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Visita de Estudo e Institucional da ACDN à Universidade de Coimbra,  

em 12-05-2018 

  

 Conforme o programado, realizou-se, no passado dia 12/05/2018 (Sábado), a visita de estudo, que 

teve vinte e um participantes e que, após concentração na Porta Férrea da Universidade de Coimbra 

(UC), compreendeu o seguinte: 

  

11H00 - Apresentação de Cumprimentos e Receção na Reitoria da UC, onde todos os participantes 

foram recebidos na Sala do Senado pelo Senhor Vice-Reitor, Prof. Doutor Luís Filipe Menezes. 

  

A cerimónia de Apresentação de 

Cumprimentos foi iniciada pelo Presidente 

da Delegação Centro, Engenheiro Aires 

Francisco, seguida pelo Presidente da 

Direção da Associação de Auditores dos 

Cursos de Defesa Nacional (AACDN), Dr. 

João Farinha Franco, a que se seguiram 

simpáticas palavras de Boas Vindas pelo 

Senhor Vice-Reitor, que de imediato 

presenteou os participantes com um 

“briefing” sobre a UC. 

 

 

Pela Delegação Centro, o Engenheiro Aires Francisco, agradeceu à Reitoria da UC, na pessoa do Vice-

Reitor, a disponibilidade para receber o grupo de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (CDN) e 

os seus Convidados, respondendo  positivamente  ao  pedido  que  oportunamente  teve  a  honra  de 
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formular, aproveitando para solicitar que fosse transmitido ao Magnífico Reitor, Prof. Doutor João 

Gabriel Silva, para além do agradecimento pessoal e institucional, as melhores saudações dos 

participantes. 

 

Prosseguiu manifestando, perante o Vice-Reitor e o Presidente da AACDN, o seu grande apreço aos 

Colegas e seus Convidados, provenientes nomeadamente de Lisboa, Coimbra, Porto e Vila Real de 

Trás-os-Montes que, com a sua presença em Coimbra, tão generosamente corresponderam à 

importância atribuída à Visita de Estudo pela Direção da AACDN. 

 

Prosseguiu com a apresentação da própria AACDN, enquanto Associação de Utilidade Pública que 

integra, como associados, os cidadãos habilitados com o CDN, do Instituto de Defesa Nacional (IDN) 

e cuja atividade é estatutariamente relacionada com o “Reforço da Identidade Nacional”, e em 

particular com a “Segurança e Defesa Nacional”, em sentido amplo, tendo naturalmente em conta o 

Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN). 

  

Quanto às razões que motivaram a visita à UC, referiu que muitas das questões que se colocam 

atualmente ao nosso País e ao Mundo têm a ver com o conhecimento, sua produção e divulgação, o 

que naturalmente tem a ver com o Ensino Universitário e a Investigação Científica. 

  

Assim, referiu, para a abordagem da temática em causa, foi sugerida pelo Presidente da AACDN uma 

visita à UC, tendo o Presidente da Delegação Centro anuído, também no âmbito das suas atividades. 

 

Assim, referiu, ao ser abordada uma Instituição de Referência do Ensino Superior, como a UC, e 

nomeadamente a sua história, o seu património e a sua contribuição para o desenvolvimento de 

Portugal e para a sua projeção no Mundo, eram previstos ganhos de conhecimento sobre como, no 

terreno, se pode “assegurar um desenvolvimento económico territorial equilibrado, em ordem a 

reforçar a coesão nacional e, também, a coesão social”. 

 

Realçou também que os Participantes tentariam perceber melhor como se pode “Prestar uma 

atenção especial aos sectores estrategicamente relevantes, de forma a assegurar o máximo de 

autonomia sem sacrifício da eficiência económica e do potencial de criação de bem-estar”. 
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Referiu ainda que, com a visita, haveria certamente a possibilidade de melhor ser captada e 

enquadrada pelos Participantes a importância d a Herança Nacional de que a UC é fiel depositária, o 

que certamente ajudaria à integração na ideia de que, historicamente, “O conceito estratégico de 

defesa nacional deve assumir-se como a estratégia nacional do Estado, destinado a dar cumprimento 

às suas tarefas fundamentais, para as quais concorrem as suas instâncias e organismos, bem como a 

própria sociedade, para o que todos estamos convocados (CEDN)”. 

 

Salientou, finalmente, que os Participantes se sentiam naturalmente honrados por visitar a UC, 

manifestando a certeza de que todos ficariam enriquecidos com um acréscimo de conhecimentos 

que seriam preciosos para influenciar positivamente e de modo fundamentado as suas próprias 

decisões, e para os contributos, aconselhamentos e opiniões que lhes fossem solicitados. 

 

Pela Direção Nacional da AACDN, o Presidente da Direção, Dr. João Farinha Franco, começou por 

agradecer a honrosa receção proporcionada pela UC, na pessoa do seu Vice-Reitor, Prof. Doutor Luís 

Filipe Menezes, organizada pela Delegação Centro dentro do espírito descentralizador assumido pela 

atual Direção Nacional da AACDN a que tinha a honra de presidir. 

  

Seguidamente expôs a todos os presentes o que considerava dever ser a AACDN nos dias de hoje, 

após historiar a génese do Instituto de Defesa Nacional, dos Cursos de Defesa Nacional, e da própria 

AACDN. 

  

Finalizou, solicitando ao Vice-Reitor, em nome da AACDN, a transmissão ao Magnífico Reitor, Prof. 

Doutor João Gabriel Silva, dos seus Cumprimentos e Agradecimentos, Pessoais e Institucionais.    

   

Pela Universidade de Coimbra (UC), o próprio Vice- Reitor dirigiu-se aos participantes através de um 

discurso que proporcionou a todos uma visão muito clara, abrangente e atual sobre a UC, com a sua 

longa história, o seu presente e potencial de futuro, apesar das crises que sempre viveu ao longo dos 

seus mais de Sete Séculos de existência, a que acresce agora a sua responsabilidade e prestígio pela 

salvaguarda do importante Património Material e Imaterial classificado pela UNESCO. 

  

Referiu a longa relação histórica da UC, única em Portugal até 1911, com o Mundo, em especial com 

os atuais Países da Lusofonia e em particular quanto à agregação do imenso território que constitui 

o Brasil, sendo atualmente, em alunos, e certamente não por acaso, a maior “universidade brasileira” 

fora do Brasil. 
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Evidenciou que, como com os seus 23 Colégios no Século XVIII, hoje, com os seus Três Polos e outras 

Faculdades e Dependências na Cidade de Coimbra, e com cerca de 25 mil estudantes, a UC sempre 

transformou Coimbra em Cidade Universitária, agora acrescida de mais cerca de 15 mil alunos do 

Ensino Superior Politécnico e outro Ensino Superior não integrado. 

  

Quanto à atualidade, realçou a existência de diversificados Centros de Investigação de Referência nas 

oito Faculdades e seus Departamentos que integram a UC e que, com determinação, permitem, 

apesar das grandes Mudanças Globais em curso, a sua projeção no futuro. 

  

A finalizar, disponibilizou-se para responder 

às questões consideradas pertinentes pelos 

participantes, o que dinamizou uma saudável 

e simpática troca de impressões e 

informações.   

  

No final da intervenção do Vice-Reitor, o 

Presidente da AACDN fez-lhe a tradicional 

entrega da medalha institucional da AACDN.  

  

13H00 - Almoço dos participantes. 

  

O breve almoço, que decorreu num dos restaurantes da romântica Quinta das Lágrimas, local de 

grande significado histórico e literário para Coimbra e para o País, proporcionou a habitual troca de 

impressões, informal mas sempre muito produtiva, e o agradável convívio entre todos os 

participantes, auditores de vários cursos e convidados. 
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15H00 -  Visita guiada à Universidade de Coimbra, seus Museus e Galerias 

  

A visita decorreu a partir da Porta Férrea, com acompanhamento de guia credenciado.  

  

Como um dos objetivos da visita era a verificação no terreno dos fatores que levaram à classificação 

da UC (Alta e Sofia) como Património Mundial da UNESCO, e em particular permitir aos participantes 

perceber a importância da Herança Nacional, nos âmbitos patrimonial, histórico, científico e cultural, 

foram percorridos,  

  

1 - No Paço das Escolas (antiga Alcáçova e depois Paço Real, habitado por D. Afonso Henriques): 

- Biblioteca Joanina (edifício Barroco), onde se encontra a antiga prisão académica. 

- Capela de S. Miguel (edifício Manuelino, com um majestoso órgão de tubos). 

- Via Latina (Pombalina). 

- Sala de Armas. 

- Sala Grande dos Atos ou Sala dos Capelos (primeira Sala do Trono de Portugal). 
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2 – No Colégio de Jesus (um dos mais antigos colégios jesuítas do mundo, importante no 

estabelecimento de contactos entre a Europa, a África, o Brasil e a Ásia): 

         - Gabinete de Física (antiga Aula de Física Experimental do Real Colégio dos Nobres de Lisboa) 

      - Galeria de História Natural (com coleções resultantes das “Viagens Philisóphicas” a África, Goa             

e Brasil) 

         - Museu da Ciência (edifício Neoclássico, antigo Laboratório Chimico, e Prémio Micheletti em 

2008). 

 

 A Visita terminou cerca das 18H00. 

 

Engenheiro Aires Rodrigues Francisco 
Presidente da Delegação Regional do Centro 
 
 
 
 
 
 

 

Próximos eventos: 

- dia 9 de Junho às 10 horas – visita à Escola Nacional de Bombeiros 

- dia 30 de Junho às 15h45 – visita à Assembleia da República/Palácio de S. Bento 

 
 

Confirmações: 

– Mail: aacdn.sede@mail.telepac.pt 

– Telefone: 212 418 721 

– Preço por Pessoa e por visita: 10€ 

     – NIB da AACDN:  0035 0667 0000 0479 030 77 

       

 

Cumprimentos 

 
 
João Franco 
Presidente da Direção  
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