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Nota de apresentação 

Com a publicação deste número XXV retoma-se a regular edição do 
Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. Surgido em 1973, fruto da 
ação do Professor Torquato Sousa Soares, então Diretor do Arquivo da 
Universidade, destinado a responder a imposição governativa, logo publicou 
um primeiro guia dos fundos da instituição ainda hoje incontornável, mas 
que o tempo desatualizou, pelo que em breve será substituído por outro 
que incorpore não só os hodiernos critérios da arquivística entretanto desen-
volvidos, como dê conta de inúmeros acervos até ao presente não tratados 
de modo total ou parcial.

No decurso dos números sucessivos, o Boletim do Arquivo da Universidade 
de Coimbra tornou-se uma publicação singular no mundo editorial português, 
sendo uma das raras promovida regularmente por um arquivo e permitindo 
a divulgação pública de centenas de estudos.

Após um interregno de irregular publicação, renasce agora com distin-
tos objetivos, novo formato e adaptado aos mais atualizados critérios inter-
nacionais que regem este género de publicações periódicas. 

Em conformidade, será vocacionado para a edição de estudos e pes-
quisas no âmbito da Arquivística e da História, dando preferência aos que 
têm por principal objeto acervos existentes no Arquivo da Universidade de 
Coimbra, visando ainda estimular o debate pluridisciplinar nos âmbitos da 
Ciência da Informação e da História, produzindo novo conhecimento e dando 
a conhecer a atividade que nestes domínios se desenvolve em Portugal e em 
especial no referido Arquivo. Cumpre dessa forma uma das missões estatu-
tárias essenciais que está confiada a esta unidade de extensão cultural e de 
apoio à formação da Universidade de Coimbra, a única em Portugal que 
possui um arquivo desta natureza e dimensão e que se constitui como uma 
das suas mais valias, ao preservar e disponibilizar um património documen-
tal notável não apenas para a plurissecular história da Universidade em 
Portugal, mas igualmente para a História local e nacional.

Será exclusivamente publicado em versão digital on-line, tornando-se deste 
modo acessível de imediato a todos os interessados em qualquer parte do 
Mundo, acelerando e aprofundando a sua capacidade de divulgação e reduzin-
do drasticamente os custos materiais de edição. O pedido de artigos e o Estatuto 
Editorial da publicação, cumprindo todas as normas internacionais, passa de 
igual modo a estar disponível on-line e acessível a partir do seguinte endereço: 
http://iuc-revistas.com/ojs/index.php/boletimauc/index.
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Dispõe de um Conselho de Redação que integra membros externos à 
instituição, procurando salvaguardar uma maior imparcialidade nas decisões 
tomadas, e de um Conselho Externo de Consultores composto por arquivis-
tas e historiadores portugueses e de várias outras nacionalidades. Por fim, 
todos os estudos que integra são avaliados antes da sua publicação por, pelo 
menos, dois pares do referido Conselho Externo, assim promovendo a sua 
qualidade e rigor científico.

São as primícias destes novos desideratos e desafios que agora se trazem 
a público, com um rico e abrangente conjunto de estudos que atravessam 
campos e temáticas plurais, entre a História e a Arquivística, calcorreando 
tempos e objetos variados, padrão que corresponde aos anseios da renovada 
forma do Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra.

Esta tarefa não teria sido possível sem a colaboração e o empenho de 
várias pessoas e entidades a quem há o dever de agradecer, aliado ao gosto 
de declarar o prazer que constituiu compartilhar com todos esta caminhada. 
Englobamos indistintamente na viva e reconhecida expressão da nossa grati-
dão desde logo os autores, sem os quais nada faria sentido, todos os membros 
do Conselho de Redação, em especial os exteriores aos quadros do Arquivo 
da Universidade, Doutoras Leontina Ventura e Cristina Freitas, a vasta equipa 
de membros que integram o Conselho Externo de Avaliadores, que pronta-
mente se disponibilizaram a integrar o projeto e pontual e superiormente 
prestaram a sua colaboração: o Doutor António Tavares Lopes, imprescindível 
na orientação do modo de utilização da plataforma digital em que o Boletim é 
agora publicado, à Eng.ª Gina Costa, técnica superior do AUC, e à Dr.ª Adriana 
Antunes, bolseira no AUC, pelo apoio na aprendizagem desta mesma tecno-
logia, a Imprensa da Universidade de Coimbra que passa a ser a editora desta 
publicação, relevando a pronta aceitação que emprestaram ao projeto e o 
empenho na sua concretização do seu Diretor, Doutor Delfim Leão, e da sua 
Diretora-Adjunta, Dr.ª Maria João Padez. O volume teve na Dr.ª Gracinda Guedes, 
membro eleito pelo Conselho de Redação para essa tarefa, uma coordenadora 
empenhada, diligente e competente. Sem o seu trabalho, este número XXV do 
novo Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra não estaria agora dispo-
nível a todos quantos, assim se espera, possam vir a apreciá-lo.

A Direção do Boletim do Arquivo 
da Universidade de Coimbra
José Pedro Paiva
Júlio Ramos


