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ÁSIA/JORDÂNIA - Uma biblioteca para a Universidade de Madaba
Madaba (Agência Fides) – Entre os projetos que o Patriarcado latino de Jerusalém decidiu apoiar no futuro,
segundo o programa pré-fixado para a segunda parte de 2013, há também a construção da biblioteca da
Universidade americana de Madaba. Trata-se de um edifício de 3000 metros quadrados, construído em quatro
andares, dotado de salas para conferências e serviços informáticos, projetado com critérios arquitetônicos
avançados e, ao mesmo tempo, respeitoso do estilo médio-oriental, que poderá abrigar em suas estruturas 500
estudantes.
A Universidade americana de Madaba (American University of Madaba, AUM) é o Ateneu afiliado ao
Patriarcado latino de Jerusalém, do qual o Papa Bento XVIabençoou a primeira pedra em 9 de maio de quatro
anos atrás. A nova instituição universitária abriu suas portas já em outubro de 2011. Os estudantes atualmente são
cerca de 800, mas em pleno ritmo poderá abrigar oito mil. Os polos de ensino ativos são cerca de 20, concentrados
em tecnologias informáticas, ciências econômicas e ciências médicas. O Patriarcado latino contribuiu de maneira
significativa para a construção da sede universitária. O Patriarca latino de Jerusalém é membro do Conselho de
Administração, que agora administra com plena independência o Ateneu do ponto de vista acadêmico e
financeiro, seguindo o modelo de outras Universidades médio-orientais credenciadas pelos organismos de
certificação universitária norte-americanos.
Como destaca uma nota do Patriarcado, enviada à Agência Fides, a Universidade Americana de Madaba
representa a natural continuação do serviço educativo oferecido pelo Patriarcado na Jordânia, onde 45 escolas
patriarcais – administradas com a contribuição significativa dos Cavaleiros do Santo Sepulcro – formam 500
estudantes todos os anos. (GV) (Agência Fides 25/9/2013)
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