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Universidade sai devagar
da crise, graças ao turismo
Cerimónia Ao dar posse a oito directores, reitor antecipou condições menos
agrestes para as Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação da UC
FIGUEIREDO

António Manuel Rodrigues
AUniversidade de Coimbra está
«a sair devagarinho» das dificuldades, graças a um «aumento substancial» da receita,
disse ontem o reitor João Gabriel Silva, ao dar posse a oito
directores de unidades da instituição. «O dinheiro adicional
vem do turismo», acrescentou
João Gabriel Silva, ao assumir
que, neste sector, as perspectivas
para este ano são de aumento.
Ao partir da evidência de que
«em Coimbra o turismo é cultural», o reitor considerou «correcto que o dinheiro da cultura
ajude a cultura», permitindo
condições «menos agrestes» às
Unidades de Extensão Cultural
e de Apoio à Formação da Universidade (UECAFs). No entanto, lembrou que as actividades dependem dos recursos
disponíveis e que cada realização deve incluir a preocupação
com a obtenção de receita.
João Gabriel responderia
ainda a um desafio de José Augusto Bernardes que, ao ser reconduzido na Direcção da Biblioteca Geral (BGUC), sugerira
a criação de um conselho informal nas UECAFs porque
«não se ouvem entre si». É
«uma boa ideia», anuiu o reitor,
ao considerar que é também
altura, agora que há maior estabilidade, de «rever os estatutos das UECAFs».
BGUC, Arquivo e Imprensa
Além de Augusto Bernardes,
foram reconduzidos para um
novo mandato de quatro anos
os directores José Pedro Paiva
(Arquivo), Rui Bebiano (Centro
de Documentação 25 de Abril),
Maria de Aguiar Morais (Estádio Universitário), Delfim Leão
(Imprensa) e Fernando de Matos Oliveira (Teatro Académico
de Gil Vicente). Em primeiro
mandato surgem Carlota Simões (Museu da Ciência) e António do Carmo Gouveia (que
assume a Direcção do Jardim
Botânico em substituição de
Paulo Trincão, este indicado
pela UC para o Exploratório
Infante D. Henrique).
João Gabriel espera que a Bi-

Reitor João Gabriel deu posse a José Augusto Bernardes, José Pedro Paiva, Delfim Leão, Carlota
Simões, Rui Bebiano, Fernando de Matos Oliveira, Maria Aguiar Morais e António do Carmo Gouveia

blioteca Geral adquira em
breve «capacidade razoável
para comprar livros». Ao reconhecer o esforço da Direcção
de José Augusto Bernardes, o
reitor disser ter «consciência
de um problema por resolver»,
referindo-se à falta de espaço.
«A grande solução», no entanto, «ainda não está disponível», esclareceu, antes de afirmar que a aposta no digital é
para continuar.
Aliás, diria algo semelhante
em relação à Imprensa da UC,
«o maior repositório de informação académica de língua
portuguesa», em que aumenta
o acervo físico e digital. Delfim
Leão definira, ao tomar posse,
o reforço da área digital como
prioridade numa estratégia

clara de internacionalização, em
que se procurará ser referência
na lusofonia mas indo mais
além, à conquista do Norte da
Europa e do Norte da América.
Nos últimos anos o Arquivo
da UC modernizou-se, teve
transformações estruturantes,
observou José Pedro Paiva, ao
divulgar que está a ser terminado o guia de 526 acervos e a
base de dados, com 102 mil registos, «está pronta a lançar».
Um dos grandes objectivos,
acrescentou, é dar «visibilidade
a um acervo riquíssimo».
Na «demanda de atrair gente
de mais longe, a história preservada no Arquivo tem sido
essencial», acentuou João Gabriel, dando o exemplo das relações com a China e a impor-

tância da UC nas relações entre
Europa e Ocidente. No Arquivo
estará também a resposta a um
desafio que o reitor colocou a
si próprio: dar «um impulso
grande ao conhecimento histórico da UC».
Obras no TAGV
e no Universitário
«Há muito por fazer no
TAGV, sobretudo ao nível da
gestão autónoma», diria Fernando Matos Oliveira, ao recuperar a “reconstrução” que
foi necessário fazer com a extinção da Fundação da Universidade. Há também desafios
estruturais, com o director a
anunciar para breve obras na
plateia principal e depois nos
equipamentos.

João Gabriel revelou «orgulho» na intensidade da programação, exortando a sinergias
com as novas capacidades da
cidade (Centro de Convenções
e Espaço Cultural do Convento
de S. Francisco). O efeito de sinergias pode dar maior expressão à actividade cultural, reflectiu, ao afastar a ideia de
competição.
Também em obras vai estar
o Estádio Universitário. Mas,
alertou João Gabriel, não é
para «construir, usar e deitar
fora», desejando que seja para
usufruir antes e depois dos Jogos Europeus Universitários de
2018. Maria de Aguiar Morais
falara, ao ser empossada, «em
tempos de esperança e de sonhos». Decorrem obras no pavilhão 3, em breve haverá no
pavilhão 1 e, espera a directora,
surgirão ligações «funcionais,
espaciais e morfológicas» à cidade.
Centro 25 de Abril
Rui Bebiano espera alargar a
visibilidade do Centro de Documentação 25 de Abril com a
passagem para novas instalações, no Colégio da Graça.
Transcendido o núcleo histórico que dá nome ao centro, o
director aludiu a documentação histórica dos últimos 60
anos, assumindo para o futuro
um «centro de história contemporânea de nível nacional»,
ambição com acolhimento
pelo reitor.
Jardim Botânico
A primeira missão do Jardim Botânico «é o conhecimento», afirmou João Gabriel,
já depois de o novo director,
António Gouveia, se ter referido ao espaço de investigação, de ciência, divulgação e
contemplação. O reitor aludiu
à renovação do espaço visitável do JBUC, numa parceria
com a Câmara Municipal de
Coimbra, garantindo que a
ciência estará sempre em primeiro lugar. |

Museu da Ciência “central na estratégia de globalização da UC”, diz reitor
Nas primeiras palavras
como directora do Museu
da Ciência, Carlota Simões
agradeceu ao antecessor,
Paulo Gama Mota, o facto
de ter colocado o projecto
num patamar de excelência.
Com quase tantos prémios
como os oito anos que tem
de existência, o Museu «envolve um tesouro», feito de

«história, documentação e
conhecimento».
João Gabriel, igualmente
agradecido ao anterior director, entende que é necessário criar condições para a
segunda e «grande fase» do
Museu, com o colégio de
Jesus «praticamente disponível». A segunda fase, disse,
«obriga-nos a repensar a

ambição e a coordenação
com estruturas próximas
[os centros de Ciência Viva
Exploratório Infante D.
Henrique e Centro Rómulo
de Carvalho].
Ao entender que estas duas
estruturas têm «uma missão local», João Gabriel
apontou «uma missão mais
global» ao Museu da Ciên-

cia. Preconiza-se, pois, um
«museu do conhecimento
aberto a todos os sectores
da UC», em que o acervo
terá «uma missão claramente global, de atrair
gente de todo o mundo»,
vincou, antes de considerar
que «o Museu é central na
estratégia de globalização
da Universidade».|
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