
Uma das iniciativas mais marcantes das comemorações do centenário da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) foi o ciclo Conferên-
cias do 19, concebido com a preocupação de abrir a instituição à Cidade e de 
divulgar não apenas o passado da Faculdade, mas também de dar a conhecer 
diversas áreas científicas que dão identidade a esta escola, desde o momento 
da sua criação, em 1919.

Realizadas em diferentes locais da cidade do Porto, as Conferências do 
19 foram, na sua grande maioria, proferidas e moderadas por docentes da 
FLUP, tendo proporcionado uma ocasião privilegiada para desenvolverem 
investigação sobre a própria escola na sua primeira fase de vida (e não só…), 
os seus docentes, o ensino que nela se fez, as correntes científicas que eram 
seguidas, as influências a que foi permeável. Os textos que agora se publi-
cam dão conta desse legado, assinalando assim, da melhor forma, os 100 
anos da instituição.

A par do referido ciclo de conferências, surgiram, em momentos diversos, 
no decurso do ano comemorativo, oportunidades para organizar outras pa-
lestras, sobre temas relevantes para a efeméride que se celebrava, sendo os 
respetivos textos também reunidos neste livro. E, pelo significado que teve 
enquanto memorial da primeira fase de vida da FLUP, complementa-se este 
volume com o catálogo da exposição Entrou-me uma alma nova! Faculdade 
de Letras do Porto (1919-1931), que esteve patente na biblioteca durante cin-
co meses (abril a setembro de 2019).

Aos conferencistas / autores dos textos e aos moderadores das sessões, 
às entidades que acolheram as conferências, aos organizadores das diver-
sas atividades comemorativas (conferências, exposições, colóquios…) deixo 
registado um agradecimento sentido, por toda a dedicação e trabalho que 
tiveram, contribuindo assim para o sucesso da celebração do centenário da 
FLUP e para o reforço da identidade da instituição. Bem hajam!
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