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Dentro de poucos dias perfaz um ano que a Comissão Instaladora 

da Universidade do Minho iniciou as suas actividades. Um ano histó-

rico para Portugal, um ano de esperança para todos os portugueses, 

um ano de vitória para todos os povos de expressão Lusíada. 

Para o Minho, e no que se refere à sua Universidade, embora 

fosse essencialmente um ano de luta, penso que foi também um ano de 

vitória e de esperança. 

De facto, depois das palavras proferidas pelo Senhor $ecretá-

rio de Estado, não pode restar a menor dúvida de que o Minho ganhou 

mais uma batalha decisiva, na luta que há muito vem travando para 

que o ensino universitário seja aqui uma realidade. 

E essa circunstância dá-nos a esperança de que ela se venha a 

concretizar a curto prazo se, e so se, todo o Minho lutar em bloco 

pela sua Universidade, esquecendo bairrismos que, por muito legiti-

mos que possam ser, são muitas vezes a causa do protelamento, quan-

tas vezes quase indefinido, da concretização de empreendimentos fun-

damentais para a nossa Região. 

E se nao digo que foi um ano histórico para a Universidade do 

Minho, e so porque ela nao conseguiu ver aprovados para já os cursos 

de História submetidos a homologação superior, proposta essa baseada, 
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não so na tradição e na existência de docentes e discentes interes

sados, mas essencialmente no facto de a Universidade do Minho dis

pôr de um dos mais importantes Laboratórios de História do Pais, a 

Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga, parte integrante 

da Universidade. 

* * * 

Penso que é oportuno fazer um pequeno resumo da actividade da 

Comissão Instaladora, pelo menos nalguns domlnios, durante o seu 

ano de existência. 

Em Maio de 1974 foi homologada pelo MEC a adjudicacão das 

obras em curso, e em vias de conclusão, no ediflcio da Biblioteca 

Pública e Arquivo Distrital de Braga, local onde durante muitos 

anos ficará instalada toda a Administração Central da Universidade, 

o que inclui, para além da Comissão Instaladora e Reitoria, os Ser

viços Administrativos, os Serviços Técnicos, os Serviços de Docu

mentação, incluindo Biblioteca, Hemeroteca e Arauivo e os Serviços 

Académicos e Sociais. 

Em Junho de 1974 foi entregue no MEC o primeiro relatório da 

Comissão Instaladora, no qual foram apresentados os cursos consi

derados prioritários, se indicaram as soluções que convinha adaptar 

quanto a instalações, se mostrava a viabilidade no tocante a pessoal 

docente e se apresentava uma primeira estimativa dos investimentos 

necessários a curto prazo. 
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No seu último capitulo indicavam-se as decisões que era urgente 

tomar, de modo que alguns dos cursos propostos se pudessem iniciar 

em 1975/76. 

Obtida a aprovaçao na generalidade do referido relatório, total 

ou parcial, a fase seguinte seria a da contratação de um número mi

nimo de docentes e técnicos qualificados, o que iria permitir, não 

so a elaboração de estudos sectoriais no que se refere aos Cursos, 

Departamentos e Serviços propostos, mas também dar inicio à execução 

de um conjunto de acçoes que permitissem dispôr, na altura prevista, 

das instalações e equipamento fundamentais para o arranque da Uni

versidade. 

Contudo, de todas as necessárias decisões, sõmente a da aquisi

çao de um imóvel na Rua D. Pedro V, em Braga, e a da execução dos 

estudos de projecto para adaptação da cave e rés-do-chão a zonas de 

ensino foram tomadas a curto prazo. 

Após um periodo de expectativa, e apesar da impossibilidade de 

ver homologada a contratação de docentes e técnicos qualificados sem 

prévia aprovação dos cursos a professar na Universidade, foi mesmo 

assim possivel, à custa da boa-vontade e elevado espirita de colabo

raçao de grande número de docentes candidatos à Universidade do Minho, 

elaborar um conjunto de estudos sectoriais, nomeadamente: 

"Cursos e Departamentos no Dominio da História" 

"Cursos e Departamentos no Dominio das Ciências Exactas e 

Tecnologias" 
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"Cursos e Departamentos no Domínio das Línguas Vivas" 

"Departamento de Educação" 

"Cursos e Departamentos no Domínio da Medicina" 

"Integração da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de 

Braga na Universidade do Minho" 
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Como so muito recentemente foram,enfim,decididas as linhas de 

actuação da Universidade do Minho, também só agora se tornou possí

vel iniciar as acçoes necessárias para assegurar o arranque no pro

ximo ano lectivo. 

Há a relevar a contratação a muito curto prazo de vários docen

tes altamente qualificados, dois dos quais já tomaram posse; a re

cente abertura do concurso documental para o provimento do lugar de 

Director dos Serviços Técnicos; e a contratação, dentro em breve, 

de alguns assistentes que em Setembro próximo iniciarão estágios 

com vista à sua ~reparação para o ensino e investigação. 

Espera-se que uma decisão final sobre o problema da Medicina 

nao seja muito demorada, de modo a evitar a perda da colaboração de 

elementos altamente qualificados que, entretanto,poderão optar por 

outras alternativas para as quais têm já sido solicitados. 

* * * 

No que se refere a instalações, desde sempre entendeu a Comis

são Instaladora que a solução definitiva deveria ser do tipo Campo 
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Universitário. De facto, e no que se refere a Universidades Novas, 

é o tipo de solução actualrnente mais adoptado em todo o mundo, dpdas 

as suas enormes vantagens, corno, por exemplo: 

- urna maior economia no investimento inicial; 

- um maior f actor de utilização das instalações comuns aos 

diversos Cursos, Departamentos e Serviços; 

- um mais eficiente aproveitamento do pessoal docente, dado 

o carácter, cada vez maior, da interdisciplinaridade dos 

diversos cursos; 

- um maior contacto entre docentes e discentes com as forma

ções mais diversas, elemento fundamental para urna verdadei

ra educação universitária. 

O único curso cujos condicionalismos próprios nao permitem, em 

muitos casos, urna solução tipo Campo Universitário, é o de Medicina, 

que exige a proximidade de infraestruturas hospitalares. 

Para que a primeira das vantagens indicadas seja satisfeita, 

isto é, para que a economia no investimento com as instalações não 

seja eliminada através do elevado custo dos terrenos, factor de 

enorme peso dadas as á r eas em jogo, sempre da ordem de muitas deze

nas de hectares, torna-se necessário fugir do centro das cidades. 

Porém, para que a Universidade não se transforme numa Institui

ção pouco eficiente, fechada e segregada do meio e região em que se 

insere , é fundamental que ela tenha fáceis acessos a urna ou mais ci

dades vizinhas, nas quais, urna grande maioria dos seus utentes (dis

centes, docentes e restante pessoal) têm as suas residências. 
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E por fáceis acessos entende-se o tempo e a frequência com que 

essas deslocações se podem efectuar usando transportes colectivos. 

Os factos apontados; a necessidade premente de uma regionali

zação do ensino superior, que e o mesmo que o seu afastamento da 

zona litoral; os planos de desenvolvimento previstos para a região 

Norte do Pais pelo respectivo Gabinete de Planeamento; a necessida

de de utilizar terrenos que do ponto de vista das fundações, relevo 

e infraestruturas sejam adequados e não utilizados em culturas in

tensivas; a necessidade de existência de fáceis acessos a centros 

urbanos da região; etc., etc., foram algumas das permissas que ser

viram de base a um estudo de localização do Campo Universitário 

mandado efectuar pela Comissão Instaladora. 

Desse estudo concluiu-se que a localização do Campo Universi

tário que melhor satisfaz .todos os factores considerados, e a que 

diz respeito a uma zona com cerca de 60 ha, situada entre Braga e 

Guimarães e servida pela estrada que une as duas cidades, relativa-

r"") mente perto do futuro parque industrial da zona Braga-Guimarães, o 

que lhe confere a vantagem adicional de vir a beneficiar de melhores 

acessos, logo que esse parque se transforme numa realidade. 

Como é evidente, a decisão final sobre a localização do Campo 

Universitário é da exclusiva competência do Governo, através dos 

Ministérios da Educação e Cultura e do Equipamento Social e Ambiente. 

Ã Comissão Instaladora compete unicamente proceder aos necessários 

estudos de base e propôr de entre as várias opções possíveis aquela 

que, tendo em conta a função da Universidade, pareça a mais indica

da do ponto de vista técnico, económico e financeiro. 

Por esse motivo foi em devido tempo entregue nos Ministé rios 



UNIVERSIDADE DO MINHO 
REITORIA 

indicados o estudo referido, acompanhado do parecer da Comissão 

Instaladora. 
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Corno é evidente, urna solução do tipo indicado demora, necessa

riamente, alguns anos,antes que as suas primeiras instalações este

jam operacionais. 

Se a muito curto prazo for homologada a localização proposta 

r"r. para o Campo Universitário e, desde logo, iniciadas as acçoes neces

sárias para que a zona seja declarada de utilidade pública e elabo

rado o seu plano geral, será possível iniciar a aquis~ção de terre

nos e primeiras construções em 1976, o que poderá permitir a sua 

utilização para alguns cursos já no ano lectivo de 1977/78. 

Nestas condições, torna-se evidente que o arranque de cursos em 

1975/76 só é possível recorrendo a soluções provisórias, nas quais 

se torna fundamental efectuar um investimento mínimo e tanto quanto 

possível recuperável. 

No que se refere a Administração Central, já foi indicada a 

solução adaptada, localização que se manterá por muitos anos,dada 

não só a qualidade e dimensões das instalações, mas também a priori

dade em efectuar inves t imentos em unidades de ensino e investigação. 

No edifício da Rua D. Pedro V, em Braga, irá a Universidade 

dispôr de um pequeno Complexo Pedagógico, constituido por anfitea

tros de 60 lugares e salas com capacidade para 30 e 15 alunos, além 

de um Laboratório de Línguas, onde é possível o funcionamento de 

aulas teóricas, teórico-práticas e de seminários de qualquer disci-
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plina. Além disso dispõe-se ai de um razoável numero de gabinetes 

de trabalho para pessoal docente e técnico. 

A necessidade de, a certa altura, ter de se suspender os estu

dos de projecto, por falta de directrizes superiores, faz que so 

na próxima semana seja aberto o concurso para a parte de toscos das 

obras de adaptação da cave e rés-do-chão e dentro de dois meses o 

concurso dos acabamentos. 

No edifício da Rua Abade da Loureira,em Braga, cedido à Univer

sidade do Minho pelo Ministério da Administração Interna, vão ser 

instalados: um restaurante self-service aberto a toda a Universida

de; zona de convívio para alunos e professores; zona de estudo para 

alunos, apoiada por uma pequena biblioteca; Associação e Serviços 

Médicos dos estudantes. 

Acaba de ser aprovado superiormente a efectivação dos necessa

rios estudos do projecto, prevendo-se que as obras se iniciem dentro 

/"", de poucos meses. 

No âmbito do esquema de instalações provisórias, previa a Co

missão Instaladora a construção em Guimarães de instalações desmon

táveis, especialmente destinadas aos cursos de Tecnologia, as quais 

seriam posteriormente transportadas para o Campo Universitário e ai 

utilizadas como armazéns e oficinas dos Serviços Técnicos. 

Para esse efeito, depois de a primeira opção, a da Quinta da 

Veiga, ter sido indeferida pelo MEC, uma segunda opção foi ofereci

da pela Câmara Municipal de Guimarães, a do Campo de S. Mamede, que 

oferece boas condições para o efeito, embora, dada a proximidade do 

Castelo de Guimarães, a sua utilização careça de prévia autorização 
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superior, a qual ainda nao foi concedida. 

Encontra-se neste instante a · Universidade do Minho confrontada 

com um problema cuja resolução tem de ser praticamente imediata. 

Dada a elevada compressão orçamental necessária a todos os 

níveis da Administração Pública, não dispõe a Universidade do Minho 

de meios que lhe permitam quaisquer duplicações de meios humanos ou 

r--.. de instalações. Além disso, o pouco tempo que falta para o início 

do próximo ano lectivo não se compadece com opções que exijam deci

soes ou construções que, pelo seu maior volume, sejam demoradas. 

A circunstância de em Braga ficarem operacionais, no próximo 

ano lectivo, as instalações atrás indicadas e de nesse ano só fun

cionarem os primeiros anos dos diversos cursos, significa que, para 

assegurar o funcionamento nesta cidade dos dois primeiros semestres 

dos cursos de tecnologia, basta ai dispôr de espaço laboratorial, 

cuja área em jogo será relativamente pequena, dado que os três pri

meiros semestres desses cursos são essencialmente de natureza básica. 

Convém notar que as zonas laboratoriais dificilmente se podem obter 

por transformação de áreas de edifícios existentes, pois que os cus

tos e tempo em jogo não são em geral compensadores. 

O funcionamento desses mesmos cursos em outra cidade, no próxi

mo ano lectivo, iria originar a necessidade, para além dos Laborató

rios indicados, da existência de anfiteatros e de salas para aulas 

teórico-práticas e seminários, de gabinetes para docentes, de Biblio

teca, de espaço para funções administrativas, de zonas de apoio para 

os estudantes, etc., etc., solução esta incompatível com o tempo dis-
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ponivel e, em especial, com os recursos financeiros existentes. 

Trata-se de uma opção de natureza fundamental, não restando 

dúvidas à Comissão Instaladora de que ornais importante é o iniciarem

-se em 1975/76 o maior número possivel de Cursos. 

* * * 

A Comissão Instaladora da Universidade é constituida pelo 

Reitor, pelo Administrador, cinco Vogais e um representante do 

Ministério do Equipamento Social e Ambiente. 

Inicialmente esteve a equipa completa. 

Infelizmente, o representante do MESA, Eng9 César Montenegro, 

faleceu nos principies de Novembro e, embora solicitada, a sua subs

tituição ainda se não efectivou. Não posso deixar de recordar que 

foi um grande entusiasta da Universidade do Minho, que a ela dedi

cou o melhor do seu esforço e para a qual sempre arranjou o tempo 

necessário para a resolução dos problemas que lhe foram postos. 

O Administrador da Universidade, tendo ocupado o referido lugar 

em comissão de serviço, optou pelo regresso as suas funções primiti

vas, tendo por esse motivo sido aberto novo concurso documental, cu

jo provimento se espera para breve. 

Entretanto, um dos vogais da Comissão Instaladora, embora alta

mente interessado no problema da Universidade do Minho, impedido 

pelos seus muitos afazeres e pelo facto da sua principal actividade 

e residência se situarem em Lisboa, entendeu que devia pedir a sua 

exoneraçao. 
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Nasceu assim a oportunidade de a Comissão Instaladora da Uni

versidade do Minho poder dispôr da colaboração de um novo membro, 

para o qual, em boa hora, foi escolhido pelo Senhor Ministro da 

Educação e Cultura o Dr. Santos Simões. Há muito interessado e co

nhecedor dos problemas da Educação e Cultura, grande lutador por 

urna Universidade no Minho, defensor acérrimo dos ideais em que 

acredita, vivendo na região em que se insere a Universidade, vai 

de certeza ser um colaborador precioso no seu arranque. 

* * * 

Senhor Secretário de Estado. Há muito que a Comissão Instala

dora da Universidade do Minho desejava que os responsáveis pelo En

sino Superior se deslocassem a Braga, para urna reunião de trabalho 

que permitisse esclarecer e resolver problemas fundamentais para a 

nossa Universidade e de que s5 um conhecimento directo permite a torna

da de decisões objectivas. 

Todos sabemos a enorme dimensão dos problemas que há que resol

ver e ultrapassar, em todos os graus de ensino e em particular o Su

perior. Sabemos que o seu tempo é precioso e portanto a sua vinda 

aqui põe em evidencia o interesse do MEC pelas novas Instituições 

de Ensino Superior, e, neste caso particular, pela Universidade do 

Minho. 

Esse facto é para nos um grande incentivo, ao qual procuraremos 

responder, dando o melhor do nosso esforço para a criação duma Uni

versidade Nova num Novo Portugal. 


