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Cronologia histórica
das Universidades
portuguesas: 1759-1968
Conhecer os principais acontecimentos
que ao longo do tempo moldaram as Universidades, dando-lhes a feição que hoje têm, eis
uma das possíveis vias de investigação dos
problemas universitários. Se a via prospectiva, virada para o futuro, deve consubstanciar os propósitos reformadores, como resposta aos problemas actuais, a análise do passado pode contribuir para explicar o como e
o porquê desses problemas.

NOTA INTRODUTÓRIA
Não está feita a história das Universidades portuguesas, sem
embargo de existirem importantes trabalhos publicados sobre o
tema, conforme em parte se testemunha com a bibliografia junta,
que de nenhum modo pretende ser exaustiva.
Foi a partir desta bibliografia e dos sumários da legislação
publicada sobre o ensino superior que se construiu a presente cronologia, cujo propósito consiste em facilitar uma visão global,
embora muito esquemática, das principais modificações ocorridas
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nas Universidades portuguesas durante os dois últimos séculos —
mais precisamente, desde 1759 até 1968. Procurou-se também que
esta cronologia fosse apresentada de molde a permitir acompanhar
pari passu a evolução nos diversos ramos do ensino superior.
Na recolha do material seguiram-se duas vias. O período
mais trabalhoso, por falta de fontes informativas e por dificuldade de localizar as existentes foi, naturalmente, o mais recuado.
Dele se ocupou Maria Eduarda CRUZEIRO, que utilizou a bibliografia
adiante indicada, tendo como limite o ano de 1917.
O inventário da legislação publicada de 1918 a 1968 foi efectuado por Raul da Silva PEREIRA e revisto por Afonso Casais RIBEIRO, estudante da Faculdade de Direito.
Esta revisão permitiu o esclarecimento de algumas dúvidas
que o próprio trabalho de recolha fizera surgir. Foram reunidas,
desde 1918, cerca de 1000 referências, das quais se seleccionaram
167 para a cronologia, por terem sido consideradas as de maior
importância, de acordo com critérios semelhantes aos que presidiram à elaboração da primeira parte do trabalho.
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QUADRO
CRONOLÓGICO

OTA — As letras que precedem a indicação do ano designam as cidades
que o facto diz respeito. Temos, assim: C. (Coimbra), L. (Lisboa) e P.
3
orto). A seguir ao ano indica-se, entre parêntesis (e apenas a partir de
•18), o número do diploma legal em referência, precedido de uma letra que
clarece se se trata de lei (L.), decreto ou decreto-lei (D.) ou portaria (P.)-

O ENSINO

trás

i- Artes

reito

nomia

I.. —• 1759
Criação da Aula do Comércio (ensino a nível secundário — origem
do ensino comercial)

L. —1770
Ampliação dos direit<
inados pela Aula d<

Jltramarinos

ctas e Naturais

mharia

iicina

macia

e

Veterinária

P. —1761
Criação da Aula de Náutica — ensino da arte de navegação (gérmen
do ensino técnico superior)

C. — 1773

C. —.1773

É extinta a Faculdade de Artes,
que ministrava o ensmo das humanidades, o qual passa a ser
dado no Colégio das^ Artes (a nível secundário)

O g ^tudos históricos entrara no
e n s i n o s u p e r i o r c o m o simv\ea
pro _
vpedêutica,

nas Facs. de Teologia,
Cânones e Leis

L. — 1776
Criada no Arquivo da Torre do
Tombo uma cadeira de Paleografia

C. —1773
Reforma das Facs. de Cânones e
Leis

C—-1773

L. P.—-1773

Criação das Facs. de Matemática
e Filosofia Natural

Criação dos lentes de trigonometria

C —1773
Reforma da Fac. Prossegue o ensino de cirurgia nos hospitais,
principalmente nos de Lisboa e
Porto. Duração do curso: 4 anos
O. —- 1773
_. „
_.
, . _
Criação do Dispensatório Farmaceutico — estabelecimento do ensmo
de farmácia anexo à Fac. de
Medicina. Curso de 4 anos: 2 de

prática no Labor. Químico e 2 no
Dispensatório. Farmacêuticos de
2.» classe os que obtinham carta
freqUentavam
d a Univ# m a s n ã o
/.nn«rt
rt
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P. —1779
Criação da Aula Pública de Debuxo e Desenho (no mesmo local
da Aula de Náutica)

T _ _ 177a
Griação da Academia Real de Marinha. Ensino de matemática e navegação. Formava oficiais de marinha. Preparava p. postos de ofi-

ciais engenheiros, nos 3 anos do
curso matemático, completando-se a
formação em Aulas de Fortificação
e Engenharia. Tendo sido as antigas aulas extintas nesta data, o
ensino complementar não teve curso

próprio de 1779 a 1790 (data da
criação da Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho)

l_j9 —. 1781
^, .
^
Criação da Aula Regia de Desenho e Figura. Incluía a discipl. de
desenho de arquitectura — forma

rudimentar de ensino especial de
arquitectura. Curso de 6 anos

L,. — 1780

L. — 1790

Criação da Casa Pia e respectivo
Labor. Químico

Criação da Academia R. de Fortificação, Artilharia e Desenho, substituindo as Aulas de Fortificação e
Engenharia, extintas em 1779. In-

C. —1791
Extinta a cadeira de filosofia moral e racional da Fac. de Filosofia

cluía formação de oficiais engenheiros e engenheiros civis

C —• 1791
_ _
,
•,..,.
, -n
J
Reforma das disciplinas da Fac. de
Filosofia. Criação de uma cadeira
de botânica e agricultura

L. —1794
No Laboratório da Casa Pia foi
mar-se-ão boticários de acordo c. o
estatutos da Univers. de Coimbr

C. —1791
Criação de uma cadeira de botânica
e agricultura na Fac. de Filosofia

0. — 1796

L. — 1801

Criação de uma Aula de Diplomática na Fac. de Cânones

Transferida para o Arq. da Torre
do Tombo a Aula de Diplomática
(1 ano de estudos)

P. —1803
Criada a Academia de Marinha e
Comércio é nela incorporada a
antiga Aula de Desenho que passa

0. — 1796

O. — 1801

Criação de uma Aula de Diplomatica na Fac. de Cânones

Transferida para o Arq. da Torre
do Tombo a Aula de Diplomática
(1 ano de estudos)

P. __ 1803
Da Academia de Marinha e Comércio fazem parte os cursos de matemática, comércio, inglês e francês

L. — 1801

P. —1803

Estabelec. de uma cadeira de física
e química na Casa da Moeda (tentativa de ensino das ciências aplicadas; permanece até 1833)

Criação da Academia de Marinha
e Comércio, com ensino de matemática (3 anos), aparelho e manobra naval, comércio, desenho, inglês

P. —1803
Na Academia de Marinha e Comércio ministra-se o ensino de agricultura
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a chamar-se Academia de Desenho
e Pintura

C. —1805
Nova organiz. dos estudos jurídicas

e francês e agricultura. Integrou
e ampliou o ensino das Aulas de
Náutica e Desenho. Adicionada de«
pois uma Aula de Filosofia Moral
e Racional

L. —1807
Com a extinção da Casa Pia, ext
gue-se o ensino de boticários <
ministrava

850

L. —1823
Acresc. à aula de Desenho e Arquit. Civii (da Aula de Desenho e
Figura) as de Gravura e Escultura
que funcionavam separadas

j^

j> ___, J325

Criação dos cursos de cirurgia
em Escolas Regulares. Curso de
6 anos. Os cirurgiões aprovados em
todos os anos requeriam os exa-

mes
^° ac ^° grande. Alargados os
privilégios dos alunos formados, a
ponto de exercerem medicina onde
não. nouresse médicos formados pela
Univers. Exerciam cirurgia com
preferência em certos lugares

851

L. —. 1826
Reunidas sob a mesma direcção as
aulas de Desenho e Arquitectura
e as de Gravura e Escultura

852

P. — 1829

L. — 1830

Suprimida a cadeira de agricultura
da Academia de Marinha e Comercio

Criação da Escola Veterinária M
lar. Curso de 4 anos

Reforma dos estudos de Passos Manuel
L. —1836
Reaberta a Aula de Diplomática
io Arquivo da Torre do Tombo,
encerrada desde 1831

L. P. — 1836

C1. —1836

Criação da Academia de Belas-Ar;es (Lisboa) e da Academia Portuense de Belas-Artes, a partir das
aulas já existentes

Criação de uma Aula de Desenho
na Fac. de Filosofia que só funcionará em 1864-65

0. —1836

direito administrativo. Criação e
supressão de outras cadeiras

Redução das duas Facs. de Cânones a uma Fac. de Direito. São
introduzidas as cadeiras de econonia política, direito comercial e

D. —1836
[ntroduzidas na Fac. de Direito as
sadeiras de economia política, digito comercial e direito administrativo

5. — 1 8 3 6
eforma das Facs. de Filosofia e
Matemática. Curso de 5 anos

P. —1836
iação das Escolas Médico-Cirúr;as. Ampliado o quadro das dis'linas, mas apesar disso não são
ida concedidos aos alunos for-

P. —. 1836
ação de Escolas de Farmácia
íxas às Escolas Médico-Cirúrgi. Cursos teóricos e práticos migrados em regime semelhante ao

mados os mesmos direitos que aos
formados pela Universidade. Criados os cursos de medicina e cirurgia ministrantes: são profissionais menores que apenas frequentam o curso durante 3 anos

C. — 1836
Reforma da Fac. Curso de 5 anos,
mais 2 de preparatórios

de Coimbra. Continua oa regime dos
farmacêuticos de 2. classe

C. —1836
Reforma do ensino de farmácia.
Alargamento dos preparatórios

— 1836
i reforma da Fac. de Filosofia
riada uma cadeira de agricul,, economia rural e tecnologia,
agrega o ensino da veterinária
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P. —1837
Da Academia Politécnica faz parte
o curso de comércio. O ensino p.
comerciantes já existia na instituição que precede a Academia, mas

P. —1837

L. —1837

Criação da Academia Politécnica
(semelhante mas não equiparada à
Escola Politécnica), em subst. da
Academia de Marinha e Comércio

Criação da Escola Politécnica. Pela
extinção da Academia Real de Marinha (substituída pela Escola Naval) parte das s/ funções docentes

L. —1837

ratórios na Escola Politécnica ou
equivalente

A Escola do Exército inclui um
curso de engenheiros civis. Duração: 2 anos, além de 4 de prepa-

L. —1837

P. —1837

Criada a Escola do Exército, fica
anexa a esta a Escola Veterinária

Na Academia Politécnica ministra-se ensino p. agricultores, nos cursos de botânica, agricultura e economia rural e veterinária

foi ampliado; nas Associações Comerciais de Lisboa e Porto havh
cursos de economia política

passa p. a Esc. Politécnica. O me.«
mo se processa p. a Academia c
Fortificações, Artilharia e Desent
(substituída pela Escola do Exé
cito)

Reforma dos estudos de 1844
L.— 1844
Criação de um curso de numismática, na Biblioteca Nacional.
Duração: 2 anos

C. —1844
Reforma da Fac. Nova distribuição
das cadeiras

JL. — 1 8 4 4
A Aula de Comércio é anexada ao
Liceu de Lisboa, com o nome de
Escola de Comércio ou Secção Comercial

C. —1844
Reforma da Fac. de Matemática;
mais um ano de estudos. Na Fac.
de Filosofia reduz-se o quadro das
disciplinas. Desenvolvimento defi-

ciente do ensino prático nas duas
Facs.

P. —• 1844
Reforma da Academia Politécnica

P. —1844
Os preparatórios p. a Escola do
Exército passam a poder ser cursados na Academia Politécnica

. P.—-1840

L. P.—-1844

P. _ 1844

ígul. das Escolas Médico-Cirúrgicas

Ref. das Escolas Médico-Cirúrgicas
com alargam, das cadeiras, equiparando-as às Facs. de Medicina.
Não há equival. em graus

Na Academia Politécnica passam
a poder fazer-se os preparatórios
para as Escolas Médicas
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O. —1853

L. —1852

Org. dos estudos nas Facs. de Matemática e Filosofia

Criada na Escola Politécnica um
cadeira de montanística e docimasi
p. alunos destinado à arte de mim

L. —1853

I\ —1852

Criação do Instituto Industrial, c.
3 graus de ensino. Cursos p. directores de fábrica e curso geral

Criação do Instituto Industrial,
3 graus de ensino. Cursos p. dir
tores de fábrica e curso gera

L. —. 1845-47

L. —1852

Reforma da Escola Veterinária.
Curso de 4 anos. Os cursos complementares deviam ser feitos na
Escola Politécnica

Criação do Instituto Agrícola, c.
ensino superior de agricultura.
Curso de 4 anos, mais as cadeiras
de física e química da Escoía Po-

856

litécnica. Ê-lhe anexada a Esc
Veterinária, mas continuam se
radas até 1855

L. —. 1853
O curso de numismática é convertido em habilitação p. certos cargos públicos

O. —1853
Criação de um curso de direito
administrativo na Fac. Duração:
S anos. Incluía cadeiras da Fac.
de Filosofia Natural

X\ —1853
Criação da Escola Industrial c.
graus de ensino

1858-1884
Luta pela elevação do nível da formação dos farmacêuticos. Tentativa
de alargamento da preparação
dos
farmacêuticos de 2.a classe

.. —1852

L. —1855

. Escola Veterinária é separada
a Escola do Exército e incorpoida no Instituto Agrícola, medida
Que só se efectiva em 1855

Os ensinos agrícola e veterinário
fundem-se, concretizando as medidas de 1852. Cursos, de nível superior, de 4 anos

857

P. — 1857

P. — 1857

Suprimido o curso de comércio da
Academia Politécnica

Na Academia Politécnica é criada
a cadeira de economia política e
princípios de direito administrativo e comercial

C. —1858
Aprovação de um novo plano e
programa geral da Fac. de Filosofia

858

L. —1861

L.. —. 1859
Criação do Curso Super, de Letras,
c. 5 cadeiras de história, literatura
e filosofia. Duração: 2 anos. Admitida a criação de cursos livres

Inauguração solene do Curso Super,
de Letras

J. — 1859
fova distrib. das disciplinas
matérias da Fac.

L. —1860
Alterações no quadro das disciplinas da Escola Politécnica. Curso
geral de 4 anos. Os preparat. p.

engenh. civil aumentam p. 4 anos,
a completar na Escola do Exército

C. —1861
Criação da cadeira de geometria
descritiva na Fac. de Matemática

959

L. —1862
Alargamento do quadro das disciplinas do Curso Super, de Letras,
através de cursos livres

L,. —1862
Elevada à categoria de Real Academia, a Academia de Belas-Artes

C. —1861
Criação de uma cadeira de física
dos fluidos imponderáveis na Fac.
de Filosofia

L. —1863
Reorg. da Escola do Exército. Çon
tinua a ministrar o curso de enge
nharia civil, cujos preparatório;
são agora de 3 anos

C. L,. P. —1863
São criadas novas cadeiras n;
Fac. e nas Escolas Médico-Cirúi
gicas
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C. —1864
Começa a funcionar a Aula de
Desenho na Fac. de Matemática

O. —1864
Começa a funcionar a Aula de Desenho, na Fac. de Matemática

F. —1864
A Escola Industrial é equiparada
ao Instituto Industrial de Lisboa
e passa a ter um curso de condutor
de minas

L. P.—-1866
É livre o exercício da medicina
aos formados pelas Escolas Médico-Cirúrgicas

1864
Leis que não favorecem o progresso e elevação do nível da formação dos farmacêuticos
L,. — 1 8 6 4
Extinto o Instituto Agrícola, é subsituído pelo Instituto Geral de
Agricultura, com as secções de
Agronomia e veterinária

L. —1865
É criado o curso de silvicultura, a
par do de agronomia

861

Lu — 1869
Criação do curso de comércio no
Instituto Industrial, que passa a
chamar-se Instituto Industrial e
Comercial

Lu — 1 8 7 0
Divisão do curso de comércio em
elementar e completo

L. —1869
Suprimida a cadeira de montanística e docimasia, da Escola Politécnica

C. L. P. —1870
Restabel. os cursos menores de medicina e cirurgia ministrantes,
criados em 1836 e suspensos em
1842

C. —1871
Necessárias habilitações maiores p
a matrícula no 1.° ano do curso

862

L.— 1873

JL. —1877

L. — 1878

Aumenta o quadro das disciplinas.
A duração do Curso Super, de
Letras é alargada p. 3 anos

Estabelecido provisoriamente um
curso de língua e literatura sânscrita, védica e clássica

Reorg. o Curso Super, de Letras,
com a introdução dos estudos de
linguística
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i,. P.—-1881
Reforma das Academias. A de
Lisboa fica dividida em Academia
propriamente dita e Escola de
Belas-Artea

1879
Elaborado o primeiro projecto de
criação de um estabelecimento de
ensino exclusivamente votado aos
problemas ultramarinos

O. —1882
Reforma da Fac. de Filosofia. Dois
cursos: ciências físico-químicas e
c. histórico-naturais. Duração: 6
anos

L. —1879
Criação no Instituto Industrial i
Comercial de um curso de condutor
de minas

L. —1882
Aumentado o quadro das disciplina
com mais 3 cadeiras

L. —1883

C. —1885

Reorg. do Curso, que não altera
fundamentalmente a org. anterior

Criada uma cadeira de antropologia, paleontologia humana e arqueologia pré-histórica na Fac. de
Filosofia Natural

L. —1884

F. —. 1885

Criação do ensino comercial superior no Instituto Industrial e
Comercial

Criação de um curso de comércio.
Duração: 3 anos, mais 2 de preparatórios na Academia Politécnica

?. —1883
Jriação de uma nova cadeira de
íineraiogia, geologia, metalurgia
arte de minas na Academia Politécnica

P. —1885
Reforma na Academia Politécnica.
Cursos de 6 anos p. engenheiros
civis de obras públicas, de minas
e industriais. Curso de comércio

D. —1885
Suprimida na Fac. de Filosofia a
cadeira de agricultura, zootecnia e
economia rural
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C. — 1885
_
. .
. lx
Supressão da cadeira de agricultura, zootecnia e economia rural e
do ensino da arte de minas na Fac.
de Filosofia. Criação nesta Fac. de
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uma cadeira de antropologia, paleontologia humana e arqueologia
prè-histórica

P . — 1885
. Ac. . . _ . . , , .
ademia Politécnica passa
ministrar preparatórios para i
Escolas: do Exército, Naval, M
dico-Cirúrgicas e de Farmácia

A

L. —1886
Exigência de cadeiras do curso
jomplementar dos liceus p. a matricula no 1.° ano

0. —1886
Sxigências p. a admissão ao 1.° ano,
guais às do curso super, de letras

.. P.— 1886
leforma dos Institutos Industriais
Comerciais. Só em Lisboa contiuam os cursos supers. de comér-

cio

(5 anos), de verificador de
alfândegas e de cônsul

!. I,. P.—«1886
adeiras dos liceus exigidas p. a
atrícula no 1.° ano das Facs. de
atemática e de Filosofia, Escola
Dlitécnica e Academia Politécnica

, P. —1886
iforma dos Institutos Industriais
Comerciais. Cursos especiais industriais de 4 anos

L. P. —1886
deiras dos liceus exigidas para
matrícula no 1.° ano da Fac.
Medicina e das Escolas Médico-Cirúrgicas

—•1886

I,. — 1886

nentam as exigências de habifões p. a matrícula no Instituto

Extinção do Instituto Geral cie
Agricultura, substituído pelo Instituto de Agronomia e Veterinária
c. os cursos de agronomia, silvicul-

tura e medicina veterinária reorganizados. Cursos de 4 anos p. agronomia e silvicultura e de 5 p.
veterinária
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L. ——. 1887
_ A . . ._
_ _ ._..
Estabelecido o curso de bibhotecário-arquivista, com cadeiras ministradas no Curso Super, de Le-

trás, no Arquivo da Torre do
Tombo e na Biblioteca Nacional

L. P, —1888

L. P.-— 1891

Regul. dos Institutos Industriais e
Comerciais

Redução dos cursos dos Instituto
Industriais e Comerciais

L. P. —1888

L. P.— 1891

Regul. dos Institutos Industriais
e Comerciais

Redução dos cursos nos Instituí
Industriais e Comerciais

L. —1891
Redução de cadeiras dos eu:
Retirado um ano ao curso de ^
rinária (4 anos)
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. —1892

L. — 1894

•iação de um curso de minas na
Escola do Exército

Os cursos de minas e engenharia
civil da Escola do Exército fundem-se num só de 3 anos (após os
preparatórios)

augurada a cadeira de clínica
Cirúrgica na Fac.

L. —1893
Remodelação interna p. melhor org.
do curso
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L. _ 1901
Reorg. do Curso Super, de Letras.
Medidas relativas ao Curso de
bibliotecário-arqui vi sta

P. —•1901
Reforma da Academia Politécnica

P. — 1902
Escola de Farmácia anexa à Es<
Médico-Cirúrgica

L. ——1897
Nova org. que refaz as condições
da reforma de 1886
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1L* «1901
O Instituto de Agronomia e Veterinária funciona com as duas secções quase independentes, com um

director, mas dois conselhos €
lares separados

L. —1905
Criação de um curso diplomático
no Curso Super, de Letras

Lu — 1906
Criação da Escola Colonial, anexa
à Sociedade de Geografia

L,. P. —1902
j . do ensino super, de farmácia
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Reforma
Criação das UniversicU
C. L. —1911
Criação das Faculdades

O. L,. — 1911
Reforma dos estudos jurídicos

L. —1911
Criação do Instituto Superior d
Comércio, pelo desdobramento d
Instituto Industrial e Comercial
Os cursos continuam e ser minis

L. — 1809
Ê proposta a criação de um Instituto Colonial Português

D. L. P. —1911
Criação das Facs. de Ciências, e
substituição, respectivamente d:
Facs. de Filosofia e Matemátic

F. —. 1911
Criação da Escola de Engenhari
anexa à Fac. de Ciências

L. P. —1911
As Escolas Médico-Cirúrgicas Í
transformadas em Facs. e reorj
nizado o seu ensino

L. —1911

L. —1910
Extingue-se o Instituto
mia e Veterinária e
Instituto Superior de
e a Escola de Med.
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de Agronocriam-se o
Agronomia
Veterinária

Promulgação das bases para
reorg. do curso de veterinár

udos do 1911
Lisboa e Porte

O. Lu— 1913
Regul. das Facs. Começa a funcionar a Fac. de Lisboa, com o nome
de Fac. de Estudos Sociais e de
Direito

L. — 1 9 1 1
Criação da Fac, integrada
nova Universidade

na

trados no Instituto Super. Técnico,
até 1913

L. —1018
Aprovadas as bases da org. do Instituto Super, de Comércio, com os
cursos de: agente comercial (3
anos), aduaneiro (3 anos), con-

L. —. 1913
Apresentado um projecto de lei
destinado a criar um Instituto
Colonial
Ia Escola Politécnica e da Academia Politécnica

L. — 1 9 1 1
Mação do Instituto Super. Téclico, pelo desdobramento do Instiuto Industrial e Comercial. Supri-

mido o curso de engenharia civil
professado na Escola do Exército

. L. P. —1911
eorg. o ensino nas Escolas anexas
i Facs. de Medicina. Cursos de
4 anos

L. —1913
Reforma geral do ensino de veterinária

813

suiar (4 anos) e super, de comercio (5 anos). Inauguração do Instituto em edifício próprio

L. —- 1916
_, .
Criação do curso super, de finanças

p # —. 1915
. _
. . , _
, . , ,
A Escola de Engenharia é transformada em Fac. Técnica. A duração dos cursos é de 3 anos, após

C. L. P. —1915
As Escolas de Farmácia são desanexadas das Facs. de Medicina e
designadas Escolas Supers. de Farmácia

L. —1915
Regul. da Escola de Medicina Veterinária
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os 3 anos de preparatórios
Facs. de Ciências

C. L.—-1918 (D. 4651)
Org. das Facs. Distrib. das cadeiras em 5 grupos: filológicas,
históricas, geográficas, filosóficas,
cadeiras anexas

L. P. — 1918 (D. 5053)
Remodel. do ensino. Modifica os
cursos, substitui cadeiras. O curso
prepar. do Porto passa de 3 para
4 anos

O. Lu —1917 (D. 3370-C)
Org. e funcionam, das Facs. Curso
de 5 anos (bacharel em direito),
com 3 exames de estado: ciências
histórico-económicas, c. político-ju-

rídicas, c. jurídicas. Em cada Fac.
haverá um Instituto Jurídico, para
investigação

C. L.—-1918 (D. 4648)
Org. das Facs. Disposições s. cadeiras e exames. Prevê-se diploma
completo

O. JL. P.—-1918 (D. 4647)
Org. das Facs Regul. privat. p.
cada uma. As Facs. podem fundir,
desdobrar, etc, os cursos

P. — 1917 (D. 2959)

P. —1918 (D. 5047)

Cursos profissionais de fiação e tecelagem na Fac. Técnica

Org. da Fac. Técnica. Cursos especiais: engenharia civil, de minas,
mecânica, electrotécnica, química.
Duração min. do curso: 3 anos

C. L. P. —1918 (D. 4652)
Org. geral do ensino médico. Desenv. o princípio da autonomia das
Facs. Remodela quadros e vencimentos dos professores

C. Ia. P. —1918 (D. 4653)
Org. geral do ensino. Escolas independ. e autónomas. Cadeiras distrib.
por 4 secções: quím.-geral, quím.-aplicada, hist. natural, farmácia

U —.1917 (L. 825)
leorg. do Instituto Super, de Agrolomia. Curso Geral de engenheiro
grónomo (5 anos) e especializaôes em: silvicultura, agronomia

colonial, fitopatologia,
química
agrícola e engenharia agrícola

L.—1918 (D. 4685)
Org. do Instituto Super, de Agronomia. Estabel. as cadeiras e cursos
complem. Forma engenh. agrónomos e silvicultores
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L.—1918 (D.4885)

C. Lu —1918 (D. 4945)

C. Lu —1919 (D. 5491)

Regul. do curso super, de bibliotecário-arquivista. Estabel. as cadeiras. Duração: 3 anos

Disciplinas das div. secções, enquanto não é regulamentado o
D. 4651

Regula a constit. das disciplinas do
6.° grupo (ciências filosóficas)

O. —-1919 (D. 5770)
Cria uma Escola anexa à Fac.
Técnica

C. Lu —1918 (D. 4874)
Org. das Facs. Distribui as cadeiras e cursos p. 4 grupos: história do direito, ciências económicas, c. políticas, c. jurídicas

L. —1919 (D. 5103)
Regul. do Instituto Super, de Comércio. Os cursos são 4: aduaneiro,
finanças, consular, comércio

L. — 1919 (D. 5827)
Mantém a Escola Colonial na Soe.
de Geografia sob depend. do Min.
das Colónias. Cursos: geral, p. funcionários (3 anos) e p. colonos

L. —1919 (D. 5787— GL)
Cria um curso de filosofia, embriologia e biologia gerais

C —1919 (D. 5770)
Cria uma Fac. Técnica

L. —1919 (D. 5355)
Regul. da Fac.

L. — 1918 (D. 4686)
Org. da Escola Super, de Medicina
Veterinária, promulg. pela Secret.
de Estado da Agricultura. Curso de
5 anos
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O. P.—-1919 (D. 5770)

P.—-1919 (D. 6087)

A Fac. de Letras de Coimbra é
transferida p. a Univ. do Porto

Regul. da Fac. Quadro de disciplinas análogo aos de Lisboa e
Coimbra

C. — 1919 (D. 5736)
Reorg. os serv. do Hospital da
Universidade, nos moldes dos Hospitais Civis de Lisboa

P. —1919 (D. 6108)
A cadeira de ginecologia é transformada em curso. Cria a cadeira
de bacteriologia e parasitologia

L.—• 1919 (D. 6192)
Regui. da Fac. (Continuação —
curso de parteiras com duração
de 2 anos
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C —1920 (D. 6385)
Regul. do curso de biblioteconomia
e arquivística

L. — 1920 (D. 6564)
Regul. da Escola Colonial

L. — 1920 (D. 6520)

L. — 1921 (D. 7314)

Desdobra o 2.° grupo da 3.a Secção
(ciências histórico-naturais) em 2
subgrupos: botânica e zoologia

Cria o curso de engenheiros geógrafos na Fac.

P.— 1921 (D. 7332)
Regul. da Fac. Técnica

L,. — 1921 (D. 7727)
Regul. do Instituto Super. Técnico
de acordo c. o D. 5029. O I.S.T. .
mantido pelo Minist. do Comerei»
e Comunicações

P.-—1920 (D. 6325)
Regul. da Fac.

Lu —1920 (D. 7154)
Disposições sobre reorg. dos cursos
de agronomia
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C. L. P. — 1921 (D. 7238)

O. — 1921 (D. 7668)

As Escolas Supers. de Farmácia
passam a chamar-se Faculdades

Regul. da Fac.
p __, 1921 (13 7855)
Regul. da Fac.

C. ]L. — 1 9 2 2 (L. 1370)
Alterações na org. e funcionam.
das Facs.

C. P. —1922 (D. 8291)
Cria cursos de engenheiros geógrafos, idênticos ao de Lisboa

C. —1922 (D. 8342)
Cria anexo à Fac. um curso de
aperfeiç. de astronomia

L.—«1921 (D. 7700)
Regul. da Fac.
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L.—.1923 (D. 9166)
Suprime o curso elementar de grego

C. L. —1923 (D. 8578)

e garantias. Cada uma terá um

_
,
^
^. , .-,
•,
Org. das Facs. Distrib. o quadro
das disciplinas p. 5 anos. As duas
Facs. gozam dos mesmos direitos

Instituto Jurídico, p. investigação

L. —1923 (D. 9333)
Cria o Inst. Port. para o Estudo
do Cancro, com autonomia técnica,
científica e administrativa
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C. — 1924 (D. 9469)
Converte a cadeira de psiquiatria
em curso. Eleva o curso de propedêutica médica a cadeira

P. — 1924 (D. 9745)
Alterações

de

cadeiras

e

cursos

C. L. P. —1926 (D. 12 677)
Org. das Facs. Licencs. em: filologias clássica, românica e germânica, ciências históricas e filosóficas, c. históricas e geográficas

L. — 1925 (D. 11092)
Regul. da Escola. Cursos: preparatório, arquitectura civil, escultura, pintura, gravura artística

C. L. — 1926 (D. 12 707)
Org. das Facs. Distrib. as disciplinas pelos 5 anos da licenciatura

L,.--1926 (D. 12 539)
Estatuto da Escola Colonial. Mantém os cursos; o curso geral é p.
todos os efeitos c. superior

0.-1925 (D. 11065)

C. L. P. — 1926 (D. 12 678)

Cria na Fac. um curso de agricultura geral

Org. das Facs. Licenc. em ciências
matemáticas, físico-químicas e histórico-naturais. Dur. min. dos cursos: 4 anos; p. engs. geógrafos,

O. P.—.1S26 (D. 12 696)
Org. das Facs. A Fac. Técnica
do Porto passa a chamar-se Fac. de
Engenharia

3.— 1925 (D. 11085)
Regul. da Fac.

P, —1925 (D. 11350)

C. L. P. —1926 (L. 1881)

Transf. o curso de estomatologia
em curso de radiologia

Estabel. os estudos univers. preparatórios do curso médico

C. Lu P. —1926 (D. 12 698)
Org. das Facs. Distrib. as disciplinas pelos 3 anos da licenc.

. — 1925 (D. 11065)
criado na Fac. de Ciências um
curso de agricultura geral
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O. L.—1927 (D. 14 496)
Reorg. das Facs. A distrib. das
disciplinas por anos será estabel.
em regulamento

I,.—-1927 (D. 14 317)
A Escola Colonial é transf. em Escola Super. Colonial

5 anos. Estabel. cursos prepar. p.
outras Facs. (Fac. de Engenh. do
Porto, Medicina e Farmácia)

C. L. P.—-1926 (D. 12 697)
Org. das Facs. Distrib. as disciplinas pelos 6 anos e licenc. Cada
Fac. terá o regul. com independência e autonomia

L. — 1927 (D. 13 386)
Cria a cadeira de clínica terápêutica

L. —-1927 (D. 14180)
Cria o Instituto de Estomatologií
para médicos e estudantes de med
cina. Compõe-se de 5 cadeira
anuais

L. —1928 (D. 15189)

P.— 1928 (D. 15 365)

Cria uma cadeira de estudos hispano-americanos

Extingue a Fac. Prorrogado posteriormente o funcionam, até 1931.

L. — 1928 (D. 15 365)
Extingue a Fac.

C. L.—-1928 (D. 16 044)
Lei orgânica das
Fac. de Lisboa.
4 anos (grau de
plem. de 1 ano

Facs. Restabel. a
Cursos: geral de
bacharel) e com(Jicenc. em ciên-

cias jurídicas ou c. político-económicas

*.—-1928 (D. 15 336)
'ria na Fac. um curso complem.
e 4 anos p. os diplomados p. instiítos industriais ascenderem a engenheiros

. — 1928 (D. 14 948)
Regul. da Fac.

. — 1928 (D. 15 365)
ctingue a Fac. Prorrogado poste>rm. o funcionamento até 1932
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C. L. — 1929 (D. 17 063)
Org.

das

Facs. (suspenso
D. 17 305)

C. L,. —1930 (D. 18 973)
peio

Funda a secção
de ciências pedagógicas (3.a secção das Facs.)

L. P. —1929 (D. 17149)
Altera a composição dos cursos

P. —1930 (D, 18 378)

O. L. P. —1930 (D. 18 47

Cria junto da Fac. de Medicina um
Instituto de Climatologia e Hidrologia

Reorg. das Facs. Desdobra a lice
de ciências histórico-naturais
duas: c. geológicas e c. biológi

L.—1929 (D. 16 729)

P.—-1980 (D. 18 739)

L. p . _ 1930 (D. 19 017)

O Instituto Super. Técnico passa a
depender do Minist. da Instrução
Pública

Org. da Fac. Mantém os cursos
existentes, paralelamente aos do
I. S. T. Reduz o ensino teórico ao
essencial e desenvolve o prático

Reorg. o curso de engenheiros
drógrafos (p. oficiais de marin]

L.—1929 (D. 17 194)

C. L. P. —1930 (D. 18 310)

P.—-1930 (D. 18 378)

Fixa os institutos de investig., laboratórios e clínicas escolares da
Fac.

Reorg. das Facs. Não altera o
elenco das disciplinas mas acentua
as especialidades, às quais é reservado o 6.° ano

Cria junto da Fac. um Insti
de Climatologia e Hidrologia

L. P.—1930 (D. 18 432)
Reorg. das Facs. Alterações no quadro das cadeiras
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L.—-1931 (D. 19 952)
Cria o curso super, de bibliotecário-arquivista, com disciplinas ensinadas na Biblioteca Nacional (bibliologia, biblioteconomia, numis-

L. P. — 1931 (D. 19 760)
Org. das Escolas. Estabel. curso
especial e curso super. p. cada
uma das artes: arquitectura, pin-

L. — 19S1 (D. 19 205)
Regul. do I.S.C.E.F. Estabel. as
secções: aduaneira, diplomática e
consular, financeira, administração
comercial

C — 1930 (D. 18 568)

C. L. P.—-1930 (D. 19 017)

Cria junto da Fac. de Medicina um
Instituto de Climatologia e Hidrologia

Reorg. o curso de engenheiros hidrógrafos (p. oficiais de marinha)

P. —-1931 (D. 19 349)
Regul. da Fac.

C—-1930 (D. 18 568)

P. — 1031 (D. 19 337)

Cria junto da Fac. um Instituto
de Climatologia e Hidrologia

Regul. da Fac.
j^ __ I9g£ (jy ^9 678)
Regul. da Fac.

885

mática e iconografia) e no Arquivo
Nac. da Torre do Tombo (arquivologia, paleografia, diplomática e
esfragistica). Duração de 2 anos

L. —1932 (D. 20 860)

tura e escultura. Suprime o curso
de gravura artística

L. P.— 1932 (D. 21 662)

Regul. da Fac.

L. —1932 (D. 22 014)

Altera as disciplinas do curso su
perior de bibliotecário-arquivista <
distribui-as pelos 2 anos do curso
Transfere p. este as disciplinas dí
paleografia e diplomática, da Fac

Regul. do ensino artístico

L.—-1931 (D. 20 440)
Regul. do I.S.C.E.F. nos termos do
Estatuto da Univ. Técnica. Haverá
uma comissão de aperfeiçoam, do
ensino

L.—-1932 (D. 20 747)
Regul. da Fac.

C — 1931 (D. 19 691)
Regul. da Fac.

C. L. P. —1932 (D. 21580)
Estabel. o ensino de especialid.
médicas e cirúrgicas para diplomados, dando direito ao título de
especialista

F.-.1932 (D. 21005)
Regul. da Fac.

L.— 1932 (D. 20 733)
Regul. da Escola Super, de Medicina Veterinária
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C. L. P. —1932 (D. 21853
Extingue a Fac. de Lisboa e rem<
dela a do Porto. Cria Escolas an<
xas às Univers. de Lisboa e Coir
b^a. p. mrsos profiss. de 3 an

C —1935 (D. 26 026)
Cria o curso de bibliotecário-arciuivista. Duração: 2 anos

0. L. —1933 (D. 28 382)
D curso de economia social passa
i ser constituído pelo de direito
:orporativo (grupo de ciências económicas)

?. —1933 (D. 22 739)

L. — 1934 (D. 24 702)

Extingue o Instituto Super, de
Uoméreio. As duas secções deste
>riginam os Institutos Industrial e
Comercial do Porto

Cria a cadeira de direito corporativo

1934 (D. 24 396)
Regul. da Fac.

P. —1935 (D. 24 966)
Regul. da F Í C .

L.— 1935 (D. 24 943)
Transf. a cadeira de clínica de
terapêutica médica na clínica de
doenças pulmonares

C. JU P . ~ 1934 (D. 24 746)
Regula o ingresso dos ajudantes
de farmácia na Fac. e Escolas
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Lu — 1935 (D. 26 027)
Extingue o curso super, de bibliotecário - arquivista. Reintegra na
Fac. as disciplinas de paleografia
e diplomática

C. — 1936 (D. 26 994)
O I. A. Cultura funda na Fac. um
laboratório de fonética experimental

L. — 1942 (D. 32 249)
Institui e regula o exame de admissão à Escola Super. Colonial

L. —1936 (D. 27 405)
Cria um gabinete de astronomia
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U P. —1945 (D. 34 607)
3ria nas Escolas (curso super, de
irquitectura) as cadeiras de urbaíologia e projectos e obras de
urbanização
D. Lu — 1945 (D. 34 850)
^
,
,,
, _
) curso geral volta a ser de 5
tnos. Haverá 2 cursos complem.
le 1 ano (ciências jurídicas e c.

político-económicas) É abolido o
grau de bacharel

J_j, —. 1946 (O. 35 885)
_
,
„ , . .
Reorg. da Escola Super. Colonial.
Cursos professados: administr. colonial (3 anos), c. exame de admissão; e altos estudos coloniais (2

anos), p. licenciados e funcion. da
administr. colonial

C. L. P. —1946 (D. 35 850)
Cria o curso de ciências geofísicas. Aitera o quadro das disciplinas
das Facs.

L, —1946 (D. 35 663)
Cria no Hospital Escolar a clínica de pediatria
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L.— 1949 (D. 37 584)
Reforma do I.S.C.E.F. Os cursos
são reduzidos a 2: economia e
finanças

C. L. P. — 1 9 4 8 (D. 37 040)
Reforma dos estudos das Facs. Fixa
as disciplinas e distribui-as pelos

6 anos do curso. É extinto o curso
preparat. nas Facs. de Ciências
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mas mantêm-se algumas cadeira
nessas Facs.

L. P.—-1950 (L. 2043)
Reorg. das Escolas. Duração dos
cursos: 6 anos p. arquitectura, 5
p. pintura e escultura

P.—. 1953 (D. 39 226)
Criação da Fac.
P. —1953 (D. 39 227)
Regul. da Fac.

C. L. P. —1952 (D. 39 021)
Altera o plano de estudos das Facs.

L.—-1950 (D. 38 054)
>ia no Hospital Escolar a clínica
de propedêutica médica

L. —1952 (D. 38 636)
Reforma do Instituto. Mantém os 2
cursos: agronomia e silvicultura.

Duração: 5 anos, mais 1 de estágio. Desenv. trabalhos práticos
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L. — 1954 (D. 39 902)

L. — 1954 (D. 39 916)

A Escola Super. Colonial passa a
chamar-se Instituto Super, de Estudos Ultramarinos

Estabel. novo regime de admissão
dos alunos

JL. P. —1955 (D. 40 378)
Novo plano dos cursos de Engenh.,
unificando p. as Faculdades de
Ciências e o I.S.T. os 3 primeiros

C. Ju. P. —1955 (D. 40 360)
Novo plano de estudos do curso
médico-cirúrgico

L. —1955 (D. 40 364)
Altera a constit. dos cursos d'
agronomia e silvicultura
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C. L. —1957 (D. 41341)
Reforma das Facs. A duração das
licenc. passa de 4 para 5 anos.
Separam-se as licenc. em história
e em filosofia, que tinham sido

L. F.---1957 (D. 41 363)
Regul. das Escolas

L. —1959 (D. 42 511)
Cria no curso de Altos Estudos Ultramarinos a cadeira de expansão
fundidas em 1930

anos e p. o I.S.T. e a Fac. do
Porto os 3 anos restantes

L. — 1957 (D. 40 965)
O Centro de Estudos Egas Moniz
passa a funcionar na Fac. adstrito às cadeiras de neurologia e
psiquiatria.

U— 1956 (D. 40 844)
deforma da Escola Super, de Melicina Veterinária. Prevê cursos de
aperfeiçoamento e especialização
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C — 1960 (D. 43 065)
Cria a cadeira anexa de história
do teatro

D. L. P. —1960 (D. 43 052)
Distrib. das disciplinas das Facs.
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P. — 1961 (D. 43 864)
Cria a Fac.

L. — 1961 (D. 43 602)

L. — 1961 (D. 43 858)

Alterações nos grupos de cadeiras

O Instituto é integrado na Univers.
Técnica, c. dependência pedagógica
do Minist. da Educação Nac.

P. —1962 (D. 44 639)
Inclui as disciplinas de práticas
de técnica comercial (I e II)

L,,—• 1961 (D. 43 957)
Reforma do plano de estudos do
Instituto. Haverá 3 cursos distintos: c. de administr. ultramarina;
c. complem. de estudos ultramari-

nos; c. de aperfeiçoamento profis-

L. — 1962 (P. 19 425)
Criado o Centro de Estudos Missionários

P.—1962 (D. 44 377)
Alteração das cadeiras do 6.° ano
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C. L. F. —1964 (D. 45 840
Altera os planos de estudos dí
Facs.

L. P. — 1961 (D. 45 840)
Altera os planos de estudos dí
Escolas

P . — 1964 (D. 45 840)
Altera o plano de estudos da Fa<

L. — 1962 (P. 19 521)

L.—-1963 (P. 19 766)

1^ — 1064 (P. 20 258)

O Instituto passa a designar-se Instituto Super, de Ciências Sociais
e Política Ultramarina

Criação do Centro de Estudos de
Desenvolvimento Comunitário, podendo realizar cursos dentro da
respectiva especialização

Transformação do Centro de Es
e Dcsenv. Comunitário em Centr
de Estudos de Serviço Social
Desenvolvimento Comunitário, mai

C. L. P. —1964 (D. 45 840
Aumenta a escolaridade das licei
ciat. p. 5 anos. Altera os plan<
de estudos das Facs.

L.—-1S64 (P. 20 756)
Regula o curso de engenharia aer
náutica p. a Força Aérea

O. L. P.—1964 (D. 45 84
Altera os planos de estudo da F
e das Escolas
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O. L.— 1966 (D. 46 854)
Cria a cadeira anexa de língua
árabe

tendo a faculdade de realizar

L,. —•• 1964 (Desp. 27-IV-64)
É criado um Curso de Serviço Social c. 4 anos de curriculum e funcionando no Centro de Est. de Serviço Social G Desenv. Comunitário

L. P. —1964 (D. 45 840)
Altera os planos de estudos da Fac.
e do I. S. Técnico
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C. L. P. —1867 (D. 47 609)

P, —1968 (D. 48 612)

Nova constituição das cadeiras do
4.° grupo (história)
e do 5.° (geografia) da 2.a secção (ciências históricas, geográficas e filosóficas)

Criação da licenc. era filologia rc
mânica na Fac.

L. —1967 (D. 47 986)
Altera as designações de algumas
disciplinas

L.—«1967 (Desp. 7-III-67)

L.— 1967 (Desp. 23-VI-67)

Criado um Curso Complem. de
Serv. Social, e. 2 anos de curriculum, funcionando no Centro de Est.
de Serv. Social e Desenv. Comunit.

Define o plano de estudos do Curso
de Serviço Social e do Curso Complementar de Serviço Social
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RAMOS DO
C. L. P. — 1968 (D. 48 627)

L. — 1968 (D. 48 823)

Estahel nlanos
dos cursos corresP
C

Criação de uma cadeira anexa de

potden'e S Lr\ac°hardare S-

«-«?• « a«"j*™ ™™n? (cad. de

ciaturas. 0 grau de bacharel exige
aprovação nos 3 primeiros anos

o»?»0 »•

L. F . — 1 9 6 8 (D. 48 769)
As disciplinas de matemáticas gerais, geometria descritiva e sociologia geral, do curso de arquitectura, passam a ser cursadas nas

próprias Escolas de B. A. É suprimida a disciplina de química
g e r a l d o m e s m o curso

Letra

l>cenc-.«n filologia romanica

Belas-A

Direit

P.-~ 1968 (D. 48 626)
Altera a org. do curso super, de
economia, no sentido de o aproximar do plano de estudos do
I. S. C. E. F.
ji#
19G8 (Desp. 17-VIH-68)
"*
Cria um Curso Complementar de
Ciências Antropológicas, com 2
anos de curriculum, nos Centros
de Est. de Antropobiologia, de An-

tropol. Cultural e de Serv. Social
e Desenvolv. Comunitário. Podem
matricular-se os diplomados com
um dos cursos superiores de Adm.
Ultramar., Medicina, Biologia ou
Belas-Artes

Econon

Estudos Ultr

O. L. 1\ —-1968 (D. 48 406)
Define condições p. a aprovação
nos 3 primeiros anos das Facs.
conferir o grau de bacharel

Ciências Exactas

Engenh:

Mediei
; (D. 48 696)
rias em Facs., com
ios idêntico ao da
do Porto

Farmá

Agronomia e
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