Exposição Documental
Está patente, até ao final do mês de agosto, na sala D. João III do AUC, uma
exposição documental intitulada: «O Brasil no Arquivo da Universidade de
Coimbra: emigração e relações culturais nos séculos XIX e XX».
Esta exposição foi organizada para figurar no Seminário internacional
Género em rede e a construção de um mundo global que decorreu no dia 5
de julho de 2016, no AUC, numa organização conjunta do CHSC da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e o IHC – CEHFCI da
Universidade de Évora.
O acervo documental, agora exposto, foi selecionado nos fundos
documentais da Universidade de Coimbra e do Governo Civil de Coimbra.
Pretendeu-se ilustrar as relações entre a Universidade de Coimbra e o
Brasil, através dos alunos que aqui estudaram e os que aqui vieram a ser
professores. Assim, podem citar-se, alguns dos nomes presentes: José
Bonifácio de Andrada e Silva, Miguel Calmon du Pin e Almeida, José Ricardo
da Costa Aguiar de Andrada e Pedro de Araújo Lima (estes dois últimos
fizeram parte do grupo de seis deputados que participaram na elaboração
do anteprojeto da Constituição Brasileira). Refiram-se, também, as
primeiras mulheres brasileiras a frequentar a Universidade de Coimbra, no
ano letivo de 1917-1918: Maria Adosinda Guimarães Mendes e América do
Sul Fontes Monteiro.
Não ficou esquecida a receção ao Imperador D. Pedro II, na Universidade
de Coimbra, em 4 de março de 1872, onde foi recebido por girândolas de
foguetes e pela Filarmónica Boa-união que tocou o hino nacional.
Está também representada a criação da Sala Brasil, em 1925, na Faculdade
de Letras, que seria a antecessora do Instituto de Estudos Brasileiros.
Não puderam deixar de ser lembrados os doutoramentos honoris causa,
através dos presidentes da República do Brasil: João Café Filho (1955) e
Juscelino Kubitschek (1960); e personalidades do meio académico e
científico, como o Prof. Carlos Chagas (1960), o Prof. Gilberto Freyre (1962).
O tema da emigração portuguesa para o Brasil ficou ilustrado com
documentos selecionados nos processos de concessão de passaporte,
estando patentes, entre outros, termos de identidade e, sobretudo, as
designadas cartas de chamada.
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