Banco Santander apresenta
“A Universidade. Uma História Ilustrada”
•

O livro contribui para conhecer melhor a instituição universitária e
compreender como se transmitiu o conhecimento desde as grandes
civilizações até aos nossos dias.

•

“Com a edição deste livro, o Banco quis realçar a importância que a
Universidade tem para o progresso da humanidade”. (Emilio Botín,
Presidente do Banco Santander)

•

O livro é apresentado hoje, dia 10, pelas 17h30, no Museu Nacional de
Arte Antiga.

Lisboa, 10 de Dezembro - A obra intitulada A Universidade. Uma História Ilustrada reúne o
legado que as grandes civilizações e culturas como a China, Índia, Mesopotâmia, Ásia Menor,
Egipto, Grécia ou Roma, deixaram nas nossas universidades, bem como as suas descobertas,
nas quais se apoiou a evolução científica e o progresso da humanidade.
O livro, editado pelo Banco Santander, é apresentado hoje por Fernando Tejerina, o autor, ex
reitor da Universidade de Valladolid (entre 1984 e 1994) e ex secretário de Estado de
Universidades em Espanha (entre 1996 e 1997), no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.
Na cerimónia estará presente Nuno Amado, presidente executivo do Banco Santander Totta e
membros do Conselho de Administração do Universia.
Na introdução do livro, Emilio Botín, Presidente do Banco Santander, explica que o objectivo
último do projecto é “dar valor ao contributo da universidade em cada período da história da
humanidade”, com uma iniciativa única que descreve o rico património cultural e arquitectónico
que a Universidade tem a nível mundial. Este livro identifica plenamente a evolução da
universidade com a da sociedade e conduz ao futuro da universidade e aos desafios que
enfrenta.
Escrita por 40 professores e investigadores de 16 nacionalidades, e ilustrada com mais de 230
imagens de prestigiosos autores -como Christopher Anderson, Candida Höfer, Richard Kalvar,
ou Bruno Barbey-, a obra reúne pela primeira vez num só volume os principais acontecimentos,
locais, instituições e pessoas que contribuíram para a construção desta dilatada história.

Sobre a obra
Civilização e Universidade caminham lado a lado
A obra narra como no Ocidente a Universidade encontra as suas raízes nos espaços da polis
grega dedicados ao ensino: a ágora, o ginásio e a academia, e séculos mais tarde os
mosteiros, as madrazas e as escolas de tradutores. No Oriente, existem exemplos milenários
como a Universidade Imperial da China, fundada no ano 124 a.C., ou as escolas de juristas de
Constantinopla ou Beirut das que dá conta o Código de Justiniano (século VI).
A Universidade como instituição nasce com a fundação da Universidade de Bolonha (1088),
que hoje dá nome ao processo de convergência do Espaço Europeu de Ensino Superior
(EEES). Depois de Bolonha vieram Oxford (1167), Sorbonne (1170) ou a Universidade de
Salamanca (1218). Inicia-se assim a proliferação e evolução das universidades e a sua
chegada à América, a cujas instituições se dedica um dos oito capítulos deste livro.
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Desde então, a universidade não deixou de ser um espaço de utopia e criação, de inovação e
progresso, como mostram os seus últimos cem anos de história que albergou acontecimentos
decisivos: desde a teoria da relatividade à criação do Google por dois alunos da Universidade
de Stanford; dos movimentos estudantis do Maio francês à Revolução de Terciopelo de 1989;
da criação de novas disciplinas para a incorporação de profissionais ao mercado de trabalho,
durante as primeiras décadas do século XX, a criação da universidade empresarial destes
últimos anos.
A Universidad. Uma História Ilustrada contribui ao intenso debate sobre quais são os desafios e
as incertezas que enfrenta hoje a instituição nas diferentes latitudes e o livro termina com um
capítulo dedicado à arquitectura universitária, pois a universidade é também um facto espacial,
que, como tal, influencia a sociedade, a economia e a cultura do seu ambiente.
Com a edição deste livro, o Banco Santander pretendeu realçar a importância da Universidade
como peça fundamental para o progresso da humanidade.

Sobre a Divisão Global Santander Universidades
A relação que o Banco Santander mantém com o mundo universitário desde 1996 tornou-se
parte integrante da sua marca. Já são mais de 900 as instituições académicas que recebem o
apoio do banco na criação de programas de ajudas ao estudo, projectos docentes, de
investigação e actividades para promover a utilização das novas tecnologias nos campus, ou
promover a relação entre a Universidade e a Empresa, entre outras acções.
O Banco Santander é o banco que mais apoia a comunidade universitária em todo o mundo, a
concessão de mais de 14.000 bolsas e ajudas cada ano para promover o estudo, a
investigação, a inclusão social e a entrada dos estudantes no mercado laboral são disso
exemplo. A entidade bancária colabora no desenvolvimento de mais de 3.000 projectos
universitários.
Sobre o Santander Universidades em Portugal
O Banco Santander Totta colabora com o mundo universitário português desde 2003.
Actualmente conta com 43 convénios com instituições de ensino superior portuguesas. Entre
os seus projectos destacam-se a concessão de cerca de mais de 300 bolsas e prémios de
mérito académico anuais. Outras iniciativas que se podem destacar são o Programa de Bolsas
Luso-Brasileiras, que une os sistemas universitários português e brasileiro, o apoio à
investigação, o cartão universitário inteligente e o fomento do empreendedorismo.
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