
Projeto de Voto de Congratulação N.º 200/XIV

“Pelo 730º Aniversário da Universidade de Coimbra”

A Universidade de Coimbra celebrou no passado dia 1 de março 730 anos de existência. 

Criada por D. Dinis a história da mais antiga universidade de Portugal e uma das mais 

antigas do mundo está intimamente ligada ao percurso do nosso povo e do nosso país. 

Nunca cessando de honrar a sua incontornável herança histórica, contribuindo 

ativamente para a construção da cultura científica europeia e mundial na incessante 

procura do conhecimento, da verdade, do belo e do bom, a Universidade de Coimbra, uma 

das cinco universidades UNESCO do mundo, personifica simbolicamente o que é hoje o 

sistema científico e de ensino superior nacional, no seu papel de motor de 

desenvolvimento social, económico e cultural. 

A Universidade de Coimbra é, sob todos os prismas, um motivo de orgulho para Portugal. 

Prova viva de que a perenidade não obsta a evolução e o crescimento, de que a tradição 

institucional não é sinónimo de imobilismo, esta grande Instituição de Ensino Superior

nacional esteve, ao longo dos séculos, com o seu tempo e à frente do tempo. Hoje, a 

Universidade de Coimbra, à luz daquela que é a original matriz das universidades, 

mantem o seu cariz forte e crescentemente internacional acolhendo  estudantes de mais 

de 100 nacionalidades, com uma influência decisiva e positiva em todo o espaço lusófono 

e ampliando as suas ligações para o Oriente; Hoje, a Universidade de Coimbra é também 

um exemplo de ligação ativa com o tecido empresarial, tendo sido em 2019 a organização  

nacional com mais pedidos de patentes registados; Hoje, a Universidade de Coimbra é 

mais uma prova viva do retorno do investimento nacional em ciência e da capacidade de 

captação de financiamento competitivo para Portugal no quadro do Programa Horizonte 

2020.



A Assembleia da República associa-se ao sentimento de reconhecimento nacional e à 

celebração dos 730 anos da Universidade de Coimbra pelo seu extraordinário trabalho 

ao longo dos séculos em prol da ciência e conhecimento que muito dignifica Portugal e é 

motivo de orgulho para todos os portugueses.

Palácio de São Bento, 04 de fevereiro 2020

Os Deputados,

Rui Rio, Mónica Quintela, António Maló de Abreu, Paulo Leitão, Luís Leite Ramos, Adão Silva,

Firmino Marques, Cláudia André, António Cunha, Alexandre Poço, Carla Madureira, Maria 

Gabriela Fonseca, Pedro Alves, Isabel Lopes, Emídio Guerreiro, Isaura Morais, Margarida 

Balseiro Lopes, Maria Germana Rocha, Sofia Matos, Hugo Martins Carvalho


