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Intervenção de Sua Excelência a Ministra da Ciência e do 

Ensino Superior, Prof.ª Doutora Maria da Graça Carvalho 

no Jantar em Grândola – Minas do Lousal 
21 de Novembro de 2003 

 

Exmº Senhor Secretário de Estado 

Exmª Senhora Governadora Civil de Setúbal 

Exmº Senhor Deputado Luis Rodrigues 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Grândola 

Exmº Senhor Presidente da Junta da Freguesia de 

Azinheira dos Barros 

Caro Professor Aníbal Cavaco Silva 

Exmºs Senhores Dr. Eduardo Catroga e Dr. Fernando 

Fantasia, Nossos Anfitriões 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

 

É com muito prazer que me encontro em Grândola, vila 

muito ligada à nossa Democracia e que me diz muito 

pessoalmente, uma vez que sou de bem perto, do distrito 

vizinho de Beja. 
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Daqui parti há muitos anos para poder prosseguir os meus 

estudos, portanto, sei o que é estar longe do centro, da 

capital. 

 

Muito mais naquela altura onde não existia ensino superior 

a não ser em Lisboa, Porto e Coimbra. 

 

Hoje, apesar das dificuldades, neste domínio assistimos a 

um espectacular desenvolvimento. 

 

Com a democratização do ensino superior, as 

Universidades e Politécnicos chegaram ao interior e têm 

contribuído de uma forma ímpar para o desenvolvimento 

das regiões onde estão inseridas. 

 

Têm sido mesmo decisivas para a diminuição das 

assimetrias entre litoral e interior. 

 

Chegados aqui, temos de apostar em projectos de 

qualidade, que nos tragam, que vos tragam mais-valias. 
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Ora, nas áreas da Ciência, a Tecnologia e Inovação, há 

muito por fazer. 

 

Ainda para mais sendo hoje evidente que não há 

desenvolvimento, e muito menos desenvolvimento solidário 

entre as várias regiões do país sem uma aposta decidida 

no conhecimento e na qualificação. 

 

É neste contexto que se insere o projecto de Centro de 

Ciência das Minas do Lousal. 

 

A Fundação Frederic Velge apresentou um projecto de 

recuperação do espaço relativo a estas Minas já 

desactivadas, o qual designaram por “Centro de Ciência 

Interactiva das Minas do Lousal”. 

 

Quero aqui afirmar que estamos a estudar esta 

possibilidade com muita atenção. 

 

 A ciência e a qualificação dos Portugueses no centro 

de Estratégia de Lisboa 
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Fica pois claro que a nossa vontade é avançar para a 

concretização deste Centro. 

 

Por isso, se tudo correr bem espero aqui voltar 

brevemente, mas para a inauguração deste Centro de 

Ciência. 

 

Muito obrigada. 


