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Visita de Sua Excelência o Ministro da Educação Nacional a 9,J.Jn.if•-l'~i;re
Braga, para dar posse ao Reitor e à Comissão Instaladoi-a da Universida-

de do Minho.
- Ó Sr. Ministro começaria a sua estadia em Gl!irnar~es pela visita ao Con-

vento da Co1;ta. onde se deram os graus ac.a démfcos de bacharelato. lice.n -

datura e de doutoramento, ficando os graduados .pela

C<:>$ta

equipa:racjos

aos graduados pela Universidade de Coimbra.
on~e

- Seguidamente Sua Excelêndij. visitaria os edift<:iQ'S
··. .~

é poss!vel talvez

irtstalar serviços universitários:
- Convento do Carmofé' com transferencia do Instituto Santa Jtstefãniª

para outro iugªr, que não precisa de ser !t~·:-~ g:t,'l~Jt~}.
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- Palácio do Cavalinho, que á um belo solar com terrenos

ª~~os Oll,•

de se podem constrúir ediffcios;
- Casa do Salguei ra.l;

.. Ediffcio da Ordem de S. Francisco ou de

s.

Do:mingQs. onde actual.,..

:mente esUt.olnstaladas as respectivas Ordens Terceiras. Era ideia
de várias pe•soas de Guimarães e do Coméndador Santos da Cun,ha
que o emraque'c imento das Ordens de S. F'ranci,sco e de S. Domingos seria atenuado se se instalasse:m com cêrtos serviços comuns
as duas Ordens no mesmo edifrcio,

partrc1~ndo

q\le seria melhor pa-

ra instalação da Universidade o antigo .co11vent0, de S. Francisco.
- Actual Hospital RegiQnal. antigo Convento dos O;,t.puchos. visto que
se preve para breve a construção do novo Hpspital .l legional.
(Poderiam acrescentar-se out:tas construç~es que nwn exame mais minucio•

so

se

saiba estarem livres ou ser fácil Ubei-tatem""se. É dar:o que é bulis ..

pensável que da parte do Governo se fale antes da ida do Sr. Ministro com
oa donos das casas ou as me.s as dos dife:rentes est:abelecime,ntos religiosos
ou de beneficência e com os .serviços do Estado

qu~

estão já na po$se do Con-

vento da Costa.)

.. Recepção no Paço dos Duques, cc:>tn nfvel igual .à. t,'ecepçãC:> a fazer eJn Braga.

15/t/1974

)
Pa1:'ecia-me bem que o Sl'. Ministro chegasse para almoçar
cedo e eu te:ria muita honra que almoçasse em minha casa e visto que
também vai a uma casa parti<;:ular em Braga creio que não havel"ia inconveniente, e de minha casa, no fim do almoço .. por consequência
ce:rca das 3 horas. se o Sr. Ministro pudesse c:hegatt. à 1 hora .. , se
partiria para o primeir,o encontro com autoridades, que seria no Con-

vento da Costa, seguindo-se a visita aos outron edif!dos, conferências
do Sr. Ministro e dos ele:ment;f>s que o acompanhem çom pessoas com

cargos na Cidade e, por fim, o jantar e a recepçlo no Paço dos Duq\les,
a pt>r de acordo com o nfvel da recepção e do jantar em Braga.
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