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COIMBRA

“Coimbra tem obrigação
de fazer um trabalho singular”
Património Mundial Raimundo Mendes da Silva foi curador da candidatura da Universidade de Coimbra a Património
da Humanidade e, um mês depois da inscrição feita pela Unesco, fala das responsabilidades e oportunidades deste título.
Para o docente de Engenharia Civil, o trabalho em rede e o dossier de candidatura que dele resultou é um excelente guião
não só para a preservação do património como para a reabilitação do centro histórico da cidade. Agora, «é tempo de
arregaçar as mangas».
Andrea Trindade
Diário de Coimbra (DC) A Universidade de Coimbra – Alta e Sofia foi, há
um mês (22 de Junho),
inscrita pela Unesco na
lista do Património da Humanidade. O que significa
isso para a cidade?
Raimundo Mendes da Silva
(RMS) - Não devemos achar
que é a solução para todas as
nossas necessidades e expectativas, mas é bom que a prudência também não nos faça
esquecer que esta é uma distinção singular. Coimbra alcançou um reconhecimento internacional de uma instituição de
enorme prestígio e muito exigente, que a coloca num patamar singular.
E o que representa em termos de obrigações e oportunidades?
Representa um pequeno conjunto de obrigações “administrativas” – relatórios, acompanhamento, processos de controlo, etc. – e um conjunto de
obrigações políticas, económicas, culturais e sociais, que não
estão escritas nos documentos
da Unesco, que estão provavelmente nos documentos da
candidatura, que eu diria que
não são diferentes das obrigações que Coimbra teria mesmo
sem a Universidade ser Património Mundial, mas que estão
mais presentes e são agora assumidas. Não mudou, por
exemplo, a responsabilidade
cultural da Universidade na
preservação e valorização do
seu património edificado, mas
a partir do momento em que é
classificada, estabeleceu isso
como um dos seus objectivos
principais e também tem um
escrutínio mundial sobre o que
faz. O mesmo com outras instituições e particulares na zona
classificada, que também já tinham a responsabilidade de fazer uma reabilitação urbana –

que é urgentíssima – de qualidade.

possa cumprir um desígnio nacional validado pela Unesco.

E o que é que Coimbra
pode ganhar? As pessoas
menos informadas chegavam a pensar que a classificação tinha associado
apoio financeiro.
A construção do dossier de
candidatura – com sete livros
– foi uma oportunidade notável que a cidade teve. A Universidade tem, no livro 5, um
plano director para cada um
dos seus principais edifícios,
que é uma enorme mais valia
para fazer projectos e para fazer candidaturas a fundos.
Uma ferramenta que custou
tempo, dinheiro, inteligência e
que existe e está validada pela
Unesco. A candidatura foi, de
facto muito singular - devemos
ter alguma vaidade no trabalho
feito ao longo destes anos todos – e fez da Zona de Protecção uma zona a desenvolver,
assumindo compromissos de
desenvolvimento e revalorização da Alta, da Baixa e da Avenida Sá da Bandeira. Isto não é
um projecto da Universidade

De fundos estruturais da
União Europeia?
Neste momento toda a gente
fala de regeneração urbana. Os
projectos europeus que existem são ao nível da regeneração urbana e também da sustentabilidade, que não é só ambiental mas também urbana:
nas questões das vias de comunicação, transportes, acessibilidade, resíduos, energia.
Coimbra tem oportunidade de
defender a urgência e emergência de alguns destes fundos
poderem vir a ser canalizados
para um local que é Património
Mundial e que tem de cumprir,
de acordo com um plano de
acção que está feito a 30 anos,
os seus objectivos. Não vamos
receber nenhum cheque, mas
esta classificação teve como
enorme vantagem passar a definir como projecto nacional
um projecto de desenvolvimento de Coimbra.

ou de Coimbra, é um projecto
nacional. A candidatura foi defendida no Cambodja pelo embaixador Morais Cabral e temos o direito de reclamar
apoios e investimentos, dentro
dos quadros que forem oportunidade, para que Coimbra

Tem de ser, não só pela responsabilidade em termos de Património Mundial ou porque os
centros urbanos antigos e a
qualidade de vida das suas populações são essenciais mas
também porque não há muitos
em Portugal com alguma dimensão ou escala, Coimbra
tem um dos maiores núcleos.
Há ainda outra razão que é a
ligação que se estabeleceu entre as instituições da cidade e a
Universidade. Não nos podemos permitir fazer uma reabilitação urbana que não seja de
grande qualidade, quando temos as escolas de engenharia,
de arquitectura, de sociologia
e economia, de ensino de turismo, lazer e património. É
uma irresponsabilidade se Universidade e cidade não

Coimbra pode ser um
exemplo na reabilitação
urbana?

Raimundo Mendes da Silva quer união na cidade

se unem para, de uma maneira
sustentável, ir fazendo propostas de enorme qualidade.
No contexto económico
em que o país vive, como
é que se consegue apoio
para estes projectos?
Portugal tem uma história
pouco feliz de, em muitas áreas,
não conseguir gastar as verbas
de fundos estruturais disponíveis, muitas vezes por apresentação tardia dos projectos.
Coimbra tem neste momento
um conjunto de ferramentas
essenciais, não só os planos directores dos edifícios da Universidade, mas também as
áreas de reabilitação urbana
definidas e perfeitamente regulamentadas, além de um
novo regulamento municipal
para toda a área candidata, que vai permitir
desbloquear uma
série de projectos. Com parte
do
trabalho
feito, temos a
possibilidade de
aproveitar mais
cedo e com maior
qualidade o dinheiro que vai existindo nestes projectos
europeus.

Há também um investimento
que tem de ser local – a Universidade e Câmara Municipal
têm de fazer investimentos – e
há, provavelmente, um investimento privado que não é irrelevante. Quando ajudamos a
reabilitar as fachadas e as coberturas de imóveis, as pessoas
têm capacidade para investir
mais um pouco e acabam por
atrair outros investidores, que
estou convencido que vão começar a aparecer. A candidatura demorou, na sua última
versão, quase 10 anos a fazer.
Na candidatura, a Unesco
mandou-nos fazer um plano a
30 anos, para ter um horizonte
geral de onde é que queríamos
chegar. A partir de agora temos
de trabalhar a uma escala mais
pequena, saber onde queremos chegar daqui a 10 anos.
E o que é que são prioridades? Identificar projectos para apresentar a financiamento?
Também. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC) é
uma instituição importante no
concurso global dos projectos
candidatos a financiamento europeu e está a trabalhar na canalização de fundos estruturais
na área da sustentabilidade urbana, por exemplo. Este é um
trabalho contínuo, não há nenhum local classificado como
Património Mundial que tenha
mudado de um dia para o outro. Nós temos uma enorme
vantagem: a Universidade é um
bem que está vivo e em actividade, as prioridades surgem da
necessidade dela ser competitiva. Por exemplo, partindo
dos cursos que já temos na
área dasArtes, Património,
Conservação e Restauro,
Turismo, podíamos reforçar esta componente
e ser um centro de excelência de educação
da Unesco para o Património, seria um objectivo
claramente fascinante. Em
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termos da cidade, é prioridade
tudo o que seja para melhorar
a qualidade de vida das populações e para preservar o centro
histórico – fazendo uso de todo
o trabalho científico que se produziu.
A candidatura abarca cerca de dois mil edifícios,
mas identifica 31 na Universidade. Qual é a intervenção mais urgente?
A Universidade tem o seu plano
de acção definido, uma das suas
urgências é a conclusão do Pólo
III, das Ciências da Saúde, só
isso pode permitir que o Pólo I
possa reorganizado e reabilitado.
A construção de um Centro de Interpretação e Divulgação não é fundamental para potenciar já o aumento de visitantes?
Na minha opinião é fundamental, porque a Universidade vai
passar a ter claramente uma
procura turística maior, mais
diversificada e que tem de ser
acolhida de forma diferenciada.
A Universidade pode ser um
pólo de disseminação de turistas pela cidade e pela região e
um centro desse tipo é essencial
para quem nos visita. A Unesco
recomenda-o e considera fascinante o facto de uma Universidade que está a trabalhar poder ser visitada, de se poder assistir a um doutoramento, por
exemplo. O senhor reitor tem
o seu plano, está a investir também em edifícios como o Colégio da Trindade, que será o
Tribunal Universitário, ou no
Colégio da Graça (rua da Sofia).
E na área da comunicação
e divulgação?
Diria que há que avançar de
uma maneira muito determinada com uma política integrada do turismo em Coimbra,
onde a Universidade tem um
papel fundamental. O Museu
Machado de Castro e Santa
Clara-a-Velha, por exemplo,
não estão na zona classificada
mas têm de ser articulados com
o bem que é Património Mundial. Para o mundo, Coimbra
tem de surgir como um todo.
Que papel terá a associação RUAS (Recriar a Universidade - Alta e Sofia)?
A RUAS foi considerada um
projecto muito inovador pelo
ICOMOS. Obviamente que não
se vai substituir à Câmara Municipal, à Universidade ou à Direcção Regional de Cultura,
mas senta um conjunto de en-
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tidades à mesma mesa. Há um
fórum específico onde todas estas pessoas se podem confrontar periodicamente sobre o que
são os projectos determinantes
para a cidade em termos de património, e não é só da zona
classificada. Também tem funções claras no contacto e relatórios periódicos à Unesco e
uma terceira componente que
é fazer a ligação entre o conhecimento e projectistas e os moradores e investidores, tornando licenciamentos e processos mais céleres.
A classificação é importante no reforço do prestígio e da atractividade de
estudantes,
nomeadamente estrangeiros.
Se a Universidade não tivesse já
um enorme prestígio do ponto
de vista do ensino e da investigação, de nada lhe valeria ser
Património Mundial para captar mais alunos. Mas tendo já
uma expressão internacional no
ensino e na investigação, a classificação vai ser um potenciador
notável. Penso que a Universidade tem merecido nas últimas
semanas outra atenção da comunicação social, a projectos
de investigação aqui produzidos, esse é fenómeno indirecto
muito importante e Coimbra e
a Universidade bem precisam
desta atenção, num contexto
económico que é difícil.
Agora é tempo de concretizar projectos, de pôr em
prática o que está no papel.
Este foi um tempo de projecto.
Esperemos ter a força e o discernimento para continuar a
reflectir, mas concretizando
mais coisas. Nos últimos cinco
anos muita coisa já foi feita e
melhorada. A Baixa, infelizmente, não. Está a precisar de
uma atenção especial, tem de
ser um desígnio transversal de
Coimbra, temos todos de contribuir, para um modelo novo,
com mecanismos diferentes,
eventualmente criando espaços
âncora que atraiam investimento, escolhendo zonas de
preferenciais de intervenção. A
Alta, por ela própria, acredito
que vai disparar na reabilitação
e no investimento. Os planos
estratégicos das Áreas de Reabilitação Urbana – Alta, Baixa e
zona da beira-rio - são muito
importantes. Há cinco anos não
tínhamos nada disto. É tempo
de arregaçar as mangas. Temos
obrigação, apesar de todas as
dificuldades, de fazer um trabalho singular. |
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“Para o Mundo
Coimbra tem
de ser um todo”
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Raimundo Mendes Silva, curador da candidatura à Unesco

