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TRIBUTO «É mais do que um
professor da Universidade de
Coimbra. É das pessoas que
mais contribuiu para o prazer
que todos temos em estar
aqui». É assim que Teresa Pe-
dro de Lima classifica Pedro
Hespanha, o professor da
FEUC que será homenageado
hoje, no TAGV, no âmbito do
Dia da Faculdade.

Pedro Hespanha jubilou-se
recentemente mas desde sem-
pre se mostrou avesso a últi-
mas aulas ou a jantares de des-
pedida. «Ele pediu-me: não me
faças isso. Não podia insistir»,
afirmou a directora da FEUC.
Mas não desistiu. Há uns me-
ses, colegas e alunos fizeram-
lhe uma surpresa. Encaminha-
ram-no para um churrasco à
beira-rio. «Ele fez uma inter-
venção tão interessante que
pensei: não vai ficar por aqui»,
continua a responsável.

E assim chegamos à noite de
hoje e àquele que se espera que
seja um dos momentos mais
marcantes da gala no TAGV. «É
uma homenagem mais do que
merecida em que queremos,

essencialmente, ouvi-lo», resu-
miu Teresa Pedroso de Lima,
prometendo uma surpresa.

Pedro Hespanha é uma das
personalidades mais marcan-
tes dos 44 anos da Faculdade
de Economia da Universidade
de Coimbra. Professor da fa-
culdade, na área da Economia
e Sociologia, é membro funda-
dor do Centro de Estudos So-
ciais (CES), para além de, en-
quanto presidente do Conse-
lho Directivo, ter presidido à
Assembleia Estatutária. «Era
uma altura muito conturbada

da vida da faculdade. Econo-
mia, Gestão e Sociologia nem
sempre conviveram pacifica-
mente», recordou a directora,
sublinhando a capacidade de
Pedro Hespanha de «procurar
consensos, de cultivar o diá-
logo».

«É das pessoas que mais
contribuiu para a convivência
das nossas tendências ideoló-
gicas, científicas e pedagógicas.
É uma pessoa extraordinária.
Não conheço ninguém que
não goste do professor Pedro
Hespanha», rematou. A.M.

Homenagem “mais do que 
merecida” a Pedro Hespanha

Pedro Hespanha homenageado hoje no TAGV

MARCO O dia 22 de Maio foi
«um dos dias mais marcantes
da história da FEUC». No âm-
bito das comemorações dos 20
anos do curso de Relações In-
ternacionais na faculdade, An-
tónio Guterres, agora secretá-
rio-geral da ONU via ser-lhe
atribuído, pela Universidade de
Coimbra, o doutoramento ho-
noris causa numa cerimónia
que contou com a presença do
Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa.

Mais de meio ano depois, a
FEUC faz questão de fazer
perdurar este momento, lan-
çando hoje, na gala do Dia da
Faculdade, o livro do Douto-
ramento Honoris Causa de
António Guterres que, pelo
menos numa primeira fase,
funcionará como oferta da fa-
culdade, não sendo posta de
lado a possibilidade de vir a
ser comercializado.

Com um testemunho de
Marcelo Rebelo de Sousa, a
obra tem ainda textos do reitor,
João Gabriel Silva e da direc-

tora da Faculdade de Econo-
mia, Teresa Pedroso de Lima,
incluindo ainda várias fotogra-
fias do momento do doutora-
mento na Sala dos Capelos da
e ainda a intervenção de Antó-
nio Guterres e dos padrinhos
durante a cerimónia.

«Este foi um marco muito
importante na vida da nossa

faculdade que quisemos subli-
nhar», afirmou a directora, su-
blinhando a «visibilidade» que
a cerimónia deu à FEUC. 

«É muito bom ter alguém
como António Guterres a dizer
que é a maior honra para um
cidadão português ter um grau
de  honoris causa pela UC», re-
matou. A.M.

Honoris causa a António
Guterres recordado em livro

António Guterres recebeu honoris causa a 22 de Maio

“Orgulho no
que somos e no
que fazemos”

Está marcada para as
21h00, no Teatro Acadé-
mico de Gil Vicente, a
Gala dos 44 anos do Dia
da Faculdade de Econo-
mia da Universidade de
Coimbra. «Queremos
mostrar o orgulho no que
somos e no fazemos»,
afirmou Teresa Pedroso
de Lima, que considerou
ser esta a melhor forma
de «valorizar» o que se faz
e quem faz parte da facul-
dade, recebendo da me-
lhor forma a comunidade
estudantil, mas também,
os familiares. Será um
momento de premiar os
melhores. Por isso, e de-
pois do discurso da direc-
tora da FEUC, está pre-
vista a homenagem aos
melhores estudantes dos
cursos da faculdade do
ano lectivo de 2015/2016
e, depois, a entrega de
prémios: da Fundação
Engenheiro António de
Almeida (para a melhor
tese de doutoramento),
Millenium BCP (para o
melhor estudante da li-
cenciatura em Gestão),
FEUC Exemplar (para os
melhores alunos do 1.º e
2.º ciclo) e ainda o Prémio
FEUC Ciência (para o/a
docente cujo trabalho
mais se destacou no ano
de 2015)  e o Prémio
FEUC Ensino (para o me-
lhor aluno da faculdade).
Estes últimos prémios só
serão revelados no decor-
rer da gala. O evento terá
dois momentos especiais:
a homenagem a Pedro
Hespanha e o lança-
mento do livro sobre o
doutoramento honoris
causa de António Guter-
res, estando ainda pre-
vista a projecção de um
vídeo sobre a Conferência
Internacional do Traba-
lho da OIT.  Culmina com
a actuação de Beatriz
Santos, fadista e aluna de
Gestão da FEUC. A.M.

FEUC espera
alunos chineses
e russos
Com dificuldade em atrair mais
alunos nacionais para os cur-
sos de 1.º e 2.º ciclos, a FEUC
aposta cada vez mais em cha-
mar a Coimbra estudantes in-
ternacionais sendo, aliás, uma
das faculdades da UC a acolher
mais estudantes estrangeiros,
para ciclos inteiros de forma-
ção ou para formações pon-
tuais. Brevemente é esperada a
chegada de uma comitiva de 12
estudantes chineses, de uma
instituição de Macau, que irão
fazer um ano de formação (em
inglês) na FEUC para obterem
o grau de mestre em Gestão. É
também esperada a chegada
de alunos russos, em regime de
troca, estando prevista a ida de
estudantes da FEUC à Rússia.|

Mapeamento de
competências 
a ser feito
A FEUC encontra-se neste mo-
mento a fazer um trabalho de
«mapeamento de competên-
cias» de todos os docentes da
faculdade, nomeadamente na
área da investigação.

«Somos procurados por vá-
rias entidades e precisamos de
saber quem é que está a traba-
lhar em determinada área»,
afirmou Teresa Pedroso de
Lima.

A directora adiantou que o
trabalho culminará com uma
base de dados que dará a co-
nhecer as áreas, na área da Eco-
nomia, Gestão, Sociologia ou
Relações Internacionais, nas
quais a Faculdade de Econo-
mia são referência ou têm tra-
balho desenvolvido. |

PROJECTO Se tudo correr
como previsto, e houver o fi-
nanciamento necessário, a
FEUC irá transferir a sua Escola
de Estudos Avançados para o
edifício do Instituto Geofísico
da Universidade de Coimbra,
localizado na Avenida Dias da
Silva. 

A transferência já tem luz
verde do reitor da Universi-
dade de Coimbra e o Departa-
mento de Arquitectura já acei-
tou colaborar com a FEUC na
realização de um projecto, no
entanto, tudo está dependente
de a faculdade conseguir ou
não financiamento para con-
cretizá-lo.

«A faculdade é muito simpá-
tica do ponto de vista das ins-
talações, a casa é muito con-
fortável, as salas estão bem
equipadas e a biblioteca é a
nossa jóia da coroa, mas pre-
cisamos de crescer em termos
de espaço», admitiu a directora
da FEUC, entusiasmada com a
possibilidade de dar outras

condições aos alunos e docen-
tes de cursos de especialização,
pós-graduação, mestrados e
doutoramentos que escolhe-
ram a FEUC para a continuar
a sua formação.

Isto já para não falar na pos-
sibilidade que esta transferên-
cia daria de alterar os horários
dos alunos do 1.º e 2.º ciclo que,
por a Escola de Estudos Avan-
çados funcionar à sexta-feira e
ao sábado, têm as suas aulas
concentradas de segunda a
quinta-feira.

«Criticam-nos muito por ter-
mos aulas de segunda a
quinta-feira nos primeiros ci-
clos. Nós tentámos de outra
forma, mas não tinhamos sa-
las, à sexta-feira, para eles e
para os alunos das pós-gra-
duações e MBA» que frequen-
tam a faculdade, confirmou a
directora.

«Para além das instalações,
seria outra forma de darmos
visibilidade ao que fazemos»,
rematou a responsável. A.M.

Estudos Avançados no
edifício do Geofísico

Reitor deu luz verde para a FEUC ocupar o Instituto Geofísico
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