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Museu da Ciência que
é do conhecimento

DB-Carlos Jorge Monteiro

Reitor empossou oito diretores de Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação da UC

111 O Museu da Ciência
da Universidade de Coimbra não vai mudar de nome.
Quem o garante é o reitor,
plastificando o conceito:
“em sentido lato, ciência é
conhecimento”. É, então, um
museu do conhecimento
que João Gabriel Silva quer
como aglutinador de todos
os acervos, para ter “um papel central na estratégia de
globalização” da UC.
Recorrendo ao ato fundador da universidade, João Gabriel Silva lembra a missão
explicitada por Dom Dinis:
“trazer o tesouro admirável
da ciência”. Daí a significância.
Na prática, então, caberá
à nova diretora, Carlota Simões, dar corpo e sentido a
esta enorme incumbência,
definida pelo reitor: “Com
a segunda fase, instalando o
museu no Colégio de Jesus, a

missão do Museu da Ciência
tem de ser a de atrair gente
de todo o mundo”. Sim, porque “há acervo e há riqueza
mais do que suficientes”,
refere.
No plano funcional, este
“novo” museu vai ter de coordenar-se com a Biblioteca Rómulo de carvalho – na
componente de História da
Ciência – e com o Exploratório Infante Dom Henrique
– fulcral na divulgação de
Ciência.
O museu, está visto, ocupou
parte substancial da atenção
do reitor, no discurso de posse dos novos diretores das
UECAF – Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à
Formação.
Mas houve também espaço
para o Jardim Botânico, onde
João Gabriel Silva “gostaria
de ver, para além da flora
exótica, também um repo-

sitório da flora nacional e da
região”.
À direção da Biblioteca
Geral, lembrou a inevitabilidade de adiar a construção
de um novo espaço. E aproveitou para deixar uma incumbência: a coordenação
de todas as bibliotecas.
Por fim, João Gabriel elogiou o trabalho desenvolvido no TAGV – o espaço com
“mais densidade de programação cultural em todo o
país, apesar de ter um orçamento ridículo, face às principais estruturas de cultura
do país”. E lembrou a abertura próxima do grande espaço
cultural, no Convento de São
Francisco que, “manifestamente, cria sinergias e abre
novas oportunidades que,
bem aplicadas, conseguirão
dar maior expressão à atividade cultural de Coimbra”.
| Paulo Marques
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