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                                                    SAUDAÇÃO

A UPP - Universidade Popular do Porto é uma associação cultural sem fins lucrativos, pessoa colectiva 
de utilidade pública, criada a 25 de Junho de 1979, numa homenagem a Bento de Jesus Caraça (data  
do trigésimo aniversário da sua morte) por um grupo de destacados intelectuais do Porto, entre os  
quais se encontravam os Professores Armando de Castro, Emílio Peres, José Morgado, Óscar Lopes e 
Ruy Luís Gomes, com o objectivo de promover o conhecimento e a formação cultural, científica e 
técnica nas diversas áreas do saber e da actividade social.

Ao  longo dos  seus  anos  de  existência,  a  Universidade  Popular  do  Porto  tem desenvolvido  uma  
actividade constante, materializada na realização de dezenas de cursos, em horário diurno e pós-
laboral,  seminários,  conferências,  debates,  visitas  de  estudo e  outras,  nas  quais  já  participaram  
milhares de pessoas,  de diferentes idades, estratos sociais e níveis de escolaridade, contribuindo 
para a divulgação do saber e da cultura, promovendo a cidadania activa e a educação ao longo da  
vida. Para além de manter grupos e centros de estudo em diversas áreas, sendo de destacar os  
relacionados  com  a  história  do  Porto  e  a  história  contemporânea  do  Porto,  nas  suas  diversas 
vertentes, contribuindo para a preservação da memória da cidade. Sendo de sublinhar que todos os  
professores, monitores e colaboradores levam a cabo as mais diferentes iniciativas e funções lectivas 
em regime de voluntariado, sem auferirem qualquer remuneração.

A  Universidade  Popular  do  Porto  também  é  um  ponto  de  encontro  e  de  intercâmbio  de 
investigadores académicos das diversas áreas do saber, sendo de destacar a iniciativa «Oficinas do 
Pensável», que contribui para a divulgação e discussão dos trabalhos de jovens investigadores da 
cidade do Porto. É de salientar também a colaboração existente com o movimento associativo da 
cidade do Porto.

No passado dia 4 de Fevereiro de 2012, a Universidade Popular do Porto inaugurou as suas novas  
instalações na Rua da Boavista, nº 736, que permitirão não só expandir o seu trabalho, como a sua 
oferta ao nível educativo e cultural. 

Gratos pelos relevantes serviços prestados à Cidade e à educação, investigação e cultura ao nível  
nacional, propomos à Câmara Municipal uma saudação à Universidade Popular do Porto, envolvendo 
nesta saudação os seus corpos sociais, os professores, monitores, colaboradores e alunos.
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