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Universidade de Cádis 

Com a criação do seu primeiro claustro, em 30 de outubro de 1979, nasce a 

Universidade de Cádis (UCA), culminando assim um longo processo de 

reivindicação de uma instituição universitária que recupera, para Cádis e a sua 

província, a frutífera tradição do ensino superior iniciado e desenvolvido sob a 

proteção das atividades marítimas e comerciais na idade moderna e 

contemporânea.  
 

Os antecedentes históricos dos estudos superiores em Cádis datam do século 

XV, aquando da fundação do Colégio de Pilotos dos Mares de Levante y 

Poniente, no âmbito da Confraria dos Vizcaínos, cujos estudos de cosmografia 

e matemáticas alcançaram grande notoriedade e prestígio, como certifica o 

Breve Tratado de la Sphera y Arte de navegar, de Martín Cortés, impressos em 

Sevilha em 1545, e a Analysis Geométrica de Antonio Hugo de Omerique- que 

viu a luz em 1698- como expressão da Cátedra Náutica, que desde 1682 

existia no Colégio de Santiago da Companhia de Jesus, fundado em 1566. 

Perante o impulso iluminista de Jorge Juan, Luis Godín e Vicente Tofiño entre 

outros, os estudos náuticos alcançaram uma grandeza excecional na Academia 

de Caballeros Guardias Marinas, com a criação do primeiro Observatório 

Astronômico de Espanha e da Assembleia Amistosa-Literaria, precedente da 

Academia das Ciências. 
 

No âmbito das humanidades a Cátedra de Latinidad de la Escuela Catedralicia, 

foi ocupada pelo gramático e erasmista Francisco de Támara. Também no 

Convento de Santo Domingo elegeu-se em 1681, estudos de gramática, artes e 

teologia, que se estendiam aos leigos alcançando estes elevado prestígio, pelo 

que em 1722 elevou-se a Estudo Geral. 

Em 1748 é criada a instituição cultural de maior relevo que alguma vez existiu 

em Cádis, o Real Colegio de Cirugía de la Armada, no qual foram professores, 

Virgili, Canivell, Nueve Iglesias, Roland. 

Neste colégio é introduzida a norma de becar (de bolsas de estudo) para os 

melhores alunos estudarem no mais prestigiados centros no estrangeiro, e 

chega a alcançar, por evidente mérito dos seus revolucionários planos de 
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estudo, a faculdade de realizar duas funções que até então eram exclusivas 

das universidades, como é a concessão dos títulos do “bachilleres latinos” por 

Real Cédula de 1757, e de formar em Medicina os seus em cirurgia, uma vez 

que eram carreiras distintas, estudando-se em toda a Europa a Medicina 

exclusivamente em faculdades universitárias e a Cirurgia em colégios extra 

universitários. Finalmente as Ordenanzas del Colegio de Cádiz, 1791, 

autorizam-na a conceder títulos de médico-cirurgião, novidade que se adotará 

posteriormente em toda a Europa.  

 

Quando em 1871 são autorizadas as faculdades livres, o município de Cádis 

solicitou a criação de uma Faculdade de Farmácia, que foi edificada junto às 

instalações da faculdade de medicina e dotada de um rico laboratório, dos mais 

importantes da época, custas do próprio município. Também se constituiu em 

Cádis, em outubro de 1873, uma Faculdade Libre de Derecho que se 

estabeleceu no n.º 17 da Calle San Miguel, e que em março do ano seguinte 

obteve do município e da Deputação Provincial os recursos necessários para 

elevá-la a Facultad Libre de Derecho; projeto não alcançado devido ao já 

referido Decreto de 29 de setembro de 1874 que anulava tais faculdades livres. 

No entanto, como Colégio de Direito Civil e Canônico permaneceu pelo menos 

até 1878, instalado na Calle San José, n º 38. 

 

Outros estudos tradicionais que se desenvolveram em Cádis foram os 

mercantis. Por Ordem Real de 26 de fevereiro de 1797, o Secretário de Estado 

Mariano Luis de Urquijo, transmitiu aos Reais Consulados do Mar, as 

disposições para oficializar os estudos mercantis, determinando que deveriam 

ser elaborados os respetivos planos, para sua aprovação. O mais ativo e 

importante dos Consulados espanhóis do momento, o da cidade de Cádis, 

revelou ter recebido a mesma ordem em 8 de março seguinte. Um dia depois, o 

consulado de Bilbao solicitava ao consulado de Cádis, informações sobre o 

plano de estudos que pensava adotar, o que lhe foi enviado em 25 de 

novembro do mesmo ano, com o fundamento que a partir da cidade de Nervión 

remeteriam o próprio quando este tivesse formado. A gravidade da situação 

existente nos anos finais do século XVIII, durante a guerra com a Inglaterra e a 
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epidemia da febre-amarela que sofria Cádis e a baía no início do século XIX, 

atrasou a concretização de tais estudos. 

Em julho de 1803 reuniu-se a Assembleia Geral do Consulado de Cádis e 

nomeou uma comissão para a aquisição de algumas quintas na rua central de 

San Francisco, esquina com a Alfandega antiga, onde projetou erguer a escola 

de Comercio. Em 26 de setembro deste ano foi anunciado no jornal Gaceta 

Oficial a abertura do concurso em Cádis, referente a cátedras de matemática, 

criadas a 2 de maio de 1804, com uma dotação de 12.000 reais anuais, 

atribuídos a Joaquín Riquelme e Magin Vallespiner, residentes sazonalmente 

em Madrid. O consulado nomeou dois professores de línguas modernas: um de 

francês e toscano, e outro de língua inglesa. Neste ano foi quando começaram 

as atividades da, que foi a primeira escola de estudos mercantis de Espanha.  

No mesmo ano de 1804 o arquiteto Pedro de Albisu -discípulo da Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando e de notável atividade em Cádis e 

na sua baía – criou plantas e perspetivas de um edifício, de uma arquitectura 

típica de Cádis. A sóbria e funcional fábrica com 264 pés de fachada, foi 

programada com três corpos - o primeiro com mezzanine- encimado por airosa 

cornija e açoteia com varandas. 

Seguindo as proporções clássicas, elevando-se a 21 varas fixadas pelas 

rígidas regras da polícia da cidade, o edifício da escola do Comércio 

apresentava uma perspetiva bela e elegante. Enquanto se construía o edifício, 

as aulas de comércio aconteciam na Academia das Nobres Artes. 

O Consulado de Bilbao -responsável por iniciar estes estudos em Espanha- 

não obteve a aprovação do seu Regulamento da Escola de Comércio até 9 de 

julho de 1818, que havia sido submetido o Conselho de Castela no ano 

anterior, inaugurando-se os estudos a 28 de dezembro do ano seguinte, 

catorze anos mais tarde do que em Cádis. A cidade de Cádis coube-lhe a 

honra de ser a iniciadora dos estudos mercantis na Espanha contemporânea. 

A Universidade de Cádis teve desde a sua fundação em 1979, um presidente e 

cinco reitores. Felipe Garrido, catedrático de cirurgia, foi o Presidente da 

Comissão de Gestão, que construiu a proposta de constituição do primeiro 



 4 Universidade de Cádis - AiCEi 

 

claustro da UCA, que em 24 de fevereiro de 1984 elegeu como reitor Mariano 

Peñalver Simó, Catedrático de Filosofia, sob a sua direção foram elaborados os 

Estatutos da UCA, aprovados em 26 de dezembro de 1985. 

Em 17 de junho de 1986 tiveram lugar as segundas eleições, das quais foi 

eleito reitor José Luis Romero Palanco, Catedrático de Medicina Legal, reeleito 

em 16 de outubro de 1990. As terceiras eleições tiveram lugar em dezembro de 

1994, na qual foi eleito, Guillermo Martínez Massanet, Catedrático de Química 

Orgânica, reeleito no início de 1999. O Catedrático Diego Sales Márquez 

governou a instituição entre maio de 2003 e maio de 2011, enquanto o 

Catedrático de Química e Física, Eduardo González Mazo, governa desde 12 

de julho de 2011.   

Nos últimos anos se tem trabalhado intensamente para fazer frente à crescente 

procura de estudos superiores. A UCA passou de 6.000 alunos durante o curso 

do ano letivo de 1979-80, a quase 24.000 atualmente. 

Durante este tempo e como resultado de uma ambiciosa programação 

plurianual, a UCA comprometeu-se de forma determinada a assumir as infra-

estruturas necessárias para converter-se numa universidade de qualidade. 

Desde 1990 foram executados os seguintes projetos de infra-estruturas: a nova 

Faculdade de Filosofia e Literatura; o Complexo Andaluz Superior de Estudos 

Marinhos, a Faculdade de Ciências e Económicas e Empresariais; a Faculdade 

de Ciências do Trabalho e o Aulario de La Bomba (atual edifício da 

Constituição 1812), todos eles no Campus da cidade de Cádis. Foram também 

realizadas obras no edifício de serviços da Faculdade de Direito, e iniciaram as 

obras do Campus da Assunção em Jerez de la Frontera; os novos edifícios de 

serviços -Biblioteca, Institutos de Investigação e Centro Integrado de 

Tecnologias da Informação- no Campus de Porto Real, e a escola de Ciências 

da Saúde, no Campus de Algeciras. 

Em outubro de 2004 inaugurou-se o novo Campus Universitário de Jerez, 

albergando os Centros anteriormente distribuídos pela localidade. No Campus 

de Cádiz, o curso do ano letivo de 2005-2006 teve início com a abertura de um 

novo edifício das Ciências da Saúde, enquanto o novo edifício da Escola 
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Superior de Engenharia no campus de Puerto Real, iniciou funções com o 

curso académico de 2014-2015. 

Os desafios futuros que a UCA apresenta estão relacionados com o novo 

quadro legislativo resultantes da aprovação da LOU; a estabilização do número 

de alunos devido ao declínio demográfico; a entrada em vigor de um novo 

programa de financiamento das universidades da Andaluzia, que existe desde 

há vários anos; a introdução de programas de avaliação da qualidade dos 

títulos de licenciatura; o surgimento de novas tecnologias da informação e 

comunicação e sua adaptação à educação e, finalmente, não menos 

importante, a colaboração permanente com instituições e setores 

socioeconómicos da província de Cádis, que contribuem para o seu 

desenvolvimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


