
Prefácio

O Professor Doutor Francisco Ribeiro da Silva, professor catedrático do 
Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, alcançou 
a aposentação da função pública em Julho de 2006, logo depois de terminada a sua 
função como Vice-Reitor da UP.

Depois de ter sido aluno brilhante do curso de História da FLUP, o Professor 
Francisco Ribeiro da Silva ingressou como assistente no ano lectivo de 1975/76, 
percorrendo a partir daí todos os patamares da carreira académica, com doutoramento 
em História Moderna e Contemporânea, em 31 de Janeiro de 1986, e provas de 
agregação, em 22 e 23 de Abril de 1993. Em 21 de Janeiro de 1994 era empossado 
como professor catedrático.

Sempre se revelou como um professor dedicado ao ensino, delicado para com 
todos, respeitado por todos.

Paralelamente, desempenhou múltiplos cargos de gestão na Faculdade (presidente 
do Conselho Directivo, Vice-presidente do Conselho Científico, integrou o Senado da 
Universidade do Porto. Foi presidente de secção de História e o primeiro presidente 
do Departamento de História, quando da sua criação em 2000-2001. Realizou dois 
mandatos como vice-reitor da mesma Universidade, no âmbito de cujo cargo se tornou 
no primeiro Provedor do Aluno, cargo então criado.

Mas o Professor Francisco Ribeiro da Silva foi também um investigador aplicado, 
com obra vasta e reconhecida na historiografia portuguesa e na comunidade académica, 
participando em diversas instituições científicas. É autor de múltiplos trabalhos e de 
acções de investigação que prestigiaram o Departamento de História, a Faculdade de 
Letras e a Universidade do Porto. Na sequência da sua aposentação, o Departamento 
de História e a Faculdade de Letras procuraram assinalar esse momento simbólico 
de retirada do ensino, dando de imediato continuidade àquilo que um investigador 
deixa sempre em herança, ou seja, a vontade de reflectir sobre a sociedade, neste 
caso em perspectiva histórica, retomando as linhas de investigação sobre as quais o 
homenageado se debruçou e continuará a debruçar. 

Com efeito, o Prof. Francisco Ribeiro da Silva apresenta uma larga bibliografia 
centrada sobre a história das instituições e do poder na época moderna, bem como 
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a sua envolvente económica, social e cultural. Essa obra articula-se essencialmente 
sobre o caso do Porto e suas relações nacionais e internacionais, mas os seus estudos 
sobre temática municipal, actividades económicas ou expressão cultural alargam-se ao 
Norte de Portugal. A sua tese de doutoramento, intitulada O Porto e o seu Termo (1580-
1640). Os Homens, as Instituições e o Poder, apresentada em 1986, tornou-se uma obra de 
referência para os estudos de administração municipal, repercutindo-se essa matriz em 
obras de outros historiadores mais jovens.

 Na sua produção multifacetada, Francisco Ribeiro da Silva abriu novas 
interpretações sobre o período filipino e o papel do Estado no poder local, analisou 
o papel dos representantes locais nas Cortes, produziu novas leituras sobre os forais, 
debruçou-se sobre as manifestações populares (motins do Porto em 1757) e sobre grupos 
de pressão (maçons, católicos e autarcas), estudou percursos de pessoas significativas 
(Coronel Hélder Ribeiro) e de grupos de actores sociais (deputados de 1911, oficiais 
administrativos e judiciais, os despachantes, os pilotos…) e de instituições privadas 
(Hospital da Lapa). Prestou atenção aos fenómenos culturais e às mentalidades, tendo 
publicado estudos relevantes sobre a alfabetização, a história da educação, a assistência. 
E dedicou uma atenção particular ao estudo dos vinhos do Douro e Porto (no âmbito 
do GEHVID – Grupo de Estudos de História da Viticultura Portuense, de que foi 
coordenador). 

Como orientador de investigação, sensibilizou muitos alunos de pós-graduação 
para as suas áreas de eleição, sendo reconhecíveis as marcas inspiradoras do seu labor 
historiográfico em vários trabalhos de historiadores mais recentes. 

Se reflectir sobre a sua obra foi um dos actos de homenagem então encontrado 
para lhe manifestar a gratidão e reconhecimento da Faculdade pelo seu labor enquanto 
universitário e investigador, dar continuidade a esse labor tornou-se imperativo. Nesse 
sentido, solicitou-se ao homenageado a selecção de uma antologia de artigos seus, ainda 
inéditos ou publicados em revistas antigas ou fora do circuito comercial, ou seja, de 
acesso difícil, de forma a constituir uma amostra da sua obra e a sensibilizar o público 
actual para os seus trabalhos de investigação. O presente volume responde a esse repto, 
permitindo fruir de alguns textos marcantes do seu labor historiográfico.

Professor Francisco Ribeiro da Silva, em nome da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e dos seus antigos alunos, obrigado pelas suas lições, pela sua 
obra, pela sua forma exemplar de ser cidadão.  

Jorge Fernandes Alves
Director da FLUP


