauro (LabCR). Esta unidade deveria desempenhar um papel 
fundamental no apoio à preparação e qualificação dos estudantes de diferentes licenciaturas e cursos de 
pós-graduação, ministrados no DCTP, bem como aos programas de investigação em que estivesse 
envolvido o Departamento. Finalmente, pretendia-se que o LabCR promovesse o desenvolvimento da 
investigação científica nas áreas da Conservação e Restauro, ainda com pouca expressão no DCTP, mas 
fundamentais para o estudo, preservação e valorização do Património. 

Antecipando os princípios preconizados no processo de Bolonha, já o DCTP apostava na 
transdisciplinaridade do conhecimento, tendo como base as Ciências do Património. Assim sendo, logo 
se previu a articulação com outros serviços especializados “muitos deles existentes noutras faculdades, 
institutos e outros organismos da Universidade do Porto, designadamente nas áreas da Geologia, 
Química, Metalurgia e outras Ciências dos Materiais, Informática, Gestão, Arquitectura e Belas-Artes”. 

Na sua origem, o DCTP contava com quatro Secções: Arqueologia, Ciências Documentais, História da 
Arte e Museologia. Por uma questão de melhor operacionalidade conducente ao debate científico mais 
profícuo, as secções foram extintas no ano de 2008. 

Até 2006, o DCTP apresentou uma evolução significativa, com a implementação de três Licenciaturas: 
Arqueologia e História da Arte (com os primeiros licenciados em 2003), e Ciência da Informação 
(organizada em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto); Pós-graduações em 
Museologia, Recursos Patrimoniais e Dinâmicas de Bens Culturais; Mestrados em Arqueologia, 
Arqueologia Pré-histórica e História da Arte em Portugal; Doutoramentos em Arqueologia, Ciências 
Documentais, História da Arte Portuguesa e Museologia. 

Como resultado da dinâmica interna caraterística do DCTP, a secção de Ciências Documentais viria 
pouco tempo depois a distinguir-se do restante corpo, apresentando-se atualmente integrada no mais 
recente departamento da Faculdade de Letras - Departamento de Jornalismo e Ciências da 
Comunicação. 

Do desenho esboçado de cursos patentes no primeiro Regulamento do DCTP, apenas a área de 
Antropologia não foi concretizada.  
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Fruto do processo de Bolonha, da adoção do modelo de Fundação para a Universidade do Porto e do 
novo conceito de unidades orgânicas, foi necessário promover uma nova organização dos princípios 
estatutários e proceder à consequente revisão e adequação do Regulamento do DCTP. No preâmbulo 
deste Regulamento (2009), e enquanto competências internas, pode ler-se: “compete promover a 
investigação científica, o estudo e ensino universitário, desenvolvendo cursos de 1º, 2º, e 3º Ciclos, 
conferentes dos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento, a par de cursos de especialização e de 
formação contínua, organizar e/ou colaborar em projetos e programas científicos e culturais, assim como 
promover a prestação de serviços à comunidade nas áreas da sua especialidade, nomeadamente, 
Arqueologia, História da Arte e Museologia”. 
 
A atual oferta formativa conferente de grau é a seguinte: 
1º Ciclo – Licenciatura: Arqueologia; História da Arte 
2º Ciclo – Mestrado: Arqueologia; História da Arte Portuguesa; Museologia 
3º Ciclo Doutoramento: Arqueologia; História da Arte Portuguesa; Museologia 

 

Alguns dados quantitativos 

Sem perder o norte que fundamenta o Saber Universitário, e baseado numa aposta científica e técnica, o 
DCTP tem vindo a preparar profissionais com competências sólidas para responder aos desafios 
formativos de quadros nas mais variadas instituições – públicas e privadas – que utilizam, gerem, 
promovem e estudam o Património Português, fazendo dele um produto cultural com potencialidades de 
concorrer para a afirmação das identidades portuguesas (locais, regionais, nacional) na escala mundial. 
No norte e centro de Portugal, também pela ação do DCTP, a Faculdade de Letras tornou-se uma 
referência operativa no “terreno”. 

Ao nível da licenciatura, entre 1997-2011, foram formados 841 profissionais. Segundo dados de 2008, 
80% dos licenciados nestas áreas encontravam-se a desempenhar funções no campo específico da sua 
formação. 

Neste mesmo período temporal, cerca de 50% dos licenciados especializaram o seu conhecimento base, 
avançando para cursos de Pós-Graduação e para Mestrados. A procura de qualificação profissional mais 
avançada é um ótimo aferidor da excelência formativa ministrada no DCTP e da eficaz resposta que 
encontram na Faculdade de Letras para aquisição de competências, podendo desempenhar as 
profissões de forma mais segura e diferenciadora.  

Primando pela qualidade que assenta no binómio conhecimento-experiência, e nas diferentes áreas 
patrimoniais formativas do DCTP, muitos quadros de instituições culturais da área de influência da 
Universidade do Porto são ocupados por profissionais aqui formados, ou com formação complementar 
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aqui adquirida. Câmaras Municipais, Museus, Gabinetes Técnicos, Gabinetes de Turismo, Bibliotecas, 
Casas de Cultura são exemplos de locais onde se podem encontrar esses profissionais. 
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Não destacar os concursos públicos conquistados por alunos do DCTP para projetos de pesquisa seria 
olvidar o campo sólido em que se fundamenta a transmissão de conhecimentos pelo corpo docente e que 
é partilhado com os alunos em projetos de prestação de serviços, assumidos a título individual por 
docentes do DCTP, ou inseridos em projetos mais ambiciosos como o da Rota do Românico do Vale do 
Sousa e em unidades I&D. A recente certificação da Faculdade de Letras para prestar Serviços, será um 
campo que tornará esta presença mais visível e institucionalizada. 

Para este mesmo ciclo temporal, entre doutorados e doutorandos, o DCTP aproxima-se da centena de 
diplomados. 

 

Principais realizações científicas do DCTP 

A organização de reuniões científicas nacionais e internacionais que se constituíram como referência no 
avanço do conhecimento, factualizam a ação do DCTP. Alguns exemplos: 

1. II Congresso Internacional do Barroco 
2. Seminário de Investigação em Museologia nos Países de Língua Portuguesa 
3. Mesa Redonda da Primavera 
4. Congresso Tempos e Lugares de Memória 

O DCTP prestou justificada homenagem científica e académica a alguns cientistas emblemáticos 
(nacionais e internacionais) que alicerçaram a filosofia e a ética do Departamento e das Ciências do 
Património: 

1. Carlos Alberto Ferreira de Almeida (Portugal/Galiza) 
2. Domingos de Pinho Brandão (Congresso – figura destacada no Centro de Estudos 

Humanísticos e no apoio à refundação da Faculdade de Letras 
3. Doutoramentos Honoris Causa 

a. Marie-Louise Bastin (1999) 
b. Hermanfrid Schubart (2005) 
c. Alain Tranoy (2011) 
d. Patrick Le Roux (2011) 

Para concluir. Património é a herança que se justifica preservar. O campo das Ciências Humanas 
ramifica-se em vários domínios do Saber. Através de métodos e técnicas (transdisciplinares) que 
concorrem para o entendimento pragmático do passado, depura-se e valida-se a integração de alguns 
desses legados – as peças fundamentais - na explicação da cadeia evolutiva constante do Homem. 
Depois de estudados e preservados (Património Material e Imaterial), são “oferecidos” à sociedade do 
conhecimento para explicação e compreensão do processo evolutivo constante. 

Entre numerosas publicações, duas revistas do DCTP enfatizam este percurso: 
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2.2. Anglo-American Studies in the University of Porto 1972-2011 

Belinda Maia 

 

‘Germânicas’ was in the 2nd year of its existence in the academic year 1973-4.  Dr. Armando Morais, 
wellknown for his bilingual English-Portuguese dictionary and English language teaching work, was in 
charge of building up the new department. His objective, and that of his successors for many years to 
come, was to prepare good teachers for the secondary schools. 

Later on, Germânicas became part of Línguas e Literaturas Modernas – or Modern Languages and 
Literatures, which in turn gradually split into separate departments including the Departamento de Estudos 
Anglo-Americanos and the Departmento de Estudos Germanísticos.   

We also moved geographically from being the only language groups in Rua das Taipas, to installations for 
all areas of the Faculdade de Letras in Campo Alegre and finally to the present building in Via 
Panorâmica.  Along the way, much has happened as the faculty moved from the traditional modes of the 
20th century to the information age world of the 21st.  

It has been my privilege to accompany all these changes and still be here to tell the tale. My contract 
came through in May 1974, but my second child was born in July and I was not asked to appear till the 
autumn. I therefore missed the first months of turmoil and ‘saneamentos’, and my first experience of 
university life that autumn was one of endless meetings, re-planning of curricula, and general discussions 
of university policy.  There was no teaching till January 1975. 

However, it was an exciting time and I still look back on those first years as some of the most educational 
and productive of my life. I certainly learnt a lot and I hope others did too, not necessarily in the areas 
expected of language departments. It was a time to be idealistic, whichever side of the political spectrum 
one came from.  We experimented with new ideas, tried out new ways of teaching and learning, despite 
the large sizes of the classes, and the voices of both teachers and students being drowned out by the 
noise of the trams climbing the steep Rua das Taipas.  

Teaching English language allowed us plenty of freedom and we made the most of it. We encouraged 
English style debates on every subject, trying, despite the prevailing politics of the time, to balance points 
of view. One Christmas was celebrated with carols and a recital of Dylan Thomas’ A Child’s Christmas in 

Wales, followed by a party to which everyone brought their versions of the Christmas cake recipe we had 
distributed, and we washed it down with spicy hot punch. Role play exercises led to acting and we put on 
Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest, followed by several shorter plays.  We even tried Under 

Milk Wood. I still have photographs of one summer day when we took the ferry across the river and 
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1) Portugália – A nova série data do ano de 1980. Todos os membros do seu Conselho de Redação 
integram ou integraram do DCTP. A Revista, como herança científica, continua, em novos moldes, 
o seu caminho. No Editorial, de então, escrevia-se: “Escolheu-se para título da mesma o nome 
“Portugália” como homenagem a uma geração de estudiosos do Norte a quem muito ficou a dever 
a nossa Arqueologia”; 

2) Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património. Objetivo: apresentar à 
comunidade científica os trabalhos desenvolvidos no âmbito da transdisciplinaridade que 
carateriza as Ciências do Património. 

 
Heranças. Legados. Transmissão. Construção. Conhecimento e aplicação. 

 
  


