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COIMBRA

Medicina Legal dá
a conhecer instalações

“25 de Abril sempre”
pelo menos em Coimbra
Casa da Escrita Exposição ontem inaugurada deixa perceber um pouco
da forma como a cidade viveu e construiu uma nova ordem política e social
FERREIRA SANTOS

Numa casa onde se realizaram
«tertúlias de vária ordem» e a
Revista Vértice encontrou espaço para resistir «à longa
noite do fascismo», nunca
sendo suspensa, foi ontem
inaugurada a exposição “25 de
Abril – Rostos e Memória”. Um
«acto muito especial» num local especial, observou o presidente da Câmara Municipal de
Coimbra (CMC), na Casa da Escrita, antiga habitação do poeta
João José Cochofel.
Ao inaugurar a mostra, e depois de ter distribuído cravos
pelos presentes, Manuel Machado recuou por breves momentos à década de 70, motivado pelas imagens, para lembrar que se lutou para que liberdade e democracia fossem
possíveis em Portugal. No primeiro acto das comemorações
do 25 de Abril de 1974 em
Coimbra, o autarca prestou homenagem aos que o concretizaram e a todos os que o realizaram até à data. «Queremos
celebrar sempre o 25 de Abril»,
disse, ao sublinhar que «não se
trata de um chavão», mas de
uma «raiz identitária (…) e a
forma como Coimbra encara
as humanidades».
A exposição, que resulta de
uma parceria entre a CMC e o
Centro de Documentação 25 de
Abril (C25A) da Universidade de
Coimbra, revela mais de 20 ima-

SEXTA-FEIRA “Uma tarde no
INMLCF” é a designação de
uma iniciativa de portas abertas
que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses
(INMLCF) leva a efeito na próxima sexta-feira, convidando os
cidadãos a visitar as suas instalações em Coimbra.
Integrada no programa das
comemorações do 15.º aniversário do INMLCF, a iniciativa,
com início às 15h00, permitirá

que durante cerca de hora e
meia os interessados possam ficar a conhecer os vários serviços da sede nacional do Instituto, nomeadamente laboratórios e salas de autópsia. Os interessados em participar nesta
«tarde de vivências no universo
forense» devem contactar o INMLCF através do número 239
156 214 para formalizar a inscrição. O número de visitantes está
limitado a meia centena.|

Boaventura Sousa Santos
doutor honoris causa
ARGENTINA Boaventura de
Sousa Santos vai hoje receber o
grau de doutor honoris causa
pela Universidad Nacional de
La Plata (UNPL), em BuenosAires (Argentina), onde profere a
conferência “Epistemologías del
Sur: un pensamiento alternativo
de alternativas políticas”.
Também no passado dia 6 o

Exposição dedicada ao 25 de Abril em Coimbra patente até dia 27

gens captadas por Ivo Cortesão.
Quem as observa, nota Rui Bebiano, director do C25A, «talvez
prove um sentimento de estranheza», porque não retrata as
habituais evocações militares e
o povo nas ruas, fábricas, escolas e herdades. Num texto de
apresentação da mostra, Rui Bebiano regista um conjunto de
imagens que «documenta, em
boa parte, a forma como em
Coimbra, durante aqueles dias
e noites sempre intensos, na
aparente calma dos gabinetes e
reuniões públicas pacíficas, uma
nova ordem política e social estava a nascer».

Debates, reuniões políticas,
mas também as grandes concentrações de estudantes, cruzam-se na Casa da Escrita, podendo igualmente ver-se o registo da vinda de François Mitterrand a Coimbra, ou a chegada de Manuel Alegre, ou
ainda, entre outras imagens, o
momento de homenagem ao
cientista Aurélio Quintanilha.
Presente na inauguração esteve o capitão de Abril Vasco
Lourenço. O presidente da Associação 25 de Abril (A25A)
lembrou brevemente os objectivos da revolução, entre estes
o de maior justiça social. Infe-

lizmente, notou o tenente-coronel na reforma, «Portugal é
dos países mais injustos da Europa». Mas, diria, «vivemos um
período de sonho e esperança,
depois de atravessarmos um
período negro», em que «quem
tinha o poder procurou destruir
tudo o que cheirava a Abril».
O espólio da associação foi
confiado ao C25A, o que foi
também uma «oportunidade
de crescimento» do centro de
documentação, reconheceu
Natércia Coimbra, directora
adjunta, ao revelar que o espólio atinge actualmente os
três milhões de documentos.|

sociólogo e director do Centro
de Estudos Sociais da Universidace de Coimbra foi agraciado
com o grau de doutor honoris
causa pela Universidad de Córdoba, Espanha, onde apresentou a conferência “La Universidad del Siglo XXI: cómo construir conocimiento incluyente
en sociedades excluyentes?”.|

Academia das Ciências
elege Fernanda Cravidão
FACULDADE DE LETRAS A
Academia das Ciências de Lisboa elegeu, por unanimidade,
Fernanda Cravidão como Académica-Correspondente da 4.ª
Secção (História e Geografia).
Especialista em Geografia Humana, Fernanda Cravidão, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, tem desenvolvido
trabalhos de investigação em
áreas científicas como Geogra-

fia da População, Áreas marginais e desenvolvimento, Turismo e Território.
Para a docente e gestora da
cátedra UNESCO de Turismo
Cultural e Desenvolvimento na
UC, esta eleição «significa
muito». «É o reconhecimento
pelos pares do meu trabalho de
investigação desenvolvido ao
longo de 40 anos», refere, citada
numa nota divulgada ontem
pela Universidade. |

