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Há 725 anos a construir património
Clara Almeida Santos | Vice-reitora da Universidade de Coimbra

O termo “património” está etimologicamente ligado ao
conceito de herança, transmitida por via paterna. O próprio
dicionário limita este substantivo masculino à herança paterna,
aos bens de família e aos bens necessários para tomar ordens
eclesiásticas (cf. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa).

M

as de que falamos quando falamos de património, no sentido lato em que
é importante que seja compreendido, usufruído e assimilado? A grande dificuldade na
definição do termo – ou melhor, na sua ilustração – é que estamos na presença de um
“conceito guarda-chuva”. Se tentarmos dar
exemplos apenas a partir da Universidade
de Coimbra, Alta e Sofia, bem patrimonial
inscrito pela UNESCO na lista do Património
Mundial em junho de 2013, esbarramos logo
numa diversidade de aceções. Vejamos: a
UNESCO reconheceu o património cultural
material desta Universidade, delimitado numa
zona de 34 hectares e em que se identificam
32 edifícios (ou conjuntos monumentais) que
têm em comum o facto de por cada um
deles ter passado um pedaço significativo da
história da Universidade de Coimbra. Desde
o Pátio das Escolas aos edifícios da Cidade
Universitária construída durante o Estado
Novo, passando pelos colégios do século XVI
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e pelos edifícios da Reforma Pombalina. Mas
a candidatura assentou também em pilares
imateriais: a língua portuguesa, a canção
de Coimbra, as tradições académicas e as
Repúblicas de estudantes.
Na Declaração de Valor Universal Excecional
da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia,
consta a inscrição pelos critérios II (mostrar um intercâmbio importante de valores
humanos, durante um determinado tempo
ou numa área cultural do mundo, no desenvolvimento da arquitetura ou tecnologia, das
artes monumentais, do planeamento urbano
ou do desenho de paisagem), IV (ser um
exemplo de um tipo de edifício ou conjunto
arquitetónico, tecnológico ou de paisagem
que ilustra significativos estádios da história
humana) mas também, e mais diretamente
ligado à questão da intangibilidade, o critério
VI – estar associado a eventos ou tradições
vivas, com ideias ou crenças, com trabalhos

artísticos e literários de destacada importância universal.
Poder-se-ia também referir o património natural patente no Jardim Botânico de Coimbra
que, pela sua natureza (passe o oxímoro!) a
cada dia se transfigura e transmuta. Ou ainda
as coleções da Universidade de Coimbra
(UC), de espectro tão variado, das biológicas
às antropológicas, passando pelo espólio de
manuscritos musicais ou ainda o acervo que
se reporta à vida académica da Universidade,
com as tradições que, para o bem e para o
mal, serviram de matriz inspiradora de tantas
universidades no mundo.
Será também património o conjunto de eventos que tem como palco ou cenário o património classificado? Se o património é um
legado, as imagens – registadas em vídeo,
fotografia ou apenas mentalmente – também
não são passadas para as gerações futuras,

“

Na riqueza patrimonial
desta instituição (como
de outras, certamente),
material, imaterial e
pontual confundem-se,
interligam-se e mutuamente
se enriquecem.
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1 | Pátio das Escolas.
© Sérgio Brito
2 | Via Latina.
© João Armando Ribeiro
3 | Biblioteca Joanina.
© Delfim Ferreira
4 | Capela de São Miguel.
© Delfim Ferreira
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em memória construída? Na riqueza patrimonial desta instituição (como de outras,
certamente), material, imaterial e pontual
confundem-se, interligam-se e mutuamente
se enriquecem.

5 | Polo I.
© João Armando Ribeiro
6 | Escadaria do Colégio de Jesus.
© Manuel Ribeiro
7 | Relógio da Torre.
© Paulo Magalhães
8 | Pátio das Escolas.
© Delfim Ferreira

Onde está, então, o limite do conceito de património? Como acontece com todos os conceitos, cada época apresenta uma versão, ou
várias, da sua interpretação.
A classificação da Universidade de Coimbra
tem sido ocasião para refletir, de forma mais
aprofundada e enquanto comunidade universitária – feita de ensino, investigação e apostada na relação forte com a comunidade –
sobre este assunto e em várias matérias. Para
dar apenas alguns exemplos, as comemorações dos 725 anos da Universidade de Coimbra, iniciadas em março e que terminam em
dezembro deste ano, têm constituído uma opor-

tunidade para propor formas de entendimento
do património nas suas múltiplas roupagens.
Focando apenas na programação que ainda
falta cumprir, destacaria dois eventos: a Bienal
de Arte Contemporânea Ano Zero, que tem a
sua primeira edição enquadrada no aniversário da Universidade. Esta iniciativa, que congrega diversas entidades e agentes da cidade
e do país, tem como fundamento a inscrição
na lista do Património Mundial da UNESCO.
O seu objetivo é promover o encontro entre
o hoje artístico e o ontem edificado – a ideia
fundamental assenta na utilização de espaços
patrimoniais como cenário e inspiração para
obras de arte contemporânea. O outro evento que gostaria de destacar é o Congresso
Internacional “Língua Portuguesa: uma língua
de futuro”, a realizar entre 2 e 4 de dezembro
no Convento de São Francisco, que encerra
as comemorações, assumindo assim a Universidade a prioridade estratégica da nossa
Língua, património comum com outros povos
e mais de 250 milhões de falantes. Os pilares
imateriais da candidatura da Universidade de
Coimbra, Alta e Sofia, mostram, pós-classificação, um dinamismo impressionante. Gostamos de olhar para a classificação como um
dos motores fundamentais desse movimento.
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Para terminar a referência aos 725 anos da
Universidade, gostaria de deixar a nota de
que estamos a construir, à medida que o ano
decorre, a memória destes dias em fotografias,
vídeos, gravações áudio, testemunhos, narrativas mediáticas, entre outros materiais. Esta
memória em construção está já disponível em
http://uc725.uc.pt/arquivo. Património também para quem virá depois de nós.
Esta nota de relação com os outros, motivada
pela classificação da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, pela UNESCO, não ficaria
completa sem uma referência a duas redes.
Desde logo, a Rede do Património Mundial de
Portugal, criada em julho de 2014, já depois de
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Coimbra integrar a lista. Os quinze bens classificados em Portugal juntaram-se para prosseguir objetivos comuns, sobretudo ao nível
da sensibilização para o património. O site da
Rede pode ser acedido em www.rpmp.pt.
Estamos a trabalhar num projeto ambicioso
que queremos ver implementado nos próximos anos e que terá como fruto principal uma
maior valorização, a vários níveis, destes locais
únicos. A outra rede a que a Universidade pertence, pelo facto de ser Património Mundial, é
o grupo de Universidades Património Mundial,
constituído pelas únicas cinco universidades
do mundo com esta distinção, a saber e por ordem cronológica de entrada na lista da UNESCO, a Universidade da Vírgina (Estados Unidos), a Universidade de Alcalá (Espanha), a
Universidade Central da Venezuela (Venezuela),
a Universidade Nacional Autónoma do México
(México) e Coimbra, claro. O objetivo principal desta rede é a defesa do seu património
universitário universal nos seus vários aspetos
– científico, cultural e artístico.
Não ficaria completa esta nota sobre o que a
classificação trouxe para a Universidade e para
a cidade sem uma referência às múltiplas intervenções materiais que têm vindo a acontecer.
Este processo é longo e muito significativo, isto se atendermos ao que aconteceu desde que
a Universidade de Coimbra está na lista tentativa da UNESCO, o passo que antecede a possibilidade de inscrição da lista do Património
Mundial. Nesse período de tempo vimos acontecer: obras na Sé Velha e na Sé Nova; a requalificação do Laboratorio Chimico, transformado
em Museu da Ciência; a intervenção de conservação e restauro da Via Latina (vencedora
do Prémio Europa Nostra em 2009); a remodelação da Casa das Caldeiras; a reabilitação do
Colégio da Graça na Rua da Sofia, prestes
a ser restituído a funções universitárias; o
restauro exemplar da Torre da Universidade,
a intervenção no Pátio das Escolas (com todo
o estudo arqueológico associado); o restauro
das Escadas de Minerva; a renovação da fa-

chada do Colégio de Jesus, o restauro da porta da Biblioteca Joanina; a vasta intervenção
no Jardim Botânico, ainda em curso, e que
vai permitir uma redescoberta do espaço; a
obra de conservação e restauro da Porta Férrea; a intervenção na Capela da Universidade,
cobertura e caixilharias de boa parte dos edifícios do Paço Real. Terminamos este rol (que
não inclui as pequenas obras ou menos significativas, que sempre vão acontecendo) simbolicamente, com o Colégio da Trindade. Esta obra assinala o fim da última ruína na Alta
universitária de Coimbra – o colégio foi um entre mais de 20 construídos no século XVI com
a instalação definitiva da Universidade em
Coimbra. Em 2016 vai abrir portas, depois de
décadas de utilizações múltiplas e posterior
abandono, restituído a funções universitárias.
A Universidade de Coimbra recebe, atualmente, mais de 300 mil visitantes e acolhe mais
de 3 mil novos estudantes por ano. É a mais

internacional das universidades portuguesas,
uma vez que tem a maior percentagem de alunos internacionais, representando mais de 90
nacionalidades.
A Universidade de Coimbra está viva e recomenda-se, orgulhosa do seu passado e com
os olhos postos no futuro, consciente de que
falta ainda fazer muito do que está estabelecido no plano de gestão da área classificada.
Referiria apenas três projetos emblemáticos:
a segunda fase do Museu da Ciência, a
Biblioteca de Direito, com projeto de Álvaro
Siza, e o Centro de Interpretação e Divulgação
da Universidade de Coimbra. O caminho será
feito, mesmo que implique repensar o que
tinha sido imaginado. Afinal, como muitas
vezes diz o nosso Reitor, uma instituição que
resiste 725 anos só pode fazê-lo se mantiver
permanentemente a capacidade de se reinventar.
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