ÁREAS CANDIDATAS
Áreas candidatas
Zona de proteção

O Bem que se pretende classificar compreende um
conjunto de edifícios cuja história está ou esteve
intimamente associada à instituição académica, quer
participando no processo de produção e divulgação de
conhecimento, quer contribuindo para a construção das
tradições culturais e identitárias singulares.
As duas áreas candidatas contabilizam 35,5 hectares, dos
quais 29 correspondem à Alta e 6,5 à Sofia. A envolver
estas áreas estende-se a zona de protecção com 81,5
hectares. O total da área do Bem perfaz 117 hectares.
A definição cartográfica destas áreas partiu do estudo da
história da Universidade, enquanto motor na organização
da cidade ao originar, ao longo do tempo, a criação de
unidades morfológicas que se consubstanciam em duas
áreas distintas — a Rua da Sofia e a Alta Universitária. As
suas fases de expansão, retracção e reorganização, em
ligação com o exercício do poder político do Estado, têm
expressão física ao nível do património construído e da
organização urbana da cidade de Coimbra.

A CANDIDATURA

A Universidade de Coimbra é detentora de um singular conjunto de
atributos excepcionais, cuja importância se estende para além do seu
contexto nacional e abrange uma dimensão internacional.
São dezassete os atributos que justificam e dão sentido à candidatura
da Universidade de Coimbra — Alta e Sofia a Património Mundial da
Humanidade. É nestes atributos que assentam os Critérios
apresentados no Dossiê de Candidatura.

Critério II
Testemunhar uma troca de influências consideráveis
durante um dado período ou numa área cultural
determinada, sobre o desenvolvimento da arquitectura,
ou da tecnologia das artes monumentais, da planificação
das cidades ou da criação de paisagens.
Ao longo dos seus sete séculos de história,
desempenhando um papel absolutamente indiscutível de
centro de produção e transmissão do saber numa área
geográfica que abrange quatro continentes, a
Universidade protagonizou, durante este tempo longo
mas sobretudo a partir da sua definitiva instalação na
cidade de Coimbra, as influências culturais, artísticas e
ideológicas de todo este mundo criado pelo pioneirismo
dos descobrimentos portugueses, recebendo e
difundindo conhecimento nas áreas das artes, das
ciências, do direito, da arquitectura, do urbanismo e da
paisagem.

Critério III
Constituir um testemunho único ou pelo menos
excepcional de uma tradição cultural ou de uma
civilização viva ou desaparecida.
A Universidade de Coimbra mantém vivo um conjunto de
tradições características das práticas simbólicas
associadas às festividades cíclicas académicas, cujas
origens se perdem nos seus sete séculos de história.
Quer ao nível da cultura académica institucionalizada,
sobretudo na Tomada de Posse do Reitor, Abertura
Solene das Aulas, provas de Doutoramento e
Doutoramento Honoris Causa, quer ao nível da cultura
académica estudantil, com as Festas das Latas, as
Queimas das Fitas, Serenatas e Canção de Coimbra, estas
tradições constituem parte do imaginário da
Universidade de Coimbra, mas também dos pais, amigos
e estudantes de outras universidades nacionais ou
internacionais que participam nos eventos académicos.
Reveladora da importância, vivacidade e potencialidade
criativa destas tradições é a forma como têm sido
recriadas por outras comunidades universitárias, tendo
Coimbra como principal pólo de influência.

Critério IV
Oferecer um exemplo excepcional de um tipo de
construção ou de conjunto arquitectónico ou tecnológico
ou de paisagem ilustrando um ou vários períodos
significativos da história humana.
A Universidade de Coimbra — Alta e Sofia é um conjunto
arquitectónico notável, simultaneamente ilustrativo das
diversas funções da instituição universitária, que tem as
suas origens na Idade Média, e dos vários períodos
significativos da história da arquitectura e da arte
portuguesa e do espaço geográfico e cultural português –
o do antigo Império português. A sua história está
intimamente relacionada com as reformas nos campos
ideológicos, pedagógicos e culturais, com
correspondências directas ao nível material. Através do
seu conjunto, a Universidade de Coimbra representa e é
resultado da agregação de uma longa génese cultural,
sempre presente e activa, arquitectónica e esteticamente
verificada nos vários edifícios que a compõem,
compreendidos nas áreas candidatas a Património
Mundial, a Alta e a Sofia.

Critério VI
Estar directa ou materialmente associado a
acontecimentos ou a tradições vivas, a ideias, a crenças,
ou a obras artísticas e literárias com um significado
universal excepcional.
A Universidade de Coimbra — Alta e Sofia desempenhou
um papel único na constituição e unidade da língua
portuguesa, expandindo a norma culta da língua e
consagrando-se como importante oficina literária e
centro difusor de novas ideias, tendo passado por esta
instituição vários escritores e divulgadores da língua e da
cultura. Sendo a única Universidade em todo o espaço
geográfico de administração portuguesa, a sua acção
estendeu-se na formação dos profissionais que seguiam
para o espaço geográfico de administração portuguesa,
quer continental e insular, quer nos antigos territórios
ultramarinos até às suas respectivas independências,
formando as elites e os movimentos de resistência e
contestação ao poder. A universalidade desta
Universidade está ainda bem viva nos vários cantos do
mundo, já que são muitos os actuais estudantes
universitários de vários países, sobretudo os lusófonos,
que retomam aquela história, influenciando e deixandose influenciar culturalmente, mantendo viva a troca de
ideias e de conhecimentos.

Uma das mais antigas universidades da Europa
É fundada em 1290 em Lisboa por iniciativa do rei D.
Dinis. Faz parte do escasso lote de quinze universidades
activas na Europa, no final do século XIII.
Após um período de alternância entre as cidades de
Lisboa e Coimbra, a transferência definitiva ocorre em
1537, pela mão de D. João III e contando com a forte
influência do Mosteiro de Santa Cruz.

A única Universidade no universo português até
1911
A Universidade de Coimbra foi durante vários séculos a
única instituição universitária do espaço cultural e
científico de influência portuguesa, com excepção do
período entre 1559 e 1759, em que coexistiu com a
Universidade de Évora.
O seu impacto foi universal, num período da história em
que Portugal e Espanha estruturavam os primeiros
impérios de escala mundial com a expansão e os
descobrimentos marítimos.

ATRIBUTOS

Primeiro pólo universitário através de uma
operação de expansão urbanística
A reforma universitária de D. João III, e consequente
transferência definitiva da instituição para Coimbra,
levou ao desenvolvimento de um pólo escolar de modo a
comportar o grande afluxo estudantil e a promover uma
contínua concessão de graus académicos.

A Rua da Sofia constitui um expoente urbanístico da
época, um novo paradigma e modelo de vanguarda
europeu. Foi planeada como um novo eixo estruturante
de crescimento urbano no limite da cidade e com um
programa específico – o universitário.

Modelo de novas tecnologias arquitectónicas
A Universidade de Coimbra, através da rede colegial
construída desde o século XVI, foi palco de várias
experiências arquitectónicas que se constituíram como
novos modelos tipológicos ao nível estético, artístico e
programático. São exemplos a igreja e o claustro do
Colégio da Graça e o Colégio de Jesus.

ATRIBUTOS

A universidade que ocupa um palácio
O núcleo mais antigo da Universidade de Coimbra está
localizado no conjunto do Paço das Escolas e
corresponde essencialmente à mais antiga morada régia
do país, o antigo Paço Real de Coimbra.
A sua ininterrupta utilização, anterior em 5 séculos à
instalação da Universidade, com uma contínua
consolidação e evolução construtiva, convertem-no num
edifício ímpar e absolutamente original no contexto da
arquitectura universitária europeia.

A excepcionalidade da Biblioteca Joanina
Fundada como livraria de estudo, reservada ao serviço da
comunidade universitária, assume-se como uma das mais
deslumbrantes bibliotecas do mundo, contribuindo para
tal, quer a sua forma e riqueza decorativa, quer o seu
valioso fundo bibliográfico composto por cerca de
duzentos mil volumes, datados entre os séculos XVI a
XVIII, e que ainda hoje podem ser consultados.

ATRIBUTOS

Exemplo das reformas universitárias nos campos
ideológicos, pedagógicos e materiais
Durante a sua história de mais de setecentos anos, a
Universidade de Coimbra sofreu várias reformas com
correspondências em vários domínios do conhecimento e
do ensino, materialmente registadas através do seu
património construído: da reforma joanina à reforma
pombalina, da acção promovida pelo Estado Novo à
democratização do ensino e consequente expansão das
instalações.

Universidade de tradições académicas seculares
A Universidade de Coimbra mantém vivo um conjunto de
tradições características das práticas simbólicas
associadas às festividades cíclicas académicas, cujas
origens se perdem nos seus sete séculos de história.
Desde a cultura académica institucionalizada
(doutoramentos Honoris Causa, Abertura Solene das
Aulas, etc.) às manifestações mais espontâneas como o
cortejo da Latada.

ATRIBUTOS

Universidade da expansão cultural e científica
Como oficina literária e centro difusor de novas ideias, a
Universidade de Coimbra teve e tem um papel de
extrema importância ao formar e, simultaneamente,
incorporar novos conhecimentos que desde os
Descobrimentos alteraram o panorama científico
mundial.

Universidade da divulgação cultural e científica
através da Imprensa
A Universidade de Coimbra assumiu em Portugal um
papel primordial no campo da investigação científica,
desenvolvida e promovida no seu seio. As origens
conhecidas do funcionamento da primeira imprensa
académica, denominada de Real Oficina da Universidade,
remontam ao século XVI. Além desta, outras viriam a ser
fundadas no círculo académico como a do Real Colégio
das Artes, a da Companhia de Jesus e a do Mosteiro de
Santa Cruz de Coimbra.

ATRIBUTOS

Detentora de um importante acervo nas áreas
das ciências e de património biológico
São várias as colecções de objectos e espécimes
científicos propriedade da Universidade de Coimbra,
reunidos sobretudo desde o século XVIII, cuja
importância extravasa a relevância nacional, pela sua
enorme variedade e quantidade de objectos
originais.Salientam-se as colecções de História Natural e
de Física. Interligado com estes objectos científicos
encontra-se também o enorme património biológico
presente no Jardim Botânico.

Universidade da consolidação, difusão e
expansão da língua
Enquanto sede da única universidade portuguesa,
Coimbra tornou-se, ao longo dos séculos, um importante
pólo cultural, tendo a norma culta desta cidade exercido
grande influência no saber linguístico dos estudantes, os
quais acabariam por influenciar os povos de outros
espaços geográficos. Importante ainda a passagem pela
instituição de muitos importantes nomes da literatura
nacional.

ATRIBUTOS

A participação da Universidade na formação do
Estado Português
A Universidade de Coimbra, responsável pela formação
dos principais quadros dirigentes nacionais, foi uma das
principais e uma das mais enérgicas instituições a
participar na formação ideológica do Estado Português
ao longo dos séculos.

Considerada o “termómetro” político do país, a
instituição universitária acompanhou as convulsões
políticas e sociais do país, oscilando entre as
manifestações de apoio aos regimes vigentes ou em sua
oposição.

Universidade de formação de elites para um
espaço pluricontinental
Dada a exclusividade de que gozou, por um largo período
temporal, a Universidade de Coimbra teve um papel
preponderante na formação e aquisição de
competências, com forte incidência no exercício de
tarefas dirigentes, diplomáticas e governativas. Sendo a
única universidade em todo o espaço geográfico de
administração portuguesa, a sua acção estendeu-se à
formação dos profissionais a actuar nesses territórios.

ATRIBUTOS

Modelo de exposição do património científico
Consciente da importância e valor do seu grandioso
acervo de objectos científicos, a Universidade de
Coimbra entendeu que estes deveriam ser alvo de
exposição pública numa estrutura museológica renovada
e actual. O Museu da Ciência funciona já no renovado
Laboratório Químico e encontra-se em fase de projecto a
segunda fase da sua instalação no Colégio de Jesus.

Modelo de integração do património
arqueológico e arquitectónico
No âmbito das intervenções levadas a cabo nos últimos
anos, a actividade arqueológica tem permitido identificar
e resgatar uma série de objectos e de estruturas
arquitectónicas que ajudam ao conhecimento da história
e da evolução material da Universidade de Coimbra
comprovando, por vezes, indícios documentados, quer
pelas fontes escritas, que pelas fontes cartográficas.

ATRIBUTOS

Modelo de recuperação do património histórico
A intervenção no património arquitectónico histórico da
Universidade de Coimbra tem sido pautada por acções
que respeitam os conceitos, métodos, técnicas e práticas
de reabilitação arquitectónica vigentes em cada época
histórica. A Universidade de Coimbra tem em vista o
desenvolvimento de propostas, corrigindo, equilibrando
e avançando na afirmação desta área e do seu
património, como factor de desenvolvimento económico
e social, com respeito pelas pessoas, pela sua cultura e
organização social, e pelas suas diferenças.

ATRIBUTOS

APRESENTAÇÃO DO BEM

A definição das áreas candidatas (Alta e Sofia) e zona de protecção teve
por base a própria história da instituição universitária, em estreita
conjugação com a realidade actual do território, em função das suas
fases de instalação, expansão, consolidação, retracção, reestruturação
e reorganização, fases essas com correspondência directa nos domínios
ideológicos, pedagógicos, culturais e físicos.
A Candidatura, embora fundamentalmente física, compreende também
uma vertente imaterial. Ambas expressam a importância de uma
instituição cuja influência e simbolismo ultrapassam as fronteiras
locais, regionais e nacionais para adquirir uma verdadeira dimensão
universal.

EVOLUÇÃO

Os Primórdios (Séculos XII e XIII)
Encetado o processo de Reconquista e alcançada determinada
tranquilidade política, económica e social na cidade que se tornou
na primeira capital do Reino, começaram a florescer dois
importantes centros culturais. Estes, organizados em torno das
escolas instituídas no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e na
Catedral, estavam dirigidos para o clero regular e secular, onde se
ensinavam os jovens clérigos.

EVOLUÇÃO

A Fundação (Século XIV)
Em 1290 D. Dinis fundava a primeira Universidade Portuguesa ou
Estudos Gerais, segundo a designação original. Uma das
características mais peculiares durante a Idade Média foi a sua
itinerância e funcionamento alternado entre Lisboa e Coimbra,
permanecendo nesta última entre 1308 e 1338, num edifício
próprio, e entre 1354 e 1377 na parte baixa da cidade.

EVOLUÇÃO

O estabelecimento definitivo
(Séculos XVI e XVII)
Em 1537 a Universidade estabeleceu- se definitivamente em
Coimbra, reformando-se. Construiu-se para o efeito a Rua da Sofia
junto ao Mosteiro de Santa Cruz e depois transformou-se o Paço
Real na principal morada da instituição universitária. À sua volta,
um vasto conjunto de instituições colegiais, maioritariamente
ligadas às Ordens Religiosas, consolidaram a restante estrutura
urbana.

EVOLUÇÃO

O Período Joanino (Século XVIII)
Durante o reinado de D. João V (1707-1750) são construídas a
Biblioteca Joanina – considerada uma das mais belas bibliotecas
universitárias do mundo, e a Torre da Universidade – que alberga o
relógio e os sinos que regulam o tempo estudantil e estava
pensada como observatório astronómico. Ambos são fruto da
vontade em promover a actualização cultural e científica e do
acolhimento de ideias iluministas.

EVOLUÇÃO

A reforma pombalina (Século XVIII)
A oposição aos programas e práticas pedagógicas de uma das mais
importantes e educacionais ordens religiosas, e as novas correntes
iluministas, levaram à expulsão e extinção, em 1759, da Companhia de
Jesus. Em 1772, com novos Estatutos, a Universidade reformou o ensino
na busca e aplicação de novos saberes. Criaram-se duas novas
Faculdades e construíram-se novos estabelecimentos e equipamentos
científicos.
São exemplos, entre outros, o Laboratorio Chimico, a renovação da ala
nascente do Colégio de Jesus, o Jardim Botânico.

EVOLUÇÃO

A extinção das ordens religiosas
(Século XIX)
A extinção das ordens religiosas masculinas em 1834 acarretou o
encerramento dos colégios e a consequente alienação do
património. Extinguiram-se simultaneamente a jurisdição
universitária privativa, o foro académico e a autonomia financeira.
Iniciou-se o processo de laicização da Universidade e, com ele, a
emergência dos movimentos de associativismo e sociabilização
estudantil.

EVOLUÇÃO

A Alta Universitária (Século XX)
O regime republicano promoveu algumas medidas reformadoras
sobretudo ao nível do ensino. Foi, contudo, no período do Estado
Novo que a Universidade promoveu uma grande alteração
urbanística, ganhando a designação de Alta Universitária. Com o
final do século, marcado pela massificação do ensino universitário,
a Alta sofre um processo de desconcentração, iniciado com a
transferência do Hospital.

EVOLUÇÃO

Actualidade (Século XXI)
Reforçada a descentralização das instalações universitárias, com a
construção do Pólo 2 e do Pólo 3, a Universidade procura soluções
para a vivificação da Alta Universitária, reorganizando espaços e
equipamentos, construindo novos edifícios, introduzindo novos
programas não exclusivamente universitários, requalificando a sua
imagem patrimonial. Ao mesmo tempo, regressa à Rua da Sofia.

ZONAS CANDIDATAS - ALTA
A área candidata Alta é particularmente rica em história,
palco de sucessivas ocupações e apropriações, e sempre
o local procurado para a representação do poder.
A prová-lo os muitos vestígios arqueológicos
encontrados e a concentração de edifícios monumentais
que configuram o imaginário da Cidade e da
Universidade. São fruto de múltiplos movimentos
artísticos e das fases de expansão e reforma sofridas
pela instituição ao longo dos seus séculos de história.
Do núcleo do Paço das Escolas, antiga residência real
medieval, desde cedo ligada à Universidade, e que
alberga também as setecentistas Biblioteca Joanina e
Torre, aos diversos colégios ligados ao ensino (Jesus,
Artes, São Bento, São Jerónimo, entre outros, alguns já
desaparecidos), das estruturas nascidas na Reforma
Pombalina - o Laboratório Químico, o Jardim Botânico, e
a Via Latina (inevitável ícone da Universidade) - às
construções fruto da intervenção do regime do Estado
Novo, cuja profunda remodelação desta zona mudou
radicalmente a sua imagem. os grandes edifícios, a
estrutura urbana rectilínea, o programa artístico, tudo
espelha o pendor ideológico que presidiu ao nascimento
da «Cidade Universitária» e que é, hoje, o aspecto mais
marcante deste território.

ZONAS CANDIDATAS - SOFIA
No século XVI , o novo paradigma escolar do período
moderno é bem visível na construção de um núcleo
inteiramente dedicado ao ensino e alojamento dos
estudantes nas imediações do Mosteiro de Santa Cruz e
por sua iniciativa. A abertura da rua da Sofia constituiuse como uma experiência excepcional, uma nova forma
de fazer cidade, por intermédio de uma expansão
controlada e, sobretudo, destinada a um programa
específico: o ensino.
Com a extinção das ordens religiosas, em 1840, a rua da
Sofia esvazia-se das suas funções primitivas, tendo a
Universidade ficado adstrita à Alta da cidade. É com o
processo de Candidatura que a Universidade consolida a
estratégia de retorno a esta área da cidade através da
instalação do Centro de Documentação 25 de Abril no
Colégio da Graça, cujas obras já decorrem.
Nesta zona candidata, destacam-se os colégios do
Espírito Santo, do Carmo, da Graça, de São Pedro dos
Terceiros, de São Boaventura e de São Tomás, assim
como o Colégio das Artes, nascido da adaptação dos
colégios de São Miguel e de Todos os Santos, e o Colégio
de Santo Agostinho. É de fundamental importância o
Mosteiro de Santa Cruz, pela ligação que teve aos
destinos da Universidade.

ZONA DE PROTECÇÃO
A zona de protecção é uma área da cidade muito
heterogénea. São reconhecíveis várias zonas com
imagem própria, resultantes de diversas fases de
expansão e construção do tecido urbano e da sua
ocupação.
A Alta, a Baixinha, as áreas envolventes da Avenida Sá
da Bandeira, da Praça da República, da Avenida Emídio
Navarro, todas possuem características distintivas, que
importa preservar enquanto património identitário da
cidade. Sendo áreas envolventes das zonas candidatas,
têm um papel preponderante na manutenção das suas
características essenciais e são delas indissociáveis
conquanto a cidade e a universidade se (con)fundem.
Nesse sentido, tem sido desenvolvido um grande
esforço pela Universidade e seus parceiros (Câmara
Municipal de Coimbra e Direcção Regional de Cultura do
Centro) para o reforço de um novo paradigma na forma
de olhar e intervir nesta área sensível do território
urbano. Foi desenvolvido, desde 2004, um trabalho
conjunto destas entidades com o objectivo de
desenvolver estratégias de intervenção para esta área. É
deste trabalho que nasce o «Regulamento Municipal de
Edificação, Recuperação e Reconversão Urbanística da
Área afecta à candidatura da Universidade de Coimbra a
Património Mundial da UNESCO, incluindo a zona de
protecção», publicado em Diário da República no início
do ano de 2012.

Festas académicas e cerimónias institucionais
A Universidade incorpora um conjunto de tradições
características das práticas simbólicas associadas às
festividades cíclicas académicas, cujas origens remotas
persistiram até hoje. Exemplos são: a manifestação dos
estudantes de início do ano lectivo conhecida como
Festa das Latas ou Latada; e a festa denominada por
Queima das Fitas, simbolizando o finalizar do ano e/ou
do curso, representado pelo queimar das fitas das cores
das diversas faculdades, e em que os estudantes
percorrem as principais ruas da cidade descendo da Alta
até ao rio.
Em contraposição a esta cultura estudantil existe a
tradição ligada às cerimónias de Tomada de Posse do
Reitor, de Abertura Solene das Aulas, às provas de
Doutoramento e Doutoramentos Honoris Causa que
decorrem na Sala dos Capelos, aos Cortejos Académicos
realizados entre a Biblioteca Joanina e a Sala dos
Capelos, também estas com trajes, insígnias e cores
específicas, radicando umas da tradição medieval e
outras já dos inícios da Época Moderna.

PATRIMÓNIO IMATERIAL

A Canção de Coimbra | A língua
Fazem também parte do património intangível as
Serenatas e a Canção de Coimbra, género musical de
grande singularidade e especificidade, cujos principais
intervenientes são estudantes e antigos estudantes. De
cariz erudito, mas sem nunca perder as suas raízes
populares regionais e locais e tendo a oralidade como
forma principal de transmissão.

Ao nível científico e cultural a Universidade de Coimbra
representa na história de Portugal um dos primeiros
focos de desenvolvimento, de inovação e irradiação,
tendo uma importância determinante na formação e
consolidação da língua portuguesa, expandindo a norma
culta da língua e influenciando o saber linguístico ao
longo de séculos. A este respeito lembre-se a passagem
de escritores como Camões, Almeida Garrett, Antero de
Quental, Miguel Torga, de cantores como Zeca Afonso e
políticos como António de Oliveira Salazar.

PATRIMÓNIO IMATERIAL

As Repúblicas
As várias repúblicas universitárias, com origens
seculares, ganham somente no século XIX,
provavelmente em consequência do encerramento dos
colégios, configuração próxima da actual. Constituem
um dos aspectos mais característicos da vivência própria
da comunidade estudantil, ao compartilharem não só
um espaço, mas sobretudo, ideais de cultura,
conhecimento científico e camaradagem, constituindose numa das tradições mais mediáticas da Universidade
de Coimbra.

PATRIMÓNIO IMATERIAL

OBRAS E PROJETOS

Com a descentralização da Universidade, e consequente libertação dos
espaços na Alta, e a aquisição de edifícios na Sofia, de acordo com o
planeamento resultante do processo de candidatura, iniciou-se, mais
uma vez, um ciclo de profunda mudança na forma de intervir e na
atribuição de usos para os diferentes edifícios. Esta alteração estendeuse ao espaço público, enquanto factor agregador da totalidade do
território.

Repavimentação do Pátio das Escolas

A intervenção no Pátio das teve um objectivo essencial:
a repavimentação do pátio procura colocar em
evidência a condição singular deste espaço de
referência arquitectónica da Academia de Coimbra.
A obra de repavimentação do Pátio das Escolas, num
esforço de contenção e subtileza, preservou grande
parte da superfície existente, nomeadamente a do
lajeado de pedra periférico, à qual se associa um
terreiro de saibro onde se desenha uma rede de
percursos ligando os pontos notáveis do Paço: constituise como um padrão irregular que se articula com a
diversidade geométrica dos edifícios envolventes,
unificando a leitura do espaço.

OBRAS E PROJECTOS

Conservação e Restauro das Escadas de Minerva

A intervenção nas escadas de Minerva teve como
objectivo essencial a requalificação da única entrada
para quem do centro histórico deseja aceder
directamente ao Paço das Escolas.
As intervenções de conservação e restauro das Escadas
de Minerva incidiram essencialmente no tratamento,
limpeza e protecção das superfícies pétreas,
realinhamento dos degraus, recuperação dos
gradeamentos e portões, consolidação de elementos
em pedra fracturados, refechamento de juntas abertas,
reposição de volumes e a recuperação do reboco
degradado com aplicação de massa de areia fina com
cor incorporada.

OBRAS E PROJECTOS

Torre da Universidade
O objectivo de âmbito geral da intervenção na torre
universitária foi a preservação do património
monumental, no caso concreto de um elemento
arquitectónico carregado de simbolismo, quer para a
Universidade quer para a Cidade, através da forte
presença física na paisagem e pelo seu importante
significado sócio-cultural.
Os trabalhos decorreram entre Março e Agosto de 2010.
Durante a intervenção foram promovidas diversas
iniciativas de sensibilização do público, com especial
relevo para o estaleiro pedagógico e para as visitas à
obra. Durante estas visitas, com a obra em
funcionamento mas garantida toda a segurança aos
visitantes, a equipa de restauro esteve disponível para
esclarecer qualquer questão de forma simples e
criteriosa.
Paralelamente, e assente num parâmetro de
sustentabilidade das intervenções no património
cultural, a intervenção procurou a requalificação da
visita à torre, a qual passará a integrar as visitas
turísticas no Pátio das Escolas, entretanto aí
interrompidas por falta de condições. Elevando-se a 34
m de altura, a torre proporciona agora aos visitantes um
privilegiado panorama da paisagem envolvente.

OBRAS E PROJECTOS

Laboratório Químico – Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
O projecto de Remodelação do Edifício do Laboratorio
Chimico para a Prefiguração do Museu das Ciências da
Universidade de Coimbra apresentou dois momentos
distintos mas intrinsecamente relacionados, o restauro
e a remodelação.
A remodelação do edifício criou a necessidade de
realização de escavações arqueológicas e de estudos de
arqueologia a cota positiva, no edifício e envolvente
próxima, de modo a salvaguardar a sua integridade. Os
achados resultantes destes estudos deixaram clara a
complexidade da estrutura construída e a relação entre
o Laboratorio Chimico pombalino e o conjunto do
Colégio de Jesus.
Num projecto cujo critério fundamental é «o da
transparência entre o existente e o novo, entre o
passado e o presente», tornou-se fulcral a assimilação
das novas descobertas e a sua incorporação e
valorização no projecto para o novo museu. A alteração
de maior vulto, face ao projecto inicialmente proposto,
ocorreu no corpo nascente do edifício. Tendo sido
postos a descoberto elementos essenciais para a
clarificação deste espaço como parte integrante do
antigo refeitório jesuíta foi tomada a opção de
desconstruir a compartimentação interna, devolvendo
um carácter unitário a esta sala, passando esta ampla
sala a albergar parte da exposição permanente.

OBRAS E PROJECTOS

Via Latina
Em Março de 2005 foi concluída a primeira fase de
intervenção na fachada e terraços da Via Latina. Pelas
características arquitectónicas e artísticas associadas à
utilização do calcário branco da região, provavelmente
de Ançã, a intervenção de conservação do Pórtico
Central, com o grupo escultórico e escadaria de acesso,
foi individualizada e separada numa segunda fase,
concluída em Janeiro de 2008.

A primeira fase incidiu especialmente nos vários
aspectos da degradação da fachada e terraços,
resultante da deterioração da impermeabilização e
consequentes infiltrações para a Via Latina e para os
espaços adjacentes da Faculdade de Direito. Foram
objecto de intervenção também o sistema de recolha e
drenagem de águas pluviais, as caixilharias, os
revestimentos de paredes, as superfícies em pedra e as
serralharias.
A segunda fase iniciou-se com a elaboração de um
relatório do estado de conservação e com o
levantamento arquitectónico e fotogramétrico,
essenciais à definição dos trabalhos a executar e que
visavam a limpeza, consolidação e protecção das
superfícies do monumento em pedra. Incluiu trabalhos
de restauro em elementos metálicos, exemplo da esfera
armilar que encima o conjunto.

OBRAS E PROJECTOS

Associação Académica de Coimbra
As alterações propostas visam uma melhoria substancial das
condições de funcionalidade e segurança dos utilizadores do
edifício e reverterão na sua própria conservação.
Nos corpos I e II, prevê-se a demolição do bloco inacabado
da Sala de Estudo e Miniauditório de forma a cumprir as
directivas do Plano de Pormenor da Alta Universitária que
visam a reabertura da antiga Rua de Entremuros, ligando a
R. Padre António Vieira ao interior do jardim da A.A.C. e às
escadarias monumentais. A entrada será deslocada para o
topo poente do corpo II com o intuito de a redimensionar de
acordo com o actual fluxo de utilizadores, permitindo em
simultâneo a ligação entre as distintas cotas altimétricas do
piso térreo dos dois corpos através de rampa. Esta mudança
permite que o edifício ganhe um novo átrio de entrada, que
permitirá abrir o espaço do átrio ao Jardim da Associação,
revitalizando-o.
No corpo III prevê-se a recuperação das fachadas do edifício,
nomeadamente através da demolição dos anexos
construídos no troço curvilíneo, e sua consequente
reconstrução de acordo com o original, e a remodelação dos
espaços afectos às cantinas e lavandaria no piso 2 com vista
à instalação de um espaço multifuncional e flexível,
dedicado ao estudo, investigação e trabalhos. Está ainda
prevista a remodelação dos espaços actualmente afectos às
cantinas e lavandaria no piso 0 e 1, e sua adaptação a novas
valências, nomeadamente sala polivalente, salas de ensaio,
etc.

OBRAS E PROJECTOS

CIDUC

Sem intervenções requalificadoras de vulto, sem
coerência e estratégia globais, e dada a pressão do
tráfego automóvel, o espaço público da Alta encontra-se
degradado. A intervenção torna-se inevitável,
assumindo-se como estratégica a área delimitada pela
triangulação Praça D. Dinis, Largo Marquês de Pombal e
Largo da Porta Férrea. Nesse sentido encontram-se
projectadas duas intervenções: o edifício do Centro de
Interpretação e Documentação da Universidade de
Coimbra (CIDUC) e o núcleo de estacionamento sob a
Praça D. Dinis.
A criação do novo Largo dos Colégios e a sua articulação
com a Praça D. Dinis pretende resolver a situação
residual que caracteriza este espaço e requalificar a
presença dos Colégios das Artes e de S. Jerónimo. O
edifício do CIDUC, vértice de entrada na triangulação
turística da Alta, irá concentrar todos os serviços de
apoio turístico, informação e divulgação da
Universidade de Coimbra.

OBRAS E PROJECTOS

Parque de Estacionamento da Praça D. Dinis

Visando a melhoria da acessibilidade e circulação da
Alta, pretende-se disciplinar e reduzir substancialmente
em superfície o estacionamento, remetendo-o para
unidades de maior densidade – silos-auto subterrâneos.
Um dos núcleos apontados como provável localiza-se
sob a Praça D. Dinis, prevendo-se uma capacidade de
400 lugares de estacionamento. São obviamente obras
que obrigam a avaliar e estudar todos os aspectos com
o apoio de prospecções geotécnicas e arqueológicas
prévias, estudos de tráfego, etc. A sistematização da
circulação automóvel tornará possível a qualificação da
circulação pedonal.

OBRAS E PROJECTOS

Tribunal Universitário Judicial Europeu

O edifício do Colégio da Trindade, cuja construção se
iniciou em 1555, esteve em funcionamento até 1834,
permanecendo integrados na propriedade da edilidade
local a igreja e o claustro. O resto do edifício foi
parcelarmente vendido em hasta pública a partir de
1849, acabando por ter diversas ocupações, entre elas a
Associação Académica de Coimbra.
Actualmente, o Colégio da Trindade encontra-se
devoluto, necessitando urgentemente de uma
reabilitação qualificada. Neste sentido, foi alvo de
importante campanha de intervenção arqueológica, que
possibilitou conhecer as sucessivas fases de ocupação
do edifício. Decorre a execução do projecto de
adaptação a Tribunal Universitário Judicial Europeu e
outros serviços da Faculdade de Direito.

OBRAS E PROJECTOS

Casa das Caldeiras
O Edifício das Caldeiras (antigo edifício da Central Térmica
dos HUC), situado na Rua Padre António Vieira, reveste-se
de especial e reconhecido interesse histórico e
arquitectónico nomeadamente no campo da arqueologia
industrial.
As intenções do projecto de reconversão deste edifício
centraram-se na clarificação do existente, procurando
anular as ambiguidades resultantes dos sucessivos
acrescentos a que o edifício foi sendo sujeito ao longo do
tempo. O critério fundamental da intervenção foi o da
transparência entre o existente e o novo, entre o passado
e o presente, no seu sentido físico.
O edifício existente tem como ocupação um bar
esplanada, possibilitando a sua dinamização e
rentabilização dia e noite, e uma estante/livraria que se
desenvolve na vertical.
O novo edifício, um paralelepípedo colocado na vertical,
tem por base o volume existente da sala de carvão. Este
edifício passa a ser um ponto de referência urbano,
estabelecendo novas relações visuais com a rua Padre
António Vieira e a avenida Sá da Bandeira, e relações
altimétricas com a Alta. O carácter abstracto e neutro
deste volume, conferido pela segunda “pele”, permite que
ele funcione como plano de fundo, destacando-se no
primeiro plano o Edifício das Caldeiras.

OBRAS E PROJECTOS

Biblioteca da Faculdade de Direito
O projecto da Biblioteca da Faculdade de Direito reflecte-se
numa proposta de edificação de presença mínima,
recusando o confronto de volume e de linguagem com as
preexistências significativas. Assim, procurou-se uma
intervenção que não perturbasse o pano de fundo da Sé
Velha e libertasse a vista da fachada norte do edifício da
Reitoria. As grandes dimensões dos espaços a construir
implicaram então que se optasse por uma construção não
em altura mas em escavação.
Partindo destas considerações, e demolindo os edifícios sem
interesse ou utilidade, a solução proposta recria o espaço
livre da Horta na proposta da cobertura ajardinada da
Grande Sala de Leitura, de onde apenas sobressairá o
volume de um lanternim para iluminação natural.
Previamente, foi realizada intervenção de Arqueologia
Preventiva com o objectivo de promover a avaliação e
caracterização do potencial arqueo-estratigráfico da área em
questão.
Para além da recolha de informação necessária à adequada
compreensão dos eventuais vestígios arqueológicos, numa
leitura interpretativa da estratificação reconhecida e da
história da ocupação humana deste espaço, a intervenção
teve ainda como objectivo a avaliação da extensão e estado
de preservação daqueles, de modo a ser possível elaborar
atempadamente propostas de minimização ulterior de
impactos sobre vestígios arqueológicos.

OBRAS E PROJECTOS

PLANEAMENTO

Diversos instrumentos de gestão e planeamento estão em aplicação nas
áreas candidatas. Os Planos Directores, o Regulamento e o Plano de
Pormenor da Alta Universitária são alguns exemplos.
Os Planos Directores nascem no quadro de uma requalificação
qualitativa do edificado e com o objectivo de sistematizar as propostas
de intervenção, criar uma calendarização, definir custos e metodologias
e estabelecer consensos, evitando os riscos de uma intervenção
gratuita. Desenvolveram-se os estudos necessários à implementação
dos projectos de construção de raiz prioritários e à reabilitação a curto
e a médio prazo dos edifícios existentes.

Colégio das Artes

A construção do colégio teve início em 1568, mas a inauguração oficial ocorre apenas em 1616. Em 1836, o Real Colégio
das Artes deu lugar ao Liceu Nacional de Coimbra. A exiguidade das instalações dedicadas ao ensino e à prática da Medicina
levaram à transferência das primeiras enfermarias para este edifício em 1855. Contudo, a convivência revelar-se-ia
insustentável e o Liceu foi transferido em 1870 para o Colégio de São Bento.
Com a deslocação das secções hospitalares para o novo complexo dos Hospitais da Universidade de Coimbra, inaugurado
em 6 de Março de 1987, o antigo Colégio das Artes foi sendo gradualmente ocupado por diversos departamentos da
Faculdade de Ciências e Tecnologia e serviços administrativos e culturais da Universidade de Coimbra.

PLANOS DIRECTORES

Colégio das Artes

Nas últimas décadas do século XX, o Real Colégio das Artes retomou, em parte, as funções escolares para que foi
construído. Essa aptidão é aproveitada, mantendo-se o funcionamento do Departamento de Arquitectura, instituído desde
1988 no piso superior do edifício, articulando este com o novo programa funcional, o Programa de Estudos Pós-Graduados
em Artes da Universidade de Coimbra designado Colégio das Artes, já a funcionar no piso 1A.
A proposta de reorganização assenta na ideia-base de respeitar o carácter unitário do edifício, repondo a imagem singular
do mesmo, considerando as suas directrizes-base. Neste seguimento, o mapeamento das intervenções privilegia a
demolição/descontrução de volumes (exteriores e meios- pisos) acrescentados a partir de finais do século XIX e ampliações
descoordenadas.
Neste processo deverá salvaguardar-se a estrutura física coincidente com a muralha que delimitava a Alta. Os restantes
espaços do edifício, de forma geral, serão sujeitos a acções de Reabilitação e de Restauro.

PLANOS DIRECTORES

Colégio de São
Jerónimo

A construção do edifício colegial foi iniciada em 1565, sob o projecto de Diogo de Castilho. Passou a integrar a propriedade
da Universidade em 1836, começando em 1848 a ser aí instaladas várias secções da Faculdade de Medicina.
Com a transferência dos Hospitais da Universidade de Coimbra para as novas instalações, na década de 1980,
concentraram-se no edifício vários serviços, como o Museu Académico, uma cantina, vários departamentos da Faculdade
de Letras e muitos outros organismos da instituição universitária.

PLANOS DIRECTORES

Colégio de São
Jerónimo

O novo programa prevê o desalojamento das diversas estruturas da Universidade que aqui funcionam, ficando este edifício
livre para a instalação de uma unidade hoteleira.
É proposta a demolição do edifício nascente do volume edificado (antigo Banco de Urgências), libertando essa fachada do
edifício, assim como a demolição do volume construído sobre o pátio localizado entre as escadas de aparato e as arcadas
setecentistas, possibilitando uma nova relação com a cota superior. O piso em mansarda, corpo estranho ao carácter do
edifício, construído sobre a linha de cornija da antiga igreja, será demolido, devolvendo a este corpo a escala que terá tido
em finais do século XIX, após as obras motivadas por Costa Simões. Da mesma forma, os volumes que conformam o terraço
superior a norte e a este serão desmontados, permitindo uma leitura do claustro mais próxima da original.
Globalmente, o edifício deverá sofrer obras de reabilitação, no sentido de melhorar as infraestruturas e de uma adequada
adaptação ao novo programa. Deverão prever-se obras de restauro em vários espaços do piso térreo e também do primeiro
andar, que correspondem às estruturas originais do Colégio e à ampliação registada no século XVIII, com especial destaque
para as escadas de aparato setecentistas.

PLANOS DIRECTORES

Faculdade de Letras

O actual edifício da Faculdade de Letras foi projectado pelo arquitecto Alberto José Pessoa, sob a supervisão de Cottinelli
Telmo. As obras tiveram início em 1945 e prolongar-se-iam até 1950.
Materializando as fórmulas artísticas dos modelos oficiais adoptados para a Cidade Universitária de Coimbra, a Faculdade
de Letras apresenta uma arquitectura baseada num modernismo de forte rigor classicista.

PLANOS DIRECTORES

Faculdade de Letras

O edifício da Faculdade de Letras manterá as suas funções actuais. A proposta em estudo tem como objectivo a
reorganização programática devida à departamentalização desta Faculdade e a reabilitação física do edificado e das suas
infra-estruturas.
Deverão ser objecto de desconstrução todos os elementos espúrios e descaracterizadores da integridade tipológica do
edifício, em particular os espaços ocupados no desvão da cobertura nas alas poente e norte, ao nível do piso 3A, devendo
este último ser reservado unicamente para área técnica. Deverão igualmente ser eliminadas as barreiras que actualmente
quebram as circulações horizontais, e as ocupações indevidas de espaços de desafogo e ventilação.
Deverão ser reabilitadas as infra-estruturas com a remodelação integral das redes de abastecimento de água e
electricidade, adoptando princípios de eficiência energética e ambiental, bem como das de aquecimento, arrefecimento e
ventilação.

PLANOS DIRECTORES

Colégio de Nossa
Senhora da Graça

Em 1543 era lançada a primeira pedra do vasto complexo colegial, estando praticamente concluídos os trabalhos em 1548.
Por decisão régia, o Colégio da Graça seria integrado na Universidade em 1549.
Na posse da Câmara Municipal de Coimbra, em 1836, o Colégio da Graça foi cedido para aquartelamento militar, uma
instituição de assistência social e outras repartições públicas, ficando a igreja e o claustro entregues à Irmandade do Senhor
dos Passos. Extinto o Quartel da Graça de Coimbra, em 1998, as instalações foram entregues à Liga dos Combatentes e a
serviços sociais e administrativos do Exército.

PLANOS DIRECTORES

Colégio de Nossa
Senhora da Graça

O regresso da Universidade de Coimbra à Rua da Sofia fica marcado pela reocupação do Colégio da Nossa Senhora da
Graça, primeiro através da aquisição de parte da ala do antigo dormitório e depois pela perspectiva de ocupar a totalidade
do edifício e da cerca, excluindo os espaços actualmente afectos ao culto.
Instalar-se-ão duas unidades de investigação – o Centro de Documentação 25 de Abril, na ala poente do antigo dormitório e
o Centro de Estudos Sociais, no restante edifício –, que apesar de estarem fisicamente separadas irão partilhar espaços de
utilização conjunta.
Na cerca do Colégio da Graça deverá ser construído um novo edifício, que albergará um grande auditório com capacidade
para 200 pessoas. A própria cerca deverá ser objecto de intervenção paisagística enquanto percurso de atravessamento e
espaço de fruição.

PLANOS DIRECTORES

Colégio de Santo
Agostinho

A edificação do Colégio de Santo Agostinho, igualmente denominado de Colégio da Sapiência, foi iniciada em 1593.
Mantendo as suas funções de ensino preparatório ininterruptamente durante cerca de três séculos, o colégio foi encerrado
em 1834 e cedido à Santa Casa da Misericórdia e à Casa dos Expostos de Coimbra em 1841.
O Curso Superior de Psicologia da Universidade de Coimbra começou aí a funcionar em 1985. A Misericórdia reservaria para
si a igreja colegial e as dependências contíguas no flanco poente, onde veio a organizar um pequeno núcleo museológico
em 2000.

PLANOS DIRECTORES

Colégio de Santo
Agostinho

O fim da ocupação do Colégio de Santo Agostinho como Faculdade de Psicologia, possibilitará finalmente a intervenção.
A criação do CoimbraGroup das universidades brasileiras, bem como as perspectivas de criação com sede em Coimbra da
Rede dos países com património de origem portuguesa, denominado WHPO, veio acentuar a necessidade de encontrar um
edifício emblemático, com capacidade para proporcionar alojamento a técnicos e investigadores dos diferentes países e,
simultaneamente proporcionar o centro logístico e o fórum físico para o intercâmbio cultural e a aprendizagem técnica.
Acredita-se que este edifício, com este programa, se reencontra com os espaços e percursos originais, reinterpretando-os,
recupera a dignidade dos grandes espaços, adulterados nos últimos anos.

PLANOS DIRECTORES

Jardim Botânico

Nascido da Reforma Pombalina, o Jardim Botânico veio a ocupar uma secção considerável da cerca do Colégio de São
Bento. Em 1868, procedeu-se à incorporação do que restava da cerca do extinto Colégio no Jardim Botânico,
correspondente à actual mata.

PLANOS DIRECTORES

Jardim Botânico

A valorização do Jardim Botânico de Coimbra passa por uma estratégia global de recuperação da importância do jardim ao
nível científico e pedagógico, mas também como espaço urbano público. O património edificado da zona do Jardim Formal
apresenta situações que carecem de intervenção com o objectivo de pôr termo ao agravamento do seu estado de
conservação.
Relativamente à Mata, a proposta apresentada pauta-se pelo aproveitamento dos edifícios existentes, recuperando tanto
quanto possível as funções originais ou adequando-os a novas necessidades. Na área a norte propõe-se a requalificação da
entrada pela Rua do Arco da Traição, tornando-a um ponto-chave no atravessamento entre a Alta e a Baixa.
A um nível global, no Jardim e na Mata, prevê-se a criação de um sistema de sinalética coerente que ajudará a criar
percursos e informar quem percorre o jardim. Prevê-se ainda a realização de um circuito de manutenção, a funcionar à
margem dos restantes caminhos, bem como um sistema de iluminação em todo o Jardim e Mata que convide à
permanência e a actividades culturais nocturnas.

PLANOS DIRECTORES

Plano de Pormenor
da Alta

A Alta Universitária, como a conhecemos, é resultado da intervenção estado-novista que visou transformar este espaço
emblemático da cidade numa nobre Acrópole do Saber. Caracteriza-se pelos eixos fortes, pela rectilinearidade, pela ordem
e pelas grandes massas construídas.
Substituiu uma malha urbana de forte densidade e de irregular raiz medieval, e aproveitando as direcções apontadas por
dois dos grandes colégios (de Jesus e das Artes) que sobreviveram à destruição, reforçadas pela intervenção pombalina no
Laboratório Chimico e Colégio de Jesus, a nova Alta Universitária trouxe uma nova forma de viver o espaço e uma nova
relação entre a Cidade e a sua Universidade.

ESPAÇO PÚBLICO

Plano de Pormenor
da Alta

Ao longo do tempo, sem intervenções requalificadoras de vulto, sem uma estratégia global, e com a cada vez maior pressão
do tráfego automóvel, assim como com a sobrelotação de muitos edifícios, a qualidade urbana foi-se deteriorando,
tornando evidente a necessidade de elaborar uma estratégia reguladora do espaço urbano da Alta.
Para a prossecução desse objectivo foi elaborado o Plano de Pormenor da Alta Universitária, visando propostas concretas
para a sua reabilitação e requalificação, fundamentalmente por via da circulação viária, acessibilidades e estacionamento:
sistematização da circulação automóvel, criação de estacionamento de maior densidade, redução do estacionamento em
superfície e criação de condições de controlo do mesmo, desincentivo da utilização do transporte privado em favor do
transporte público.

ESPAÇO PÚBLICO

Regulamento e Zona
Afecta

Com vista a possibilitar a adopção de medidas que permitam a manutenção das características mais relevantes do ponto de
vista cultural, natural e paisagístico e a fomentar a prática da conservação e restauro, foi elaborada pela Comissão Técnica
Mista (CMC, DRCC, SRU, Coimbra – Viva e GCU) o Regulamento de Edificação, Recuperação e Reconversão Urbanística da
Área afecta à candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial da UNESCO.
O projecto de regulamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Coimbra em 24 de Outubro de 2011 e publicado no
Diário da República, 2.ª série, N.º 30, de 10 de Fevereiro de 2012.
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Regulamento e Zona
Afecta
A área abrangida pelo Regulamento foi dividida
em 3 zonas principais.
A Zona1 corresponde às duas áreas candidatas.
É constituída por um complexo de edifícios
monumentais, sendo cada um deles
representativo do período histórico-artístico que
determinou a sua construção, pelo que a
requalificação desta área passa pela preservação
das suas características individuais e pela
reafirmação do valor deste conjunto.
A Zona 2 corresponde à cidade histórica,
caracterizando-se por um contínuo urbano de
origem medieval composto maioritariamente
por construções correntes. A salvaguarda desta
zona central da cidade deverá preservar as
tipologias tradicionais, mantendo o equilíbrio
entre as funções residencial, comercial e
institucional.
A Zona 3 corresponde à área da cidade que
resulta do modelo urbanístico do século
XIX, abarcando os espaços verdes envolventes
do século XVIII. Mantém uma unidade formal
que importa reafirmar.
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