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UNIVERSIDADE

DB-LUÍS CARREGÃ

Novas instalações do CES e do Centro de
Documentação do 25 de Abril já têm financiamento
◗ Vasco Garcia

A CANDIDATURA da Universidade de Coimbra ao Quadro
de Referência Estratégico Nacional (QREN) para instalar o Centro de Estudos Sociais (CES) e o
Centro de Documentação do 25
de Abril da Universidade de
Coimbra (UC) no Colégio da
Graça foi aprovada.
A boa nova foi anunciada ontem pelo director do CES, durante a cerimónia de assinatura
de um protocolo, entre a UC e
o Ministério da Justiça brasileiro, que permitirá a troca de documentação – e consequente
disponibilização – referente aos
regimes ditatoriais que vigoraram em Portugal e no Brasil durante o século XX.
"Recebemos esta semana a
confirmação de que a candidatura que a UC fez ao QREN foi
aprovada", disse, aos jornalistas,
Boaventura Sousa Santos. Tra-

dade: o regresso da UC às origens". A passagem destes dois
centros para o Colégio da Graça
(o Pólo O da UC), na Rua da Sofia, é também uma forma de
"animar a Baixa", considera o
responsável.
Alargar o acesso à
memória das ditaduras

PROTOCOLO foi assinado ontem na Sala do Senado

ta-se, segundo o sociólogo, de
um investimento de "cerca de
12 milhões de euros". A partir
de agora, acrescenta, "é uma luta contra-relógio para poder beneficiar dos fundos comunitários". Nomeadamente, explica,
é preciso avançar para a aquisi-

ção, ao Ministério da Defesa, da
parte do edifício que ainda não
pertence à UC.
Para Boaventura Sousa Santos, esta "é uma das obras mais
significativas que a UC vai ter",
representando "uma grande aspiração da universidade e da ci-

O protocolo ontem assinado,
na Sala do Senado, pelo reitor
da UC, Seabra Santos, e pelo ministro da Justiça brasileiro, Tarso Genro, tem como objectivo
alargar o acesso à memória do
Estado Novo português (19331974) e da ditadura militar brasileira (1964-1985), mas também dos processos de transformação social e transição democrática que se lhes seguiram.
O acordo prevê ainda o intercâmbio de experiências na documentação e divulgação das informações.

