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Exposições efetuadas pelo  
Arquivo da Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra e o Brasil 

Em colaboração com a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, o 
Arquivo da Universidade de Coimbra organizou uma exposição bibliográfica 
e documental que foi inaugurada no dia 1 de Março de 2012, no piso inter-
médio da Biblioteca Joanina, durante a XIV semana cultural da Universidade. 
Com balizas cronológicas entre 1556 e 1986, os livros e documentos (manus-
critos e impressos), foram apresentados de forma a ilustrar seis temáticas, 
assim dispostas pelos expositores: 1. Alunos brasileiros que frequentaram a 
Universidade de Coimbra; 2. Mestres e reitores oriundos do Brasil; 3. História 
do Brasil (geografia, exploração de recursos naturais, o papel da igreja, a 
missionação e as populações indígenas, política, ciência, etc.); 4. Literatura 
luso-brasileira; 5. O prestígio da Universidade de Coimbra no Brasil; 6. Atos 
solenes na Universidade (doutoramentos honoris causa de personalidades 
brasileiras do mundo da cultura, da ciência e da política) e visitas de chefes 
de Estado (nomeadamente a visita dos Príncipes Imperiais D. Isabel e D. 
Gastão de Orleães, em 1865 e a visita do Imperador D. Pedro II, em 1871). 
A acompanhar esta documentação foram também exibidos alguns objetos 
do Museu da Ciência e do Museu Académico da Universidade, num total de 
65 peças expostas. Foi elaborado um catálogo da exposição que inclui tex-
tos de professores da Faculdade de Letras, da FCTUC, da Faculdade de 
Farmácia e da Faculdade de Economia, refletindo diversos aspetos das rela-
ções entre a Universidade de Coimbra e o Brasil. 

A China no Arquivo da Universidade

No dia 5 de Março de 2012, com a presença do Magnífico Reitor e do 
Senhor Embaixador da China em Portugal, foi inaugurada na Sala D. João 
III do AUC uma exposição documental em que foram exibidos 32 documen-
tos, selecionados entre os diversos fundos documentais do Arquivo da 
Universidade de Coimbra e distribuídos por quatro núcleos temáticos e assim 
expostos 1 - A representação da China nas coleções museológicas da 



270

Universidade; 2 - A Universidade na formação cultural e científica dos que 
partiram para o Oriente; 3 - A China e sua influência na cultura ocidental. 
Testemunhas da aculturação portuguesa; 4 - A Companhia de Jesus e a 
evangelização do Oriente. Os missionários jesuítas na China.

Traduzindo os contactos entre a China e a Universidade, sobretudo 
através de Macau, destacam-se as remessas de objetos para aos museus da 
Universidade, feitas pelos governadores de Macau. Evidenciou-se a impor-
tância da Universidade na formação científica e cultural de muitos políticos, 
religiosos, escritores, médicos e cientistas que partiram para o Oriente. Fez-
se um apontamento sobre os vestígios da cultura chinesa, no campo da arte, 
com as chinoiseries apresentadas no órgão da capela da Universidade e na 
Biblioteca Joanina, apresentando-se os documentos sobre a sua execução. 
Patenteou-se a influência das plantas da medicina chinesa, como a raiz da 
china, ou a utilização do chá. Por fim, destacou-se a importância da Companhia 
de Jesus na evangelização do Oriente, revelando alguns dos seus missionários 
que estudaram em Coimbra, ou em colégios da Companhia cuja documen-
tação se encontra no AUC. 


