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- Dar a conhecer, de forma breve, a evolução do ensino, de nível superior, no campos 

da(s) Ciência(s) da Informação e da Documentação, em Portugal; 

 

- Partilhar a experiência de contacto com um Arquivo Universitário (AU), 

nomeadamente o Arquivo da Universidade de Coimbra no âmbito da realização da 

dissertação de mestrado; 

 

- Dar a conhecer quais os AU detentores de fundos documentais com interesse para o 

estudo da formação; 

 

- Demonstrar as potencialidades desses fundos para o estudo da formação, de nível 

superior, no campos da(s) Ciência(s) da Informação e da Documentação, em Portugal. 
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 Curso Superior de Bibliotecário-Arquivista      (Decreto de 29 de Dezembro de 1887) 

 

1887-1911: Curso Superior de Letras (CSL) 

- Curso de nível superior de natureza profissionalizante, destinado à preparação de 
bibliotecários e arquivistas; 

 

- Duração de três anos lectivos; 
 

- Formado por sete disciplinas: quatro de carácter geral (CSL) e três de carácter 
técnico (Diplomática; Numismática; Bibliologia), leccionadas no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional;  
 

-Habilitava aos lugares de Conservador, Oficial, Amanuense-paleógrafo e 
Amanuense; 

 

- Regido por Conservadores nomeados pelo Ministério, sob proposta da Inspecção 
Superior das Bibliotecas e Arquivos. 
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1911- 1931: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) 
 

- O curso passa para a esfera universitária (equiparação de grande parte das 

disciplinas às da FLUL); 
 

- As disciplinas de carácter técnico continuam a ser leccionadas no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional; 
 

- Em 1918, o curso é integrado na sua totalidade na Universidade, embora as 

disciplinas de carácter técnico continuassem a ser leccionadas por 

Conservadores, equiparados a assistente da FLUL; 
 

-  A partir de 1926 até ao início da década de 30, foram empreendidas pequenas 

 remodelações  no curso (reformulações  no programa e nos planos curriculares); 
 

-  Em 1931 foi promulgada a “lei de bases” do Estado Novo, que reestruturou os 

 serviços bibliotecários e arquivísticos e com implicações ao nível formativo. 
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1931-1935:  Inspecção Superior das Bibliotecas e Arquivos (ISBA) 

 - A reforma ditou a saída do curso da esfera universitária, passando a ser assegurado 

pelos serviços técnicos da Inspecção Superior das Bibliotecas e Arquivos; 
 

 - A componente de formação geral é reduzida, transformando-o num curso 

exclusivamente profissional, com a duração de dois anos; 
 

 - O curso passa a ter o estatuto de “pós-graduação”. 

 

1935 – 1982: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) 

 - Em 1935, o curso regressa à Universidade, sendo transferido para a  Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra; 
  

 - Conserva a matriz profissionalizante e tecnicista, com um escasso número de 

disciplinas; 
 

 - Manteve-se inalterado durante cerca de meio século, quando foi extinto, em 1982, 

funcionando quase exclusivamente como única via para a formação de profissionais  

na área da informação e da documentação. 
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 Curso de Especialização em Ciências Documentais (CECD) 

 

1982 – 1985 CECD: Faculdades de Letras de Coimbra (1982), Lisboa (1983) 

  e Porto (1985) 
 

- Uma “especialização em ciências documentais”, que não representou uma 

ruptura face ao modelo de formação anterior, apenas uma aposta na vertente 

tecnológica; 
 

- Inspirou a criação de diversos cursos com estrutura e currículo semelhantes, 

 tanto em universidades públicas como privadas: Universidade Autónoma de 

 Lisboa (1988) e Universidade Lusófona (1998); 

 

- Crescimento desmesurado dos CECD a partir do ano 2000. 

 

1989  Doutoramento  

Ensino Superior Público 

- Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1989); 

- Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1997); 

(…) 
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Ensino Superior Privado 

- Universidade Portucalense/ Universidade de Granada; 

- Universidade Lusófona/ Universidade de Alcalá ; 

(…) 

 

 

Década de 90 Mestrado 

- Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial/ Universidade Sheffield; 

- Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1997); 

- Universidade de Évora (2001); 

(…) 
 

 

 

2001   Licenciatura  

- Faculdade de Letras/ Faculdade de Engenharia – Universidade do Porto;  

- Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (2004); 

- Universidade Autónoma de Lisboa (2005); 

(…) 
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Inventário relativo período de funcionamento do 

Curso Superior de Letras (1887-1911), de Lúcia 

Tavares 

 

Termos de matrícula  

 

Termos de matrícula de alunos ordinários/ voluntários  

 

Registo de Pontos para exame 

 

Termos de exames de alunos 

 

Processos de matrícula de alunos 

 

Correspondência 
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AHFLUL – Termos de Matrícula 

Registo de matrícula de Paulo Cirilo Rego Cordeiro e de José 

Luís de Saldanha Oliveira e Sousa 
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Livros de matrícula 
 

Petições de matrícula e inscrição  
 

Certidões de idade 
 

Livros de exame 
 

Processos de cartas de curso 
 

Livros de sumários da Faculdade de Letras 
 

Processos individuais de professores 
 

Trabalhos realizados pelos alunos 
 

Actas do Conselho Escolar 
 

Correspondência 
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Livros de matrícula 

Livros ordenados por faculdade até 1937 (não indicam o ano ou o próprio curso que 

frequentam). 

 

Petições de matrícula  e inscrição (pedido para ser admitido à matrícula) 

Encontram-se em volumes encadernados, ordenados internamente segundo a ordem do 

número atribuído ao aluno; podem conter fotografias. 

 
Certidões de idade 

Certidões de nascimento entregues pelos alunos aquando da sua matrícula, uma vez que 

era necessário fazer prova da idade do aluno.  

 

Livros de exame 

Registos ordenados por faculdade. 

 

Processos de cartas de curso 

Petições de diploma de curso; a cópia é uma prova tipográfica da carta que depois era 

impressa em pergaminho (na Imprensa da Universidade) e entregue ao aluno.  
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Livros de sumários da Faculdade de Letras 

Livros onde constam os sumários das aulas. Através deles podemos recolher informação 

sobre os conteúdos programáticos ministrados. 

 

 

Processos individuais de professores 

 

 

Trabalhos realizados pelos alunos 

Trabalhos realizados pelos alunos para avaliação nas cadeiras.  

 

 

Actas do Conselho Escolar 

Livros de actas a partir dos quais podemos recolher informação, entre outros aspectos, 

sobre: a transferência do curso para a Universidade de Coimbra; a distribuição do 

serviço docente; assuntos de natureza pedagógica e científica relacionada com o curso. 

 

Correspondência 
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 Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

◦ Inspecção Superior da Bibliotecas e Arquivos 

◦ Junta Nacional de Educação (Terceira Secção) 

◦ Instituto Português de Arquivos 

 

 Arquivo Histórico da Secretaria-Geral do Ministério da Educação 

◦ Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes 

◦ Junta Nacional de Educação (Terceira Secção) 

 

 Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 

 

 Arquivo Histórico da Biblioteca Nacional de Portugal 
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