Discurso para as Jornadas Europeias do Património 2016
Sebastião Feyo de Azevedo, 24 de setembro de 2016

Muito boa tarde a todos.
É com grato prazer que vos recebo na Reitoria da Universidade do Porto.
Esta é a sede administrativa e o edifício mais simbólico da Universidade do Porto,
uma instituição que, como a Dra. Susana Barros vos irá explicar, foi oficialmente
criada em 1911 mas cujas raízes históricas remontam ao século XVIII.
Esta visita guiada insere-se nas Jornadas Europeias do Património 2016, iniciativa a
que a Universidade do Porto se associa enquanto instituição comprometida com a
preservação, promoção e divulgação do património cultural português.
A Universidade do Porto há muito que vem trabalhando no sentido de franquear as
suas portas à comunidade, para que os cidadãos possam beneficiar do património
material e imaterial que a nossa instituição encerra.
Neste momento, a Universidade tem em curso um processo de requalificação de
equipamentos museológicos, que prevê a abertura, neste edifício, de um novo Museu
de História Natural e da Ciência. As obras já estão avançadas e, uma vez em
funcionamento, o museu espera atrair 300 mil turistas por ano.
Outras intervenções de requalificação estão em curso ou foram já concluídas,
designadamente na Casa Andresen, no Jardim Botânico, no Planetário ou no
Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros.
Os nossos espaços museológicos promovem a divulgação de uma cultura
eminentemente científica, que entronca e complementa a oferta cultural da cidade.
Circunstância que é vantajosa para o Porto quer do ponto de vista do enriquecimento
humano e da valorização patrimonial, quer ainda do ponto de vista da promoção
turística.
Sejam pois muito bem-vindos à Reitoria da Universidade do Porto e apreciem esta
visita superiormente conduzida pela Dr.ª Susana Barros.
Muito obrigado.
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