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Entidade detentora

Arquivo da Universidade de Coimbra

História custodial e arquivística

O Arquivo da Universidade foi elevado a repartição autónoma da Universidade de Coimbra pelo Decreto
n.º 4 de 12 de junho de 1901, passando a ter uma direção própria e um quadro de pessoal. Foi nomeado
seu primeiro diretor o Doutor António Garcia Ribeiro de Vasconcelos, pois a sua ligação ao Arquivo vinha
já de anos anteriores, uma vez que, em 21 de maio de 1897, fora nomeado para reorganizar a
documentação do Arquivo. Inicialmente teve a designação de Arquivo e Museu de Arte Sacra pois com a
extinção do culto na capela da Universidade, esta foi transformada em Museu de Arte Sacra, tendo ficado
na dependência do Arquivo, por Decreto com força de Lei de 21 de janeiro de 1911.
Desde logo foi considerada sua missão primordial conservar a documentação recebida e produzida pela
Universidade de Coimbra. Alguns anos depois passou a receber documentação de outras instituições do
distrito de Coimbra, sendo de destacar a incorporação feita em 1917, por indicação do doutor Júlio
Dantas, então inspetor das Bibliotecas Eruditas e Arquivos, tendo sido recebida a documentação do
cartório da Mitra e do Cabido da Sé de Coimbra e a documentação paroquial que se encontrava no
Seminário Diocesano de Coimbra.
Por sua vez, na sequência do Decreto n.º 1630 de 9 de junho de 1915 e do Decreto n.º 2607 de 2 de
setembro de 1916 que determinaram a incorporação de livros notariais e livros paroquiais findos, também
estes vieram a ser incorporados no Arquivo a partir de 1921. Em 1941, seria a vez de ser incorporado o
arquivo do Governo Civil.
Com o Decreto n.º 19/952 de 20 de julho de 1931 que organizou definitivamente os arquivos distritais, foi
anexado o Arquivo Distrital de Coimbra ao Arquivo da Universidade, situação que se mantem até à
atualidade. O Regulamento n.º 574/2010 de 2 de julho determinou as competências e missão do Arquivo
da Universidade, com destaque para a conservação, valorização e tratamento do património arquivístico
da Universidade, o apoio ao ensino e à investigação e a promoção de atividades de natureza cultural. A
partir de 1948, passou a estar sediado nas atuais instalações, o edifício delineado pelo arquiteto Alberto
Pessoa, tendo ocorrido em 19 de janeiro desse ano a transferência de documentos e tendo sido aberto ao
público em 9 de março de 1948. No entanto, a inauguração oficial teve lugar a 16 de outubro, contando
com a presença dos Ministros da Educação e das Obras Públicas.
Reflete todos os aspetos de ingresso, preservação e tratamento arquivístico da documentação produzida
pela Universidade de Coimbra, desde a sua transferência definitiva para Coimbra em 1537, bem como a
documentação produzida quando a Universidade esteve instalada em Lisboa, desde a sua fundação em 1
de março de 1290.
Revela as formas de ingresso e tratamento da documentação de extintas instituições monásticas do
distrito de Coimbra e Aveiro, bem como a documentação paroquial, notarial, judicial e restante
documentação distrital.
Retrata as tarefas de organização, tratamento e divulgação da documentação ao longo dos tempos, bem
como as relações com instituições congéneres e com diversos outros departamentos universitários e
instituições culturais e de ensino, como o testemunham a correspondência expedida e recebida.
Reúne informação sobre todos os funcionários que trabalharam na instituição, no que diz respeito à sua
contratação, assiduidade, tarefas desenvolvidas, etc., bem como sobre todas as atividades culturais
realizadas, como seja a organização de exposições documentais, colóquios e encontros.
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