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Comemoração dos 25 Anos
do Curso de Geografia na
Universidade do Porto

O Curso de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
completa 25 anos de existência em 1998. É um momento ímpar para fazer
um balanço do trajecto percorrido e, simultaneamente, aprofundar a discussão sobre o que poderá ou tendencialmente deverá enformar o futuro.
Vinte e cinco anos de existência, todavia, não é muito tempo quando se
pretende reunir um acumulado de trabalhos de investigação que possa contribuir para o avanço do conhecimento e atingir a massa crítica em potencial humano, susceptíveis de permitir definir caminhos e estabelecer pontes
com a comunidade geográfica, de forma a obter a plena aceitação. Temos
consciência, no entanto, que foram já dados os primeiros passos.
Apesar desta juventude, o Curso de Geografia deu um amplo contributo
ao nível da formação académica, atribuindo o grau de licenciado a cerca de
1200 discentes e os graus de mestre e doutor a quase três dezenas de geógrafos. Neste domínio o esforço tem sido grande tanto pelo alargamento do
numerus clausus da Licenciatura como pela criação do Curso de Mestrado, o
primeiro dos quais funcionou entre 1995 e 1997.
Na investigação científica, os esforços foram canalizados para diferentes
temáticas, tendo como território de referência o Norte de Portugal, onde preferencialmente decorrem os trabalhos de análise empírica que conferem aos
investigadores da Geografia do Porto um apreciável capital científico e permitem, em consequência, desenvolver contributos significativos no conhecimento, caracterização e intervenção neste território.
Talvez os motivos evocados não justifiquem comemorações especiais, nem
as comemorações quando acontecem no meio académico deverão perder de
vista a sua razão de ser. Assim, na esteira de uma nova fase da vida do
Curso que se pretende implementar, foi levado a cabo um encontro científico
que reuniu um número significativo de geógrafos portugueses, essencialmente
aqueles que se formaram na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
e aceitaram participar neste evento comemorativo.
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O Programa do Encontro, que teve lugar no Teatro do Campo Alegre
nos dias 3 e 4 de Dezembro de 1998, integrou quatro conferências proferidas
por professores convidados e diversas actividades complementares.

PROGRAMA 3
de Dezembro
Sessão de Abertura, com as intervenções dos Professores Doutores Jof>é
Manuel Pereira de Oliveira, Professor Catedrático da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra e Vice-Presidente da Comissão Nacional d$
Geografia, e Rosa Fernanda Moreira da Silva, Professora Catedráticas da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Primeira Conferência: "El papel educativo de Ia Geografia; reflexiones
sobre los fines y desafios actuales", pelo Professor Douter António Moreno
Jiménez, do Departamento de Geografia da Universidade Autónoma de Madrid.
Segunda Conferência: "Origines et évolution de Ia cartographie thématique (XVIP-XIXe siècles)", pelo Professor Doutor Gilles Palsky da Universidade
de Paris XII.
Inauguração da Exposição "Quatro Séculos de Imagens da Cartografia
Portuguesa", coordenada pela Professora Doutora Maria Helena Dias e o
Tenente-Coronel Henrique Ferreira Botelho, organizada pelo Instituto Geográfico do Exército, pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de
Lisboa e pela Comissão Nacional de Geografia, com o apoio do Instituto da
Defesa Nacional / Delegação do Norte e da Biblioteca Pública Municipal do
Porto, e patente ao público no Castelo de São João da Foz do Douro.
Jantar Convívio na Quinta de São Salvador, Oliveira do Douro, em Vila
Nova de Gaia.

4 de Dezembro
Terceira Conferência: "Una reflexión sobre Ia reciente transformación de
Barcelona", pelo Engenheiro Manuel Nóvoa Rodríguez, Engenheiro-Chefe da
Demarcación de Costas en Cataluna — Ministério dei Médio Ambiente.
Inauguração da Sala de Orlando Ribeiro — Biblioteca do Instituto de
Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a presença
da Professora Doutora Suzanne Daveau Ribeiro.
Inauguração da placa comemorativa: "À Professora Doutora Rosa
Fernanda Moreira da Silva, homenagem dos colegas e antigos alunos por
ocasião da Comemoração do 25.° Aniversário do Curso de Geografia", nas instalações da Secção de Geografia, com a presença do Presidente do Conselho
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Directivo da Faculdade de Letras, Professor Doutor Rui Centeno, que proferiu na ocasião algumas palavras sobre a homenageada.
Inauguração da Exposição de Fotografia "Ambiente Urbano", organizada
pelo Dr. António Teixeira, no Teatro do Campo Alegre.
Quarta Conferência: "Sobre a memória das cidades", pelo Professor
Doutor Maurício de Almeida Abreu do Departamento de Geografia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Sessão de Encerramento, com as intervenções dos Professores Doutores
Fernando Rebelo, Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Reitor da Universidade de Coimbra, Maria da Graça Pinto,
Professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e
Vice-Reitora da Universidade do Porto, e Rosa Fernanda Moreira da Silva,
Professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
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