
UN IVE-RS ID ADE D 0 MINH 0 

COMISSAO INSTALADORA 

CURSOS E DEPARTAMENTOS 

NO DOMINIO DA HIST6RIA 

PROGRAMA(:AO 

BRAGA-SETEMBRO, 1974 



I ' N t 'I. 
1 1::: f'.') <:;:· i 'D·' . A' l""\ i::: ,)i iv_1,,_,.,1 ... .1._ DO MiNHO 

D0~1NIO DA HIST0RIA 



1. Introdu~ao --------------------------- - --------------- 1 
2. Orienta~oes pedagogicas ------------------------------ 5 

3. Grau de especializaqao - ------------------------------ 7 
4. Progra~a do bQcharelato e~ Historia ------------------ 10 
5. ¥odalidades cio bacb.arel.ato em Historia --------------- 12 

6. Licenciaturas ---------------------------------------- 13 
7. Observa9oes acerca dos diversos ti~os de disciplinas 

do bachareln.to ··------------------------------------- 14 

8. Curriculum ----·- - ------------------------- ------------ 19 

9. Assistencia pedagogica aos alunos -------------------- 21 

10. Aferigao a.o anroveitamento ---------------------------- 22 

11. Organiza9ao departamenta.1 --------------------------- - 23 

12. Dominios de investiga9ao no future imediato --------- - 25 

13. Instala9oes --·--· ---------------------------·----------- 27 

14. Equipamento ------------------------------------------ 28 

15. Pessoa! rlocente e investiqadores --------------------- 29 
16. Encarqos co~ a entra<la em funcionamento do curso de 

P.istoria -------------------------------------~------ 31 



1 - Intro<lucao 

A prograrna9ao do curso de Eistoria para a Universidade 

do Miriho foi feita tendo em conta condicionalismos de ordem ge

ral e de ordem regional. 

1.1 - Condicionalismos de ordem geral: 

a) Admite-se unanirnernente a necessidade de criar no nos

so Pais o estudo cientif ico das Ciencias Humanas ao 

qual tern de se subordinar o prograrna dos curses uni

versi tarios de Historia que se vierern a criar de novo. 

b) Os programas das Faculdades de Letras das Universida

des Classicas necessitam de reforma urgente. 

c) O Pais possui actualmente pouco pessoal docente capaz 

de garantir UT'.la boa forma9ao universitaria no dorninio 

das Ciincias Humanas. 

1.2 - Condicionalismos de ordern regional ~ 

a) A .imensa riqueza bibliografica da Biblioteca Publica 

que possui "deposito legal" e dispoe de cerca de 

400.000 volumes impresses e mais de 10.000 manuscri

tos, muitos dos quais dos seculos XIV a XVI. 

b)' Os grand.es recurses do Arquivo Distrital de Braga com 

os seus fundos do Cabido e da Mitra de Braga, dotados 

de documentcs <lo seculo IX ao seculo XIX ; os fundos 

das Ordens Religiosas, em particular dos Beneditinos 

(ja inventariados} do seculo XV a 1834; o Bulario 

Bracarense do seculo XII ao seculo XIX; os livros de 

tombos e de prazos das cornendas da regiao minhota; 

colec~ao de cartas dos reis de Portugal desde D. Afon

so v ate D. Joao V; colec9ao de cartas dos arcebispos 

de Braga desde o seculo XV; registos paroquiais, etc. 

Tudo isto faz com que o Arquivo Distrital de Braga 

seja considerado o segundo do Pais. O seu interesse 

internaci6nal e sublinhado pelo "Registre d'Archives 

europeennes 11 e pelos trabalhos de Robert Smith e 



Edward Glaiser (U.S.A.), I. Revah (Fran9a), Andrew 

Hughes e Mary Gould (Inglaterra) , David Williams (Ro

landa) , Gerhard Doderer (Alemanha) , Clemente da Silva 

Nigra (Brasil) , etc. 

A existencia no Minho de um curso universitario de 

Historia sera um factor decisive para o aproveitamen

to deste Arquivo, ate aqui tao pouco explorado. 

c) A existencia na regiao nortenha de imensas esta9oes 

arqueologicas, a maier parte deficienternente explora

das por falta de investigadores devidamente prepara

dos, as quais se encontram em risco de deteriora9ao. 

Destacam-se, a titulo de referencia , as esta9oes de 

Falperra, Sanfim, Briteiros, Afifef Bagunter Santa 

Luzia, assim como o valioso patrimonio do museu D. 

Diogo de Sousa, que se encontra a guarda da Universi

dade do Minho e possui, alem de notaveis pe9as mal 

conhecidas dos periodos celta, romano e suevo, uma ri

quissima colec9ao epigrafica. 

0 interesse destes vestigios arqueo.logicos e sublinha

do entre outros por Helmut Schlunk (Alemanha} , Alain 

Tranoy , Patrick le Roux, Jean Boube, Pierre ~tienne 

(Fran9a) , Theodor Hanschild e Bouza Brey (Espanha} , 

Alfoldy (Hungria), etc. 

So a . Universidade do Minho poderia garantir eficaz

mente o estudo sistematico e cientifico destes vesti

gios arqueologicos. 

d) Os recurses bibliograf icos e humanos da Faculdade de 

Filosofia de Braga (Universidade Catolica) que possui 

um escol de professores certamente os melhor prepa

rados de todo o pais para o estudo da Historia da Fi

losof ia portuguesa sobretudo nos scculos XVI e XVII e 

uma bib lioteca notavelmente rica em bibliograf ia es

trangeira da espccialidade e dominios a fins. 

e) As dif iculdade s enfrentadas pelos estabelecimentos de 

cnsino da regiao , mais concretamente da Faculdade de 

Letras do Porto, cuja populaqao escolar tern a maier 

taxa media anual de crescimento errl todo o pais (12% , 



1.4 - Par~indo, portanto, de um programa que nas disciplinas 

nucleares nao se afasta muito (quanto ao enunciado, nao 

quanto aos metodos pedagogicos) dos programas das Facul

dades de Letras actuais, julga-se possivel melhorar mui

to o ensino no dominio da metodologia especif ica da His 

toria; e abrir os horizontes da problematica, oferecendo 

uma serie de cadeiras de inicia~ao a disciplinas tais 

como a Sociologia, a Geografia Humana, a Antropologia 

Cultural, etc. 

A inclusao destas disciplinas no curso de Historia 

postula uma uniao intima entre o grupo de Letras e Artes 

e o grupo de Economia, Direito, Administra9ao e Ciencias 

Sociais, do qual farao parte, entre outros, os departa

mentos de Economia e de Ciencias Sociais (Relatorio da 

Comissao Instaladora, pag. 24). Desde o memento que estes 

departamentos estejam criados sera tambem possivel, embo

ra a longo prazo, transformar o Departamento de Historia 

num Departamento de Hist6ria Social e Econornica ou des

dobra~ lo em dois, um com este titulo, e outro corn o de 

Departamento de Historia da Cultura e das Mentalidades. 

A prornoqao de formaturas no estrangeiro a fazer pelo 

grupo de Artes e Letras tera corno objective fundamental 

preencher as lacunas de pessoal que neste dorninio sao ain

da grandes. 

1.5 - Para alern desta tentativa de concretiza9ao ao nivel do 

ensino, aponta-se tambern desde ja para outro objective 

que com o primeiro se conjuga, estirnula a concentra9ao de 

esfor9os no mesmo sentido e perrnite o aproveitarnento de 

valores e condicionalismos locais. Queremo-nos referir a 
cria9ao de grupos de trabalho dedicados ao estudo da actua-

9ao e estrutura dos grupos sociais na Historia regional, 

das manifesta9oes historicas da cultura e da mentalidade 

popular: das transforrna9oes da paisagern minhota ou trans

montana atraves dos seculos, da historia da agricultura , 

da historia da familia ruralf etc. Embora a falta de pre

para9ao no dominio das Ciencias Humanas possa, de inicio , 

lirnitar 0 valor dos resultados cientificos, nao pode dei 

xar de se aproveitar o estirnulo dos centres de interesse 



locais. Alem disso tentar-se-a assim aproveitar e canali

zar os recurses de etnologos, arqueologos, genealogistas 

e eruditos amadores, ate ao presente inaproveitados e 

desprestigiados; assim como as energias concentradas nas 

revistas locais, que sempre dedicaram a estes problemas 
o maior interesse. 

Deste modo a Universidade ultrapassara os limites da 

ciencia livresca, evitara o isolamento do eruditismo e 

dara um contribute para completar as lacunas da actual 

historiografia portuguesa, excessivamente orientada para 

os dominios factologico, politico e ideologico. 

1.6 - O prograrna foi ainda elaborado com o fim de oferecer as 

habilita9oes necessarias ao desempenho de outras tarefas 

relacionadas com a Historia, alem do ensino basico, rnes-

mo ao nivel do bacharelato. Apesar de nao existirern actual

rnente quadros of iciais especif icamente destinados a ba

chareis em Arqueologia, Biblioteconornia, Ciencias Docu-
ITl c n t u. i s , ~·~us E:: u l o g i a, p e n s a -~ s e . q u e a c o n c e s -

s a o de graus em Historia com estes sub-titulos perrni

tira de facto leques de emprego rnais largos do que o de 

simples professor de ensino basico a que o titulo de ba

charel actualmente da direito. Com efeito, estes bacha

reis poderao ser empregados em organismos of iciais como 

"tecnicos", e espera-se que as proprias empresas priva-

das comecern a empregar cada vez rnais individuos corn uma 

forma9ao maier ou menor em Arquivistica e Ciencias Docu

mentais. Este objectivo da porem lugar a alguns problernas 

cuja resolu9ao se apresentara rnais adiante nos niirneros 

3 e 5. 

2 - Orientacoes pedagogicas 

Para que o actual programa se possa realizar ef icazrnen

te considera-se indispensavel adoptar as seguintes orienta9oes 

pedagogicas: 

2.1 - Abandonar o conceito tradicional de professor corno deten

tor e transmissor do saber, para adoptar, ao rnenos tenden-



cialmente, o conceito de "cria9ao colectiva do saber". 

Nesta "cria9ao colectivc." colaboram, por certo com papeis 

diferentes, mas em iguais circunstancias quanto a direi

tos e deveres, docentes e discentes. Esta orienta9ao im

plica, de imediato, 0 abandono nao s6 das "aulas magis

trais", mas tambem das aulas ate agora chamadas "te6ri

cas", para privilegiar as aulas teorico-praticas, prati

cas e seminarios. o grau de "direc92.0 11 concedido ao do

cente e o grau de participa9ao activa dos alunos variam, 

no entanto, conforme a natureza des materias estudadas; 

por isso se explicita melhor, rnais adiante, a aplica9ao 

deste principio as diversas disciplinas. Mas em qualquer 

dOS CaSOS' a pa.rticipac;ao actiVa dO alUnO e fundamental I 

e todo o esf or90 do docente devera ser orientado para urn 

trabalho comum de aprofundamento da "consciencia histori

ca" e da capacidade de interpreta9ao dos dados hist6ricos. 

Em conformida de corn. estes principios preveem-se varios 

tipos de aulas, que podem ir desde a conferencia ate ao 

seminario, passando pela aula te6rico-pratica e pela. aula 

pratica. 0 que e normalmente de proscrever sao as aulas 

teoricas de caracte r rnonologal, em que o docente expoe 

sem ser interrompido uma materia que pode ser encontrada 

num livro. A conferencia e diferente: destina-se a expor 

urna interpreta9ao original sobre um problema particular 

e qu2, pela sua propria natureza, nao tern vantagens em 

suscitar a participa9ao dos alunos senao no fim. Como e 
obvio, as aulas de ste tipo devem ser raras e podem ate 

nao existir em muita s das disciplinas. Os moldes das au

las teorico-praticas, das aulas praticas e dos seminaries 

serao explicados mais adiante a proposito dos cursos nu

cleares (n9 7.2). 

2.2 - Em segundo lugar pretende-se renunciar a toda e qualquer 

visao enciclopedica e factologica da Historia, como a que 

esta inere nte a exposi9oes pretensamente completas e sis

tematicas acerca dos diversos periodos do p a ssado ociden

tal. Procurar-se-a substituir-lhe: 

a) uma inicia9ao aos metodos de analise historica e de 

pesquisa, quer a nivel geral, quer R nivel diferenciado, 

conforrne os periodos da Historia (heuristica geral e 



heuristica especial) ; 

b) uma disciplina mental orientada para a atitude critica 

em rela~ao aos vestigios do passado e as interpreta-

9oes h istoriograficas ; 

c) uma inicia9ao aos metodos de sintese e de interpreta-

9ao historica ; 

d) a aquisi9ao do sentido do rigor demonstrative conjuga

do com o sentido da problematica; 

e) o estimulo da capacidade cria dora. 

Pensa-sc, portanto, que o objective fundamental · consis~e 

em dotar os alunos deste tipo de disciplina mental, re

nunciando a oferecer-lhe sinteses ja elaboradas, excepto 

sobre temas e epocas mais ou menos restritas, como exemplos 

de aplica9ao de metodos, mais do que corno materias a fixar 

na memoria. 

2.3 - 0 curso de Historia e gerido por um Conselho de Curso do 

qual f azcm parte um nurnero paritario de professores e alu

nos cujo processo de designa9ao sera discutido oportuna

men te, e de entre os quais um professor desernpenhara as 

fun9oes de Director, e um aluno as fun9oes de Secretario. 

O Conselho de Curse tern poder executivo. Compete-lhe 

exercer fun9oes de orienta9ao pedagogica no ambito do 

curse de Historia. 

o Director e o Secretario sera.o membros do Conselho 

1'. ca de mi co. Este e composto pelos Directores e Secre

taries dos outros curses, pelo Director dos Servi9os Aca

demicos e pelo Reitor. Exerce fun~oes de orienta9ao peda

gogica ao nivel geral da Universidade. 

3 - Grau de especializa9ao 

3.1 - Quanto ao grau de especializa~ao, optou-se por dividir o 

curso de Historia em dois niveis, correspondendo o primei

ro ao''bacharelato " e O Segundo a "licenciatura". Aquele 

com a dura9ao normal de tres anos, e este com a dura9ao 

de dois. 

Esta op9ao implica, todavia 7 algumas consequencias, nem 

sempre de desejar, dadas as condi~oes actuais de aplica-



9ao da reforma do ensino superior e as possibilidades de 

emprego oferecidas aos bachareis. Uma vez modificado o 

condicionalismo actual, tera certamente de se transformar 

tambem o sistema. 

3.2 - Com efeito, a insuficiencia actual dos estudos do ultimo 

ciclo do ensino secundario obriga a fornecer ao aluno dis

ciplinas em que, de outro modo, ele deveria ja encontrar

-se iniciado, tais como a Sociologia c algumas discipli

nas filosoficas. Sendo assim, o periodo de tres anos, ja 

de si curto para uma forma9ao profissional, tern de ser 

preenchido com curses de iniciayao. Nao parece, portanto, 

haver outra solu9ao, senao continuar a programar o bacha

relato como ciclo do ensino superior que da acesso apenas 

a um sub-emprego. A reforma do ensino secundario permiti

ra certamente sair dcste impasse. 

3.3 - Aceitando 1 todavia, os inconvenientes do sistema actual, 

procura-se minora-los, oferecendo a poss:i.bilidade de exer

cer algumas taref as de outras prof issoes relacionadas com 

a Historia, alem do cnsino, como se disse na introdu9ao 

(1.6). Mas assirn come o bacharelato actual nao confere 

senao a possibilidade de ensinar no curso basico, assim 

tambem nao e possivel, apenas em tres anos, oferecer uma 

forma9ao profissional suficiente, nem sequer para tare

fas elementares, senao em alternativa com 0 bacharelato 

sem qualifica~5es especiais. A conjuga9ao das diversas 

possibilidades de emprego prof issional dos bachareis em 

Historia assim como as suas possibilidades de acesso aos 

diversos cursos de especializa9ao ao nivel da licenciatu

ra, ver-se~ao com clareza nos esquemas que apresentamos 

a seguir. 

Faremos notar desde ja, porem, que nao sao apenas as 

disciplinas especif icas as que garantem ao bacharel uma 

forma9ao profissional, par exemplo para bibliotecario ou 

arquivista, mas tambem as disciplinas propriamente histo

ricas e sobretudo as relacionadas com a heuristica. Alem 

disso, para quern objectar que sao reduzidas as possibili

dades de emprego of erecidas aos bachareis quc nao tirarem 

as disciplinas necessarias para o ensino basico (as dis-



ciplinas filos6ficas, 1.6, 1.7 e 1.8), observar-se-i que 

eles poderao f acilmente frequenta-las num semestre suple

mentar, ou mesmo aurnentar o niimero normal de cadeiras que 

tirarern em cada semestre, dada .a escolaridade do curso 

(como se vera no n9 8.4). Do rnesmo modo os alunos que qui

serem aumentar as possibilidades de emprego para alem do 

ensino basico, poderao tambem frequentar as cadeiras su

plementares necessarias para alargarem as suas habilita-

9oes. 

A forma9ao prof issional de professores do ensino secun

dario dependera de uma licenciatura em Historia (Ciencias 

da Educa9ao) , que o curse de Historia vira a assegurar 

mais tarde, em colabora9ao com o Departarnento de Ciencias 

da Educa9ao. 

3.4 - Precisamos tambem de justificar a multiplicidade de dis

ciplinas que no nosso programa se estabelecern, e que apa

rentemen te contraria o principio da redu~ao do numero de 

disciplinas universitarias a tres ou quatro por ano. Com 

efeito, muitas delas estao de tal modo relacionadas entre 

si, que se devem considerar capitulos diferentes da rnesma 

disciplina. O partido aqui tornado de lhes atribuir titu

los e prof essores difercntes nao se destina a obter panora

micas enciclopedicas, mas a exigir maior especializavao dos 

docentes, e consequentemente maior grau de aprofundarnento 

e de exigencia cient1fica. Assim, o conjunto das discipli

nas roetodologicRs (1.1 a 1.5) pode-se considerar como uma 

unica disciplina. Sao tfu~bem complementares as cadeiras 

que tern por objecto um periodo da Historia de Portugal 

(2.2 e 2.5, 2.3 e 2.6, 2.4 e 2.7}. Os seminaries nao sao 

mais do que complementos das aulas praticas do periodo 

hist6rico a que o aluno da a sua preferencia; etc. 

De qualquer modo, o numero elevado de disciplinas com 

uma quantidade reduzida de sessoes e a sua atribui9ao, 

tanto quanta possivel, a especialistas, tern por fim obri

gar docentes e alunos a concentrarem-se fortemente no es

sencial das respectivas disciplinas, evitando generalida

des superficiais e inuteis; e por outro lado a elevar o 

mais poss1vel o grau de exigencia dos cursos. 



-,· 

3.5 - Finalmente, nao se fornecerao ao aluno vastas sinteses 

historicas ja elaboradas. A sintese tera de ser construi

da espontaneamente por ele proprio, a partir dos diversos 

curses parcelares, mas que se completam mutuamente. ·se a 

experiencia mostrar a necessidade de estimular mais di

rectamente a capacidade de sintese, poder-se-ao promover 

trabalhos, exercicios ou ate exames., em que seja necessa

rio utilizar dados de diversas cadeiras ou de diversos 

periodos estudados em ca.deiras diferentes. O exercicio 

da capacidade criativa e das oportunidades dadas a inicia

tiva do aluno, estimuladas ambas pelos cursos praticos e 

seminaries, levarao a aplica9ao precoce dos conhecimentos 

e a uma selec9ao rapida dos dados corn maior utilidade ime

diata, sern que isso implique uma especializa9ao prematura. 

4 - Programa do bacharelato em Historia 

1 - Disciplinas metodologicas e propedeuticas 

1.1 - Introdu9ao aos cstudos historicos 

1.2 - Critica historica 

1.3 - Heuristica geral - teorico-praticas 

praticas 

1.4 - No9oes de Historia e Critica da Arte -

teorico-praticas 

praticas 

1.5 - No9oes de Historia e Critica literaria 

1.6 - Introdu9~0 historica ~ Filosofia 

1.7 - Antropologia filosofica 

1.8 - Epistemologia das Ciencias Humanas 

2 - Disciplinas nucleares 

2.1 - Antiguidades - teorico-praticas 

- praticas (heuristica especial} 

2.2 - Idade Media teorico-praticas 

praticas (heuristica especial) 

45 
"3-d· 

30 

45 

45 

60 

45 

45 

45 

45 

60 

45 

60 

45 

2.3 - Historia Moderna - teorico-praticas 60 

praticas (heuristica especial) 45 

horas 
II 

II 

II 

II 

II 

" 
II 

II 

II 

" 
II 

II 

II 

II 

II 



2.4 - Historia · Contenpora~ea - teorico-praticas 

praticas (heuristica especial) 

2.5 - Hii:;toria Medieval cl.e Portugal - t .. . "'t. eorico-pra 1 ·-

cas 

pra.ticas (trabalhos p raticos) 

2.6 - Eistoria ~,,.oderna d e Portugal - t eorico-prati-

cas 

praticas {tra~alhos praticos) 

2.7 - Historia Conte~poranea de Portugal - teorico

-nraticas 

priticas (trahalhos praticos) 

3 - Seminaries (tradu9ao de textos historicos): 

duas linguas a escolha entre as oito seguintes: 

3.1 - Lati~ ClasRico 

3.2 - Grego Clas~ico 

3. 3 - Latim l"!edieval 

3. 4 - Portugues ~"edieval 

3.5 - Alemao 

3. 6 -· Ingles 

3.7 - Frances 

3. 8 - Linguas Eslavas 

60 horas 

45 " 

45 ii 

60 II 

45 II 

60 " 

45 •: 

60 n 

60 " 

60 II 

60 " 
60 " 
60 II 

60 II 

60 " 
60 ll 

4 - Disciplinas Auxiliares: tres a escolha entre as sete se-

guintes; 

4.1 - Introdu9ao a Sociologia 

4.2 - Psicologia Social 

4.3 - Antropologia Cultural e Etnologia 

4 .4 - Geografia Humana 

4.5 - Introdu9ao aos e s tudos juridicos 

4 .6 - Economia Politica 

4.7 - Matematica nara as Ciencias Humanas 

5 - Disciplinas ticnicas 

5.1 - Argueologia 

5.2 - Arquiv0logia 

5.3 - Paleografia, Diplomatica e Cronologia 

5.4 - Bib lioteconornia 

5.5 - Cataloga9ao e Classificaqao 

5.6 - Documenta9ao e Informa~ao 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

30 

30 

30 

:1 

" 

" 
II 

II 

,, 
;i 

II 

ll 

II 

" 
" 



5 - ~odalidades do bacharelato em Hist6ria 

5.1 - Bacharelato eM Bist6ria (geral): 

Todas as disciplinRs excepto as priticas de(l.4)e 

as di~ci~linas tecnicas (5.1 a 5.5). 

Nurnero total de horas = 1.365 

Para tirar o bacharelato com todas as possibilida

des a seguir pr~vistae seriam necessirias rnais 285 horas, 

que, di~tribuidas por seis semestres, dariam uma escolari

dade media de mais tres a quatro horas por semana. 

5. 2 - Bacharelato em !-listeria (.7.1.rqueologia) ~ 

Disciplinas metodologicas (1.1 a 1.5) e Epistemolo

gia das Ciencias Hurnanas (1.8); todas as disciplinas nuclea

res (2.1 a 2.7) ~ Latim clissico (3.1) e Ingles ou Alem~o 

(3.5 ou 3.5); tres cadeiras ~ escolha entre as auxiliares 

(4.1 a 4.7); Argueologia (5.1). 

Numero total de horas = 1.380. 

Para tirar o bacharelato qeral seriam precisas rnais 

90 horas (Introdu9io ~ Filosofia e Antropologia) (1.6 e 

1. 7) • 

5.3 - Bacharelato em ii istoria (Arquivistica): 

Disciplinas metodologicas (1.1 a 1.5) com dispensa 

das praticas de(l.4) ;todas as disciplinas nucleares (2.1 a 

2.7); Ingles OU Alemao (3.5 OU 3.5) mais uma lingua a es

colha; tris disciplinas ~ escolha entre as auxiliares 

(4.1 a 4.7} 1 l'u-quivologia (5.2), Paleografia (5.3) e Cata

loga9ao (5. 4). 

Nurnero total de horas = 1.350. 

Para tirar o bacharelato geral seriam precisas mais 

135 horas (disciplinas filosoficaG: 1.6, 1.7 e 1.8). 

5.4 - Bacharelato em Historia (Biblioteconomia}: 

Disciplinas metodologicas (1.1 a 1.5) com dispensa 

das praticas de(l.4) ,todas as disciplinas nucleares (2.1 a 

2.7); Ingles OU Alemao {3.5 OU 3.6) Mais uma lingua a es

colha t tres disciplinas ~ escolha entre as auxiliares (1.1 

a 4. 7):: Arquivologia (5.2), Bihlioteconomia (5.4) e Cata~

loga9ao (5.5), nocumenta9ao e Informa9ao (5.6}. 

NGrnero total de horas = 1.365. 

Para tirar o bacharelato g~ral seriam precisas rnais 

135 horas (disciplinas fiiosoficas: 1.6,l.7 e 1.8). 



5.5 - Bacharelato em Historia (Museulogia} ~ 

Disciplinas metodologicas (1.1 a 1.5) / todas as disci

plinas nucleares (2.1 a 2.7) ; Ingles ou Alemao (3.5 ou 

3. 6} mais uma lingua a escolha; tres discj.plinas a esco

lha entre as auxiliares (4.1 a 4.7} ; Arqueologia e Cata

loga~ao (5.4 e 5.5). 

Nfunero total de horas = 1.365. 

Para tirar o bacharelato geral seriam precisas mais 135 

horas (disciplinas filosoficas: 1.6, 1.7 e 1.8). 

5.6 - Bacharelato em Historia. (Ciencias Documentais): 

Disciplinas metodologicas (1.1 a 1.5) com dispensa das 

praticas de 1.4; todas as disciplinas nucleares (2.1 a 

2.7); Ir.gles e Alemao (3.5 e 3.6); tres cadeiras a esco

lha entre a s auxiliares (4.1 a 4.7); Biplioteconomia, (5.4) 

Cataloga9ao ( 5 •. 5) , Doc•.imenta~2.o e Informa9ao ( 5. 6) • 

Niimero total de horas = 1.340. 

Para tirar o bacharelato geral seriam precisas mais 135 

horas (disciplinas filosoficas: 1.6, 1.7 e 1.8). 

6 - Licenciatura 

6.1 - Considera-se por enquanto prematura uma programa~ao dos 

curses necessarios para obter a licenciatura. em Historia. 

Por um lado, ignora-se ate que ponto se mantera ainda no 

Pais o sistema do bacharelato nas condi9oes acima expostas; 

por outro lado, desconhecendo ainda as futuras disponibi

lidades de pessoal docente qualificado, nao se podern tam

bim programar as futuras especializa9oes. A organiza~ao 

das diversa.s especializac;oes sera feita a medida que as 

possibilidao.es de pessoal docente o forem permitindo e as 

solicita9oes dos alunos e do Pais o exigirem. 

Mesrno assim, podem-se prever, a titulo gratuito, as se-

guintes especializaqoes possiveis: 

1 - Historia (Ciencias da Educa9ao) 

2 - Historia da Antiguidade Classica 

3 - Eistoria Medieval 

4 - Historj_a Moderna 

5 - Historia Contemporinea 



6 - Historia da Arte 

7 - Arqueologia 

8 - !>1useulogia 

9 - Conserva9ao e nestaura9ao de Monumentos e Obras de Arte 
10 - Arquivistica 

11 - Biblioteconornia 

12 - Ciencias Docurnentais 

6.2 - Como e obvio, algumas das futuras especializa9oes estao 

dependentes da frequencia e aproveitamento em disciplinas 

correspondentes do bacharelato, come por exemplo para a 

licenciatura em Arquivistica, do certificado de passage~ 

nas disciplinas 5.2, 5.3 e 5.4 (Arquivologia, Paleografia 

e Cataloga9ao). Nao se exigira porem um bacharelato geral 

em Historia para a matricula nas licenciaturas em Arqui

vistica, Biblioteconomia, cu Ciencias Documentais. Admite

-se que outros bachareis, mesrno em Ciencias ou Engenharia, 

possam matricular-se nestes cursos de licenciatura, contan

to que previamente frequentem um conjunto de disciplinas 

do bacharelato de Historia a determinar pelo Conselho de 

Curso. Os pormenoren desta conjuga9ao de possibilidades 

serao determinadas quando se programarem as respectivas 

especialid.ades. 

Outras licenciaturas reguerem uma prepara9ao especif ica 

em Historia. Nesse caso, a op9ao por algurnas das rnaterias 

cuja escolha foi deixada livre, limita as possibilidades 

de especializa9ao. P~ssim, so o aluno que ti ver tirado as 

praticas de No9oes de Historia e critica de Arte (1.4), 

aqui facultativas, podera optar por uma licenciatura em 

Historia de Arte. so o aluno que tiver tirado as disci

plinas de linguas classicas (3.1 e 3.2) podera especiali

zar-se em Historia de Antiguidade Classica; etc. 

7 - Observa9oes acerca dos diversos tipos de 

disciplinas do bacharelato 

Como se viu do elenco ~presentado em 4, as disciplinas 

do curso para o bacharelato em Historia agruparn-se em cinco ti

pos: metodologicas e propedeuticas, nucleares, seminaries, au-



xiliares e tecnicas. 

7.1 - As prirneiras destinarn-se a fornecer ao alunc as no9oes 

indispensaveis para poder iniciar qualquer estudo de His

toria ou com ela relacionado. Entre as metodologicas, 

observe-se que a prirneira (1.1) tern como objectivo . escla

recer no9oes muito gerais relacionadas com a terminologia 

historica (desde "fonte historica" ate "estrutura tt e "con

juntura", ou "sincronia" e "diacronia") e inculcar, atra

ves de uma breve historia qa historiografia, varia9oes 

que a no9ao de "Histo~ia" sofreu atraves dos tempos. Dei

xar-se-a para as cadeiras de licenciatura a materia de 

"Teoria da Historia". 

Q~anto a disciplina de Heuristica geral (1.3), deve englo

bar, alern das no9oes de metodo de pesquisa documental e bi

bliografica, que constituem propriamente 0 seu ambito, al

gumas no9oes elementares de Paleograf ia e indica9oes pra

ticas acerca da elabora9ao de fichas e apontamentos. Como 

esta disciplina e obrigatoria para todos OS alunos, aque-

la inicia9ao elementar e cn~o tal deve ser tida ~m con-

ta pelo professor da Paleografia (5.5). 

As disciplinas sabre no9oes de Historia e Critica da 

Arte (1.4) e no~oes de Historia e critica Literaria (1.5) 

sao de certo rnodo complementares das de Critica Historica 

(1.3), e destinam-se sobretudo a permitir a utiliza9ao de 

fontes artisticas e literarias, cuja interpreta9ao e apro

veitamento acarreta problemas especiais. Mas so os alunos 

que pretendem especializar-se em Historia de Arte, Arqueo

logia ou Museulogia ou tirar os bacharelatos previstos em 

5.2 e 5.5 estao obrigados a frequentar as aulas praticas 

da disciplina 1.4. 

Quante as disciplinas filosoficas (1.€, 1.7 e 1.8), cu

ja materia (ao menos no case de 1.6 e 1.7) seriam porven

tura desnecessarias se a forma9ao f ilosofica do curso li

ceal fosse suficiente, parecem actualmente indispensaveis 

para o aluno obter os conceitos que tera de utilizar se 

quizer relacionar o conhecimento historico e orientar-se 

no ambito das Ciencias Humanas. Consideram-se todavia dis-



pensaveis para os alunos que desejarern tirar apenas e ba

charelato em Arquivistica, Biblioteconomia, Museulogia e 

Ciencias Documentais. 

7.2 - As cadeiras nucleares estao divididas conforme os grandes 

perlodos da Historia Ocidental e da Hist6ria de Portugal. 

Todas elas se desdobram em sessoes teorico-praticas e ses

soes praticas. As primeiras destinam-se ao estudo de te

rnas, correntes, periodos ou grandes acontecimentos sufi

cientemente latos para caracterizar parcialmente um perio

do. Por exernplo: o sistema feudal ou as transforma9oes 

sociais e economicas do seculo XI, para a Idade Media; a 

expansao europeia ou o "equilibria europeu", para a Histo

ria Moderna; o movimento socialista e comunista ou o impe

rialismo ocidental, para a Hist&ria Contemporanea; a ori

gem da nacionalidade ou as lutas entre o rei e os privile

giados para a Historia Medieval de Portugal; etc. 

Estes temas serao escolhidos pelos alunos e pelo pro

fessor, de comum acordo, no principio do ano, depois de 

tuna breve exposi9ao do professor sobre a problematica pro

pria de cada periodo e das vantagens e inconvenientes ou 

da possibilidade pratica que limitam a escolha. Feita es

ta, a exposi9ao sera orientada pelo docente com o auxilio 

de obras fundamentais que os alunos poderao e deverao ler, 

e que serao co~entadas nas aulas, sobretudo no sentido de 

alargar as perspectivas dos alunos, OS habituar a atitude 

critica, responder as suas duvidas, comparar cow a pro

blematica inspirada pelas cadeiras auxiliares, · sobretudo 

a Sociologia e a Economiav etc. 0 objective sera em todo 

o caso, obter wna visao estruturada e completa do tema 
escolhido, e per isso se requer a maier disciplina no seu 

estudo. 

Quante as sessoes praticas, distinguimos as da Historia 

geral e as da Historia de Portugal. O nbjectivo fundamen

tal das primeiras e introduzir 0 aluno nos problemas da 

Heuristica especial do respective periodo da Historia ge

ral, de modo a poder orientar-se no rneio da grande massa 

de obras historicas e colec9oes documentais e conhecer os 



problemas criticos proprios ee cada periodo. Nao se tra

ta, porem, de apresentar ao aluno listas bibliograficas 

ou docurnentais, mas de lhe proporcionar um contacto vivo 

corn os elementos de que se pode dispor para se estudar 

cada epoca. As sessoes praticas da Historia de Portugal 

servirao tambeffi para iniciar brevemente o aluno em ques

toes de heuristica, mas destinam-se sobretudo a dar-lhe a 

ocasiao de fazer trabalhos praticos. Estes devern ser, em 

principio, trabalhos de pesquisa, programar e distribuir 

tarefas, e enriquecer a problematica individual. Todavia, 

para poder medir a participa9ao individual de cada compo

nente, impoe-se que ela seja clararnente definida, por 

exemplo nurn pequeno relatorio que acompanha o trabalho e 

descreva como foi elaborado. 

Tarnbem nao se devem excluir trabalhos individuais de 

alunos que mostrem conseguir maior rendimento nesta moda

lidade. Tendo em conta o que diremos depois acerca da 

aferi~ao do aproveitamento, deve-se exigir que todos os 

alunos, sem excep9ao, colaborem pelo menos num trabalho 

por cada periodo da Hist5ria de Portugal. 

Os trabalhos praticos das disciplinas 1.4 serao feitos 

nos mesmos moldes, e terao igualmente por objecto a Arte 

portuguesa. 

7.3 - Os 11 seminarios" consistem, a nivel do bacharelato, em ses

soes de tradu9ao, analise e interpreta~ao de textos histo
ricos (narrativos ou literarios) em diversas linguas. Po

dem-se de certo modo considerar aulas praticas complernen

tares da disciplina 1.5. A escolha dos textos devera ser 

feita pelos alunos e pelo professor, de comurn acordo, de

pois de urna apresenta9ao pelo professor das divcrsas pos

sibilidades que se podem adoptar. A semelhan9a do que dis

semos acerca das aulas praticas de Historia de Portugal, 

os alunos devem constituir-se obrigatoriamente em grupos 

para tentarem redigir trabalhos orientados pelo professor, 

e que consistirao na interpreta9ao dos textos estudados. 

Sao tambern uma importante contribui9ao activa para o afe

rimento do aproveitamento do aluno durante o curso. De 



oi to llnguas -previst~s, o .al.uno podera- -escolher-dua~, con--· 

forme a sua inclina9ao pessoal, corn as limita9oes apresen

tadas mais acirna para os diversos tipos de bacharelato. 

Alem disso, esta escolha condiciona desde ja urna eventual 

especializa9ao durante o curso de licenciatura. Assim, o 

aluno que se quer especializar em Historia da Antiguidade 

Classica, tera de apresentar um certificado de aproveita

mento nos seminaries de Latim e Grego Classicos; o licen

ciando em Historia Modcrna ou Contemporanea, um certifica

do de aproveitamento em duas llnguas vivas; etc. Finalmen

te, pode-se prever, se for necessario, 0 futuro alarga

mento do elenco de disciplinas de llnguas, com a eventual 

inclusao do Italiano, do ~rabe, do Espanhol, etc. 

7.4 - As disciplinas auxiliares destinam-se a fornecer os conhe

cimentos de base das Ciencias Humanas mais ligadas a His

toria. ~s limita~oes de tempo nao permitem alonga-las 

tanto quanto seria de desejar, mas pod.e-se prever que num 

futuro proximo, logo que seja possivel organizar o grupo 

de Economia, Direito, Administra9ao e Ciencias Sociais, 

os alunos possam dispor de disciplinas mais aprofundadas 

e assim alargar os seus estudos no funbito das cadeiras de 

op9ao ao nivel da liconciatura, onde a possibilidade de 

escolha sera a mais larga possivel. Apesar do . caracter 

elementar que estas disciplinas por enquanto terao de as

sumi r, considera-se a sua inclusao no prograrna como abso
lutamente indispensavel, para fazer sair o estudo da His
toria dos moldes obsoletes e estreitos em que se confina

va nas antigas Faculdades de Letras. 

Dadas as limita9oes de tempo, apenas se exigira a fre

quencia de tres das sete disciplinas previstas. M~s a es

colha limitara depois as possibilidades de opyao para uma 

determinada licenciatura, em condi~oes a fixar mais tarde 

pelo Conselho do Curso de Historia. 

7.5 - Finalmente, o ultimo grupo · de disciplinas destina-se a 

iniciar nas materias tecnicas os alunos que desejarn obter 

o bacharelato em Arqueologia, Arquivologia, Bibliotecono

mia, Museulogia e OOCUIEn~ e Irfonnac;:ao. Fornecerao apenas 



os elementos de base, deixando para os curses de licen

cia tura as no9oes aprofundadas das mesmas disciplinas. 

Neste grupo nao se distinguern horas para sessoes praticas, 

deixando ao criterio do respective professor a sua distri

bui9ao e propor9ao relativamente as aulas teoricas, tanto 

rnais que algumas delas, corno a Paleografia requerem maior 

numcro de sessoes praticas do que as outras. 

7.6 - Se nalgum caso particular urn aluno desejar fazer cornbina-

9oes diferentes das previstas, o seu prograrna devera ser 

submetido ao Conselho do Curso 

7.7 - Dada a natureza dos diversos tipos de cadeiras, e os prin

cipios expostos no corne90 acerca da rela9ao entre prof es

sor c aluno, parece impossivel alcan9ar os objectives 

aqui expostos se o nUm.ero de alunos por aula teorico-pra

tica excede 50 ou 60, por aula pratica os 20 a 30 e por 

serninario os 15. Estes nfuneros devem ser considerados li

rnites para alcrn dos quais o programa aqui preconizado nao 

pode de modo algum funcionar. Todavia, para se obterem 

resultados realrnente eficazes do ponto de vista pedagogi

co, deve-se tender para baixar tais quantidades, sobretu

do nas aulas praticas e nos semin~rios. 

Por esta raz2\o, preve-se a divisao err: turmas, se o nu

mero de alunos o exigir e rccornenda-se a constru9ao de 

edificios onde nao haja auditorios para mais de 60 alunos. 

l'.S aulas praticas e OS serninarios serao dados geralrncn

te em sessoes de duas ou mesrno de tres horas consecutivas. 

8 - Curriculum 

8.1 - Nao se considera indispensavel fixar um curriculum obri

gatOrio nem agrupar as disciplinas por anos e semestres. 

Parcce suficiente exigir que a frequencia e aproveitarnen

to das disciplinas 1.1, 1.2 e 1.3 preceda as outras, se

gundo um Sistema que depois sera determinado pelo Conse

lho do Curso. Pode taw.bem considerar-se aconselhavel que 

as disciplinas nucleares se distribuam ao longo de pelo 

rnenos dois anos. Xas cada urna das disciplinas auxiliares 

devera ser dada ate ao fim dentro do rnesmo semestre, pa

ra que o aluno possa concentrar o esfor90 de assirnila9ao. 



8.2 - o aluno podera assirn agrupar as frequencias e presta9oes 

de provas dentro dos limites a prop6r pelo Conselho de 

Curso e a sancionar pelo Conselho J'l_cademico, que deterrni

narao 0 nurnero rninimo e maximo de disciplinas que se po

dem veneer e de horas de trabalho escolar que se pode 

frequentar em cada sernestre. Alem disso o Conselho orga

nizara um modelo de curriculum normal que aconselhara 

aos alunos, sem todavia o impor obrigatoriamente. 

8.3 - Considerando que cada semestre tern a dura9ao de 15 semanas 

atribui-se a cada disciplina um nfunero de horas multiple 

de 15. Deste modo, um curso de 60 horas pode · ser dado nurn 

semestre com quatro horas por sernana, em dois sernestres 

com duas horas por semana ou em quatro semestres com uma 

hora por semana. Obter-se-a assirn uma grande possibili

dade de cornbina9oes que o Conselho de Curso aproveitara 

para f a zer horarios e progr~.mas que permitarn obter maior 

rendimento escolar, para o docente consagrar ao trabalho 

escolar apenas um periodo do ano e dedicar o resto do 

terapo a investiga9ao, OU entao para contratarem professo

res alheios apenas durante urn semestre. 

8.4 - Um calculo rapido s0bre o numero de horas de escolaridade 

apresentado em 4 permite verificar que o aluno normal te

ra apenas cerca de 15 horas de trabalho escolar por sema

na, nilrnero muito baixo em rela9ao ao hcbitual. Deve-se to

davin tcr em conta que o nfunero elevado de aulas praticas 

e a exigencia do rnaior numcro possivcl de trw~alhos redi

gidos pelos alunos requerem um intenso labor extra-escolar 

que devcra ser assiduamente seguido pelos professores nao 

so nas aulas mas tarobem nas horas previstas para atenderern 

os alunos. 

A restri9ao do numero de aulas nao pode ser considerada 

come um regime de facilidade, antes, constituir motivo de 

redobrada exigencia. Nao deixara pretexto algurn para ce

dencias nos prazos de apresenta9ao de trabalhos, escalona

rnento de eventuais provas ou exmnes, previsao de ferias de 

ponto, ou outras formas de condescendencia que so podem 

redundar em detrimento do rendimento escolar. 



Este rnctod.o permite, alero disso, maior maleabilidade e 

rnais possibilidadcs de combina9ao, por exemplo no caso de 

alunos que quciram alargar as possibilidades de ernprego 

oferecidas pelo scu _bacharelato (conforme .:-o que -dissemos 

em 3.3 e 5) ou dos alunos que ao mesmo tempo exercern .uma 
profissao. 

Pensa-so, portanto, que merece a pena experimentar ·este 

progr<:!ma con uma escolaridade reduzida. No entanto, depois 

de feita a experiencia durante um certo .tempo, o Conselho 

do Curso, coM o sancionamento de Conselho Acadernico, pode

ra amnentar 0 numero de aulas OU proceder as adapta9oes 

que a pratica exigir. 

9 - Assistencia pedaqogica aos alunos 

9.1 - Como se disse acima em 8.4, os docentcs deverao reservar 

uma parte do sc:u tempo, no minirno de seis horas semanais, 

para atenderem os alunos que queirarn expcr-lhe as suas di

f iculdades OU pedir-lhe orientayOGS de caracter indivi

dual ou oricnta9oes de grupo ucerca do trabalho respective. 

Uma parte da ef ica.cia pedagogica do sistema repousc. nesta 

assistcncia extra-escolar. Por isso, nao basta estabelecer 

o principio e ma.rear as horas e lugar cm que cada docente 

prestc este servi90. ~ fundamental que ele nas aulas mar

que encontros com o.s alunos necessi tados d0 explica9oes 

suplementares, e ate reserve para csses horas orienta9oes 

que nao afectam toda a turrna. Esta assistencia e de tal 

modo importante que se devern encontrar os meios de o Con

selho do Grupo poder controlar e urgir o seu cumprimento. 

9.2 - Pelo que se disse ac8rca do niimero de alunos por aula teo

rico-pratica, aula pratica e seminario (n9 7.7) nao e pos

sivel manter as propor9oes entre docentes e discentes que 

ultimamente se t8m praticado nas Universidades Portuguesas. 

A divisao em turmas obriga a multiplica9ao de docentes. A 

assistencia pedagogica efectiva e individualizada aos alu

nos 1igualmente. Por estas razoes procurar-se-a nao ultra

passar uma propor9ao da ordem de 1:10, que nao se pode 

consiC.erar ideal, mas que pcrmite ja urn trabalho eficaz. 



9.3 - A assistencia de tipo pedagogico de quc aqui falamos pode 

ser completada com aquela que existe nas universidadc.s 

anglo-saxonicas e que se chama tutorial. Este regime ofe

r ece grandes vantagens, mas nao parece conveniente estabe

iece- lo sem o acordo dos ~lunos, Deve portanto submeter

-se-lhes o sistema, explicando claramente os seus objecti

ves e funcionamento, mas deixar-lhes a possibilidade de o 

adoptarem ou recusarem ou mesmo de criarem um sistema di

ferente de assistencia individual. 

10 - Aferi9ao do aproveitamento 

10.l - Em conformidade com o que se projecta nos outros cursos, 

a aferic;:ao do aprow~itamento no curso de Historia devera, 

na medida do possivel, tender para substituir o sisterna 

de cxame unico pelo da avalia9ao continua. 

Esta f az-se a partir do contacto e ntre professor-aluno 

nas aulas teorico-pr~ticas e nas aulas pr&ticas. Baseia

-se objectivamente na participa~ao activa do aluno ao lon

go do semestn~ 0 nos trabalhos praticos que apresenta .. 

Tera como apoio o parecc r dos outros professores do m£smo 

aluno. 

10.2 - Todavia, dada a cxist6ncia de disciplinas em que nao se 

prev2m aulas pr5ticas e em quo nao convem multiplicar pro

vas parciais, parecQ indispensavc:l manter o exmne, ao me

nos nesses casos. Por outro lado, tendo cm conta o nfur~ro 

restrito de alunos em cada turma e a exclus~o de aulas 

complctamente teoricas, acentua-se que, mesmo nestes ca-

sos, 0 exame nao e mais do que a prova objectiva comple

mentar de um juizo cuja subj c ctividade se deseja evitar. 

E mesmo nas disciplinas em que 0 trabalho pratico predomi

na , pode-se prever a nece ssidade ou de exame final ou de 

exercicios escritos para aferir a capacidade de sintese 

do aluno e estimular o seu esfor90 neste sentido . 

. ~s modalidades praticas das provas, exames e outros 

proceSSOS de avalin9ao nao devem, portanto, S8r igualmen

te prescritas para todas as disciplinas. Scrao determina-



das pelo Consclho de Curso, e poderao variar ao longo dos 

anos conforme a experiencia o aconselhar, mas evitando 

S8mpre rcduzi-las a um unico tipO de provas e menos ain

da a um unico exame. 

10.3 - o Ccnselho Academico, ceterrninara tarrbem, em conformidade 

com as prescri9oes gerais da Universidade acerca da par

ticipa9ao dos alunos na gcstao da Escola, o papel que de

verao tcr na detGrmina9ao das classifica9oes. Esta parti

cipa9ao e r.?..turalmente de desej a.r 1 por todos OS rooti VOS 1 

sobretudo para cstimular a rBsponsabilidade colectiva e 

evitar arbitrarie dades, mas depende em ultima analise dos 

docentes, nos termos em que foi recentemente deterrninado 

por despacho ministerial. 

11 - Organiza9ac departamcntal 

11.1 - Em conformidade com as disposi9oes gerais da Universidade 

do Minho, existem malhas separadas de departamentos e de 

cursos, sendo o departamento uma unidade de investiga9ao 

e nao uma unidade de ensino. Tal c portanto a natureza do 

Departamento de Historia e Arqueologia. 

A gestao do Departamento e colegial e nao pessoal. ~ I . 
exercida por urn Conselho de Direc9ao presidido por um Di-

rector. Este teri fun9oes executivas e poderi ser eleito 

periodicamente entre os docentes doutorados para exercer 

as suas fun9oes por um tempo a fixar. Dele poderao fazer 

parte em pe de igualdade alunos que ja participem na in

vestiga9ao (normalrnente os licenciados) . As outras pres

cri9oes acerca das formas de gestao, reunioes, partilha de 

responsabilidades e outros pormenores co regulamento de

partamental serao determinados roais tarde pelo Consclho 

Directive. 

11.2 - Por enquanto, preve~se apenas um Departarnento de Historia 

e Arqueologia. Logo que seja possivel dividir-se-a em dois, 

um de Historia e outro de Arqueologia. A generalidade do 

titulo daquele nao deve irnplicar uma indiferencia9ao na 

orienta9ao das pesquisas e muito menos uma investiga9ao 

dirigida para o estudo de questoes de ordem factologica. 



Apesar de possiveis carencias iniciais, o objectivo e 
criar grupos de estudo que utilizem a contribui9ao de 

outras Ciincias Hucanas alem da Hist6ria e orientar no 

mesmo sentido os jovens investigadores. 

Por esta razao, sao de evitar futures e eventuais de

partamentos por periodos historicos (como por exemplo um 

departamento de Historia Medieval) . No caso de o Departa

rnento de Historia se vir a fraccionar, podia-se prever 

um de Historia Social e Economica, outro de Hist6ria das 

Culturas e Mentalidades, etc. Mesmo antes de atingir esta 

especializa9ao, e necessario que haja uma colabora9ao 

intima entre OS membros do Departamento de Historia e OS 

dos Departamentos de organiza9ao de Economia, de Ciencias 

Juridicas e de Ciencias Sociais. 
I 

11.3 - o Departamento de Historia e Arqueologia so podera fun-

cionar se puder dispor de instala9ocs, mobiliario, uma 

pequena biblioteca especializadav equipamento tecnico 

como slides de Historia de Arte, microfilmes, ficheiros, 

leitores de microfilmes, mapas e outro material de carto

grafia historica, material para pesquisa arqueologica, 

etc., al6m de pessoal burocr~tico e de investigadores 

(que podem nao ser necessariamente docentes). Por isso 

se preveem no capitulo dos encargos as verbas destinadas 

a estes fins. 

Quanto a biblioteca do Departarnento deve-se notar que 

se trata apenas de colocar nela as obras de utiliza~ao 

mais frequente ou mais especi.alizada, e nao obras que 

possam ser normalmente requisitadas por quaisquer leito

res. Estas farao parte da Biblioteca Geral da Universi·

dade do Minh') (BGUM) . 

11.4 - A fun9ao de pesquisa do Departamento nao pode exercer-se 

sem que os seus resul tados sej a.'Tl publicados. A. publica:... 

~ao sera um meio de aferi~ao da ef icacia dos trabalhos 

e da produtividade dos membros. No entanto nao se preco

niza a cria9ao de uma Revista do Departamento, nem se

quer de uma Revista da Universidade do Minho. Conforme 

a natureza dos trabalhos, assim deverao ser publicados 



em revistas regj_onais corno as que ja existem no Minho, 

algumas delas com certa projec9ao supra-nacional (corno a 
11 R ' t d ro ' - "I ' ' B " t ,; ) _ev1s a e 1~u1maraes·, a racara iwgus a p e com as 

guais convcrn colaborar, ate para elevar o seu nivel 

cientifico, cu e~ revistas nacionais e internacionais da 

especialio.ade. Outros estu.dos mais extensos poderao ser 

publj_cados pela Universidade em forma de livro e ate 

constituir series, especializadas OU nao, e~ dctermina

dos dominios. 

12 - Dominios de investiga9ao no futuro imediato 

Como di3semos em 11.2, o Departarnento de Eistoria nao 

pc·de de inicio rcalizar uma pcsquisa perfei tamente integrada 

dcntro do ambito das Ciencias Humanas. Apesar disso, alguns dos 

candidatos a Universidade do ~'iinho podem desde ja orientar OS 

seus trabalhos nesse sentido. Tendo em conta os rcspectivos 

curricula cicntificos, prop0e-se aqui um plano de trabalhos de 

Historia dos grupos srJciais do Entrc Douro e Hinho e err. particu

lar das classes dominantes, cujo com.portamento e estrutura a 

docurnenta9ao permite apreender mr.is rcpidamente. 

~ obvio que nae so prctende fa.zcr "historia local''. A 

delimita9an do ~rnbito de pesquisa destina···se a.penas a facilitar 

o tratamento sistematj.co da documentac;ao r em ordem a averiguar 

rroblemas de estruturas socio-econ6micas, mecanismos de aquisi·· 

gao 6 deten9ao 0U perda de poder economico e IX)litico 1 aplica9ao 

e consumo de "rcndas 11 disr;onivc:is, manifesta.\!oes de mentalidade 

de grupo e de ideologia de classe, etc. o Entre Douro e Minho, 

com a maior densidade demograf ica do pa is 1 com uma nobreza tra-· 

dicionalista de rafzes seculares, com um clero dotado da mais 

poderosa riqueza fundiaria, fonte de emigra9ao para o resto do 

pais e as colonias ultramarinas, oferece um campo de trabalho 

privilegiado para estudos deste genera e cuja riqueza documen

tal, concentrada no Arquivo de Braga, permite averiguar com to

da a precisao. 

Para exemplif icar os recur sos documentais gue este l-ir

quivo possuif citem-se apenas as series completas de livros de 

rocibos e de administragao de grandes mosteiros beneditinos co-



mo Tibaes, que cobrem ininterruptamente o periodo que vai do 

siculo XVI ate 1834; os "livros de obras" de igrejas barrocas 

atraves dos quais se podem reconstituir os mecanismos economi

cos e sociais quc actuaram por ocasiao das respectivas constru-

9oes; a documenta9ao acerca das comendas e da propriedade vin

culada que a nobreza detinha; as esplendidas series, quase sem

pre completas :- dos registos paroquiais; etc. O Arquivo de Braga 

possui os melhores fundos deste genera e tern uma estrutura que 

permite o seu aproveitamento a curto prazo, pelo facto de os 

seus fundos mais importantes se terem conservado com a arruma-

9ao original e os respectivos indices. 

Utilizando as possibilidades dos docentes e investiga

dores que se propoem come~ar desde ja a trabalhar no Departamen

to de Historia, podem-se organizar grupos de investiga9ao para 

estudarem os seguintes temas: 

a) A estrutura da nobreza do Entre Douro e Minho no 

seculo XIII e a sua perda de poder politico. 

b) A incidencia da Peste Negra sobre a nobreza de En

tre Douro e Minho no seculo XIV. 

c) A nobreza de Entre Douro e Minho o a centraliza9ao 

regia no seculo xv. 
d) A recupera9ao do poder senhorial e mercantil pela 

nobreza de Entre Douro e Minho no seculo XVI. 

e) o factor demografico na evolm;ao social do Entre 

Douro e 1Unho durante os seculos XVII e XVIII. 

f) O barroco como expressao da mentalidade e do poder 

economico das classes dominantes no Entre Douro e 

Minho. 

g) A economia rural e mercantil do Entre Douro e Minho 

perante a revolu9ao industrial do seculo XIX. 

h) A estrutura tradicional dos grupos sociais de Entre 

Douro e Minho perante as transf orma9oes sociais e 

economicas do seculo XIX. 

Destes temas o b), o e) e o h) constituem ou englobam 

o objecto de outras tantas teses de doutoramento de tres licen

ciados que pretendem prepara- las para a Universidade do Minho, 

dois sob a. orienta9ao de prof essores portugueses e um no estran-



geiro. Os restantes estao na linha de investiga~ao que os res

pectivos responsaveis ja de algum modo iniciaram e para os quais 

possuem elementos aproveitave is. Nalgum caso o material acumula

do e em estudc e ate apreciavel. 

O Departamento de Historia da Universidade do Minho, 

na fase de transi9ao historiograf ica que certamente o pais vai 

atravessar, poderia portanto constituir um exemplo de aproveita

mento imedicto de recursos da historiografia tradicional orien

tando-os para objectivos rnais profundos e mais uteis, em ordem 

a preencher lacunas importantes da Historia nacional e a orien

tar a forrna9ao de futuros investigadores. 

Quante a investiga9ao arqueologica, pensa-se que 0 

principal e mais urgente trabalho a realizar e a inventaria9ao 

dos vestigios e esta9oes existentes, em ordem a sua preserva~ao 

e a uma programa9ao do seu estudo racional e sistematico, por 

arqueologos nacionais ou e~t~angeiros, da Universidade do Minho 

ou de outras universidades portuguesas. O trabalho ja realizado 

por um dos candidatos perrnite prever a orienta~ao de um grupo 

para a espccializa9ao na arqueologia medieval e a sua conjuga

~ao com os dois primeiros temas de pesquisa enunciados acima. 

Porem, o facto de este candidate estar a cumprir o servi90 mi

litar adia para mais tarde o respective estudo. 

13 - Instala9oes 

De acordo com c Relatorio da Comissao Instaladora, pa
gina 31, o Departamento de Historia e Arqueologiar assim como o 

curso de Historia; funcionarao no edificio da Rua D. Pedro v, 
em Braga. 

Essa solu9ao aprcsenta vantagens: 

a}Poder completar-se o quadro docente com professores 

da Faculdade de Filosof ia (Braga} da Universidade 

catolica. 

b}Os alunos e docentes podem facilmente utilizar a 

Biblioteca Geral (antiga Biblioteca Publica de Bra

ga) assim como a excelente Biblioteca da Faculdade 

de Filosofia. 



c) Os alunos podem disp6r de salas de estudo e biblio

teca contendo o numero adequado de exemplares de 

livros de texto, a insta lar no antigo edificio dos 

Servi9os Sociais da Legiao Portuguesa que passara 

a pertencer a Universidade. 

Admite-se que a escolaridade media dos alunos que fre 

quentam o curso de Hist6ria e Arqueologia e de 16 horas semanais, 

das quais 8 horas num anfiteatro de 60 lugares, 4 horas numa sa

la de 30 lugares e 4 horas numa sala de 15 lugares. Nestas con

dicoes, 6 turmas de 60 alunos cada, a que podem por exernplo cor

responder 3 x 60 = 180 alunos no prirneiro ano, 2 x 60 = 120 alu

nos no segundo ano e 60 alunos no terceiro ano, ocupam cerca de 

1/3 das instala9oes existentes no edificio da Rua D. Pedro v, 
desde que estes funcionem 48 horas por semana. 

14 - Equipamen1:£ 

14 .1 ... Nos cur sos de Letras e Artes, o material bil::liograf ico e 
extremamente importante. Podem-se considerar dois tipos 

de obras : as de apoio as aulas praticas e teorico-prati

cas, que devem existir em numerosos exemplares facilrnen

te acessiveis aos estudantes 1 e as obras de consulta, que 

poderao existir em exemplares unicos ou e~ poucos exern

plares na Biblioteca Geral e em certos casos nas biblio~ 

tecas dos dcpartamentos. As primciras farao parte da bi

blioteca estudantil a instalar no antigo edif icio da Le

giao Portuguesa i corno se disse. 

14.2 ~ Quanto as segundas, notar-se-a que a Biblioteca Geral 

(antiga Biblioteca Publica) disp0e de notaveis fundos de 

bibliografia nacional. Espera-se apenas que possam tor

nar-se acessiveis ao publicor depois dos trabalhos de 

adaptac;;:ao e do aumento de pessoal que permita acelerar a 

cataloga9io . Hi ainda o recurso da Biblioteca da Faculda

de de Filosofia de Braga, excepcionalmente rica em textos 

doutrinais, tanto nacionais como estrangeiros e a qual . 

os alunos da universidade do a inho poderao tambern recor

rer. Irnp0e-se todavia completar as disponibilidades bi

bliograficas da cidade em obras estrangeiras especializa-



das e de divulqa9ao cientifica. Os encargos com o equi

pamento biblioqraf ico serao naturalmente mais elevados 

no inicio, para dotar a Universidade das obras e colec

c;oes documentais, mas procurar·-se-ao adquirir estas ao 

longo dos tres prirneiros anos, e nao de uma so vez, para 

nao sobrecarregar demasiado 0 or9arnento, dado que OS 

curses de licenciatura se iniciarao somente em 1978. A 

prioridade das aquisi9oes bibliograf icas de obras mais 

dispendiosas obedecera primeiro as necessidades dos dou

torandos e investigadores que ja trabalham para a Uni

versidade do Minho_ 6 e depois ao objective de criar os 

instrumentos de trabalho necessarios para OS futuros de

partamentOS relacionados com as Ciencias Humanas. 

14 . 3 ·~ 0 material didatico propriamente di to e relativamente re

duzido. Destacam-seg colec9ao de slidesr filmes e video

~ cassetes para as 2ulas de No9oes de Historia e Critica 

da Artei colec9oes de reprodu9oes para as aulas de Paleo

grafia e colec9oes de mapas. 
Dado que o edif icio da Rua D. Pedro V dispora de salas 

equipadas para metodos audio - visuais de ensinov nao e 
preciso aponta-las como material didatico especifico do 

curse de Historia, para as aulas de Historia da Arte, 

Arqueologia e Paleografia. 

Ja falamos em 11.3 do material de investiga9ao que e 
necessario tambem adquirir para o Departamento de Histo

ria e Arqueologia. 

15 - Pessoal docente e investigadores 

15.1 - Os candidates a docentes para o curso de Historia da 

Universidade do Minho sao ~ 

4 Doutores 
~ 

2 Doutores do "3eme cicle'! (Frarn;a) 

1 Licenciado a terminar · o seu doutoramento 

2 Licenciados em condi9oes de poderem iniciar inedia

tamente o doutorarnento no estrange iro. 

3 Licenciados em condi9oes de iniciarem desde ja as 

fun9oes de assistentes.e de continuarem a prepara~ 



9ao do seu doutoramento na Universidade do Minho e 

ao mesmo tempo colaborarem no arranque dos curses 
de bacharelato. 

6 Assistentes. 

o que mostra que a Universidade do Minho, com a colabo

ra9ao da Faculdade de Filosofia de Braga, dispoe do pes

soal necessario para assegurar o arranque do Curso de 

Historia, no rnais curto espa90 de tempo. 

15.2 - Todavia, isso obriga a que sejam imediatamente contrata

dos alguns daqueles candidates, a fim de que eles possam 

colaborar aqtivamente na montagem do Departamento de His

t6ria e ~rqueologia, e no arranque do curse de Hist0r1a; · 

a iniciar logo que as instala9oes da Rua D. Pedro V es

tejam operacionais. 

o pessoal a contratar desde ja seria: 

4 Doutoresp um como Professor Extraordinario e tres 

como Professores Auxiliares. 

2 Licenciados que se destinarn a preparar o doutoramen

to no estrangeiro, aos quais seriam asseguradas 

bolsas de estudo. 

3 Licenciados que ja iniciaram a prepara~ao do seu 

doutoramento e podem colaborar no arranque dos cur

ses de bacharelato. 
~ 

2 Dou tores do t• 3eme cicle 11 desde que interessados em 

obter o doutoramento de Estado, aos quais seriam 

asseguradas as necessarias bolsas de estudo. 

0 restante pessoal docente sera contratado a medida 

que as futuras necessidades de organiza9ao e de ensino o 

exigirem. 

15.3 - At~ndendo a que decorrera ainda algum tempo ate que as 

instala9oes da Rua D. Pedro V estejarn prontas a funcio

nar, e ate que se organize completamente o Departamento 

de Hist6ria e Arqueologia; dado que no primeiro ano de 

funcionamento so come9ara o primeiro ano de bacharelato 

e no ano seguinte os dais primeiros; considerando final

mente as elevadas carencias nacionais em pessoal docente : 

sugere~se que o pessoal docent.e do Departamento de His-



ria da Universidade do Minho possa, durante os primeiros 

dois OU tres anos, dar a sua colabora9ao a Faculdade de 

Letras do Porto no dominio do ensinor em regime a combi

nar. 

16 - Encargos com a entrada em f uncionamento do curso de 

Historia e Argueologia 

Considerru."tl··se somente os encargos iniciais de natureza 

cientifica, didatica e administrativa: dado que o mobiliario e 

equiparnento das salas de aula e dos gabinetes de trabalho, fa

zem parte dos custos de instala~ao do edificio (Rua D. Pedro V, 

em Braga) I a utilizar por varios departamentos e para varios 

curses~ 

a) Bibliograf ia geral (essencialmente 

obras estrangeiras em falta na Bi

blioteca Publica) 

b) Bibliografia especializada (inclui 

microfilmes, amplia9oes fotografi

cas, etc.} 

c} Bibliograf ia para alunos (essencial

mente primeiros anos) 

d) Equipamento para a biblioteca depar

tamental (leitor, reprodutor micro

filrne, ficheiros, etc.) 

e) Equiparnento didatico (diapositivos 

de historia da arte, reprodu9oes 

fotograficas de paleografia, mapas, 

projector, etc.} 

f) Equipamento para ensino e investiga-

9ao de Arqueologia 

g) Equipamento administrativo (maquinas 

de escrever e fotocopiar, estirado

res de desenho 7 etc.) 

400-..-000$00. 

150.000$00 

150.000$00 

100.000$00 

150.000$00 

150.000$00 

100.000$00 

1.200.000$00 




