.\,

{) baffiiào naofoi o únicocontributoda lJniversidade.
OLaboratorio
Chìmico
[oi usadoparafabicar póIvora

Academico
del\)B
OBatalhao
eza 27deJunho200 anosqueo BatalhãoAcadémico, formadopor estudantesda Universidade
de Coimbra.tomou aos invasoresfranceseso
Fortede SantaCatarina,na Figueirada Foz.Em
I de Agostopróximofará2OOanosqueo general
ingÌêsArthur Wellesley,maistarde duque de Wellington,
começavaa desembarcarcom as suastropas na praia
do Cabedelo,na Figueira daFoz, prenunciando o fim
da Primeira Invasãofrancesacomandadapelo general
AndocheJunot.Osdois eventos,tão próximos no espaço e no tempo, estão decerto ligados.A Universidade
e a sociedadeestavam,ontem como hoje, fortemente
ligadasuma à outra.
A expediçãoestudantilcomeçouno dia 25deJunho,às
ordensdo sargentode Artilhariae estudantede Matemádezenas
tica BernardoAntónio Zagalo.Eram só escassas
osalunosque setinham alistado,de capae batina,maso
.grupofoi sendoèngrossado
quandoatravessou
oscampos
do Mondegopor numerosospaisanos,camponesesde
foicee gadanhanasmãos,que,chamadospelossinosda
Torre e dasigrejas,queriam ajudar na revolta. Obatalhão
ficou com maisfutricasque doutores.Foi talvezpor isso
que o ocupantenão ofereceugranderesistência,tendo
rapidamentea bandeiralusa substitúdo a francesano
forte figueirense,Pelaproeza, o sÍÌrgentoZagalofoi passadospoucos mesespromovido a capitão.

O chefedo forte ocupadopelastropasde Napoleãoera
um tenenteportuguês,um dosnacionaissimpatizantese
colaboradorescom o inimigo.Haviaparaesseactoexemplosmaisaltos,o maior dosquaispoderáter sidoa "dupla
traição"(àpátriae ao marido)cometidapelacondessade
Ega,que foi amantedeJunot durante a Invasão...
O batalhãonão foi o único contributo da Universidade
para o esforçode guerra.O LaboratorioChimico,que tinha sido estabelecidopelo marquêsde Pombaleml772
quando reformou a Universidade,foi usadoa partir de
para fabricar pólvora. Ainda hoje se poJunho de 1BOB
de ver nesseespaço- que albergao Museu da Ciência
da Universidadede Coimbra,recentementedistinguido
com o PrémioEuropeude Museude Ciênciado Ano - a
pia da pólvora. Dirigiu as operaçõeso lente de QuÍmica
Tomé RodriguesSobral,o "mestrsda pólvora:',que haveria de seralvo de üngança durantea TerceiraInvasão,
quandoos franceseslhe queimarama casacomtodos os
seushaveres.
A RealImprensada Universidadetambém ajudou,ao
imprimir em 11de Agostodo mesmoano uma&xortação
do GeneralComandantedo ExércitoPortuguêsaos Seus
Soldados:'AProvidênciavos destinahoje a dar a esses
Francezesa mais energicalição; e á vossaPatria a alegria do triunfo. Lembraivos, que sois Portugueses,que
sois filhos de Heroes:séjamosHeroescomo elles. Va-
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mos, Soldados,pôr o último rematea estaluta horrível.
Vencer,ou morrer, he a nossaobrigação"(a grafla é da
época,não respeitandopor issoos acordosortográficos
posteriores).
A Convençãode Sintra entre a Inglaterra e a França
pôs termo à Primeira Invasãoem 3Ode Agosto,depois
dasbatalhasda Roliça(17de Agosto)e do Vimeiro (21de
Agosto).E, a29 de Setembro,para "agladecimentopela feliz restauraçãodestesReinos,como em especialna
conservaçãoe segurançada Universidade,e cidade de
Coimbra",realizou-se
umacerimóniana SaladosCapelos,
oficiadapelo lente de Primade TeologiaFreiJoaquimde
SantaClara.O Paçoda Universidadealumiou-senessa
noite e, conformeinformavao jornalMinervaLusitana,
poéticasd'antemão
"ali seiecitarãomuitascomposições
preparadas,e muitossonetose motes,que selhesdavão,
aluzivosa tão lisonjeirascircunstancias".
Houvedepois outros BatalhõesAcadémicos,nomea'
damenteos que lutaram pelosliberaisdurantea Guerra
Civil.Maso Batalhãode 1808,por estesdiascomemorado
em Coimbra,Montemor e Figueta, teveo mérito de ser
o primeiro. Hojejá não há batalhõesacadémicos,mas
ainda há a Filarmónica União Verridense, a mais antiga
do paÍs,que,criadaemJunhode 1808,seestreouna praia
com a recepçãoàstropas inglesas.Prolessoruniversitário
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