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FUNDAÇÃO “LA CAIXA” E UNIVERSIDADE DO PORTO ASSINAM
CONVÉNIO DE COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E CIÊNCIA 

 O convénio de colaboração visa a atribuição de 100 mil euros para
a realização de projetos no Museu de História Natural e Ciência da
Universidade do Porto (MHNC-UP).

 O  apoio  da  Fundação  ”la  Caixa”  destina-se  especificamente  à
promoção de ações no polo central do MHNC-UP, com o objetivo de
aproximar a cultura e a ciência da sociedade.

 A Fundação  ”la  Caixa”,  com sede  em Espanha e  uma das  mais
relevantes a nível internacional, iniciou em 2018 a sua implantação
em Portugal, consequência da entrada do BPI no Grupo CaixaBank.

 

Porto, 3 de janeiro de 2019. No âmbito dos programas de fomento da investigação e
do conhecimento culturais e científicos que realiza, a Fundação ”la Caixa” assina hoje
um convénio de colaboração com a Universidade do Porto, atribuindo 100 mil euros
para a realização de projetos no Museu de História Natural e Ciência da Universidade
do Porto (MHNC-UP). 

O apoio da Fundação ”la Caixa” destina-se especificamente à promoção de ações no
polo central  do  MHNC-UP,  actualmente em fase  de construção nas  instalações  do
Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto. Aqui ficarão concentradas as
colecções  históricas  de  geologia,  paleontologia,  zoologia,  arqueologia  e  etnografia,
botânica e ciência do MHNC-UP, resultado de dois séculos e meio de aquisições para
os  núcleos  museológicos  de  faculdades  e  departamentos,  recolhas  para  o
desenvolvimento  de  actividades  pedagógicas,  colheitas  para  investigação  e
incorporação de doações/legados cedidos por coleccionadores ou suas famílias.

A Fundação ”la Caixa” tem entre os seus objetivos aproximar a cultura e a ciência da
sociedade,  construindo uma sociedade melhor e mais justa dando oportunidades a
quem mais necessita. O apoio ao MHNC-UP enquadra-se nesta missão, contribuindo
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para  o  sucesso  do  seu  projeto  global,  vocacionado  para  o  estudo,  preservação,
valorização e divulgação do património da Universidade do Porto na área das Ciências
Naturais,  Exatas  e  Humanas,  recriado  na  interseção  entre  um  museu  universitário
moderno e um Centro Ciência Viva.

Formalmente  criado  em  2015,  como  resultado  da  fusão  dos  museus  de  História
Natural  e  da  Ciência  da  Universidade  do  Porto,  o  MHNC-UP  conta  com  um  polo
central, que ficará instalado no edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto
e um outro, já aberto ao público na zona do Campo Alegre, que inclui a Galeria da
Biodiversidade – Centro Ciência Viva e o Jardim Botânico do Porto.

A  Fundação  ”la  Caixa”,  com sede  em Espanha  e  uma das  mais  relevantes  a  nível
internacional,  iniciou  em  2018  a  sua  implantação  em  Portugal,  consequência  da
entrada do BPI no Grupo CaixaBank.
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