
 
 
 

Cobertura jornalística da Sessão Solene do Centenário exige credenciação prévia 

Presidente da Presidente da Presidente da Presidente da RepúblicaRepúblicaRepúblicaRepública    presidepresidepresidepreside    festafestafestafesta    dos dos dos dos     
100 anos100 anos100 anos100 anos    da Universidade do da Universidade do da Universidade do da Universidade do PortoPortoPortoPorto 

 
O presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, vai estar no Porto no próximo dia 22 
de Março, para presidir à Sessão Solene do Dia do Centenário da Universidade do 
Porto. Na data em que se comemoram os 100 anos sobre o decreto que criou 
oficialmente a U.Porto, caberá ao Chefe de Estado liderar a cerimónia que vai reunir 
no Salão Nobre da Universidade (Praça Gomes Teixeira, aos Clérigos) dezenas de 
personalidades dos mais diversos quadrantes da vida do país, da cidade e da 
academia para celebrar o Centenário da maior universidade portuguesa. 
 

Com início marcado para as 16 horas, a cerimónia abrirá com o Cortejo Académico 
que, partindo das traseiras do edifício (Átrio de Química), dará a conhecer à cidade os 
doutores da Universidade. Já no interior do edifício, a sessão prossegue ao longo da 
tarde com as intervenções do reitor da U.Porto, José Marques dos Santos, do ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago e de Aníbal Cavaco Silva. 
 

De um programa (ver em anexo) que inclui a entrega de prémios a estudantes e docentes 
e a proclamação dos novos Professores Eméritos da U.Porto, merece ainda destaque a 
intervenção de Eduardo Lourenço, orador convidado do Dia do Centenário. Durante 
cerca de 30 minutos, o ensaísta traçará um diagnóstico sobre “Portugal e os seus 
desafios” perante uma plateia onde estarão os presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, bastonários das Ordens 
Profissionais, os responsáveis das mais relevantes instituições da cidade e da região, os 
reitores de praticamente todas as universidades portuguesas, entre outras individualidades. 
 

Ponto alto das comemorações que até final do ano vão celebrar os 100 anos da 
U.Porto, o Dia do Centenário arranca logo às 00h01, com uma Serenata Monumental 
protagonizada por estudantes da U.Porto junto à fachada do edifício da Reitoria. Mais 
tarde, pelas 21h30, a festa muda-se para o Coliseu do Porto, onde terá lugar o Concerto 
Comemorativo do Centenário. Ambos os eventos são abertos a toda a comunidade. 
 

Recordamos que os membros da comunicação social que pretendam cobrir a Sessão 
Solene do Centenário terão de ser previamente credenciados. Para isso basta preencher 
o formulário em anexo e devolvê-lo até às 17 horas de amanhã, 18 de Março. As 
credenciais devem ser levantadas no próprio dia, na Reitoria da U.Porto, até às 15h30. 
 

Gabinete de Imprensa 
Porto, 17 de Março de 2011 

 
Para mais informações, contactar Raul Santos: 91 630 08 96 
Reitoria da Universidade do Porto | Gabinete de Imprensa | imprensa@reit.up.pt | tlf: 220408176 
A Universidade do Porto comemora 100 anos em 2011. Acompanhe a programação em http://centenario.up.pt  
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SESSÃO SOLENE DO CENTENÁRIO 
DA UNIVERSIDADE DO PORTO
22 de Março de 2011 . 16 horas . Salão Nobre da Reitoria (Praça Gomes Teixeira)

PEDIDO DE CREDENCIAÇÃO

Os órgãos de comunicação social que pretendam cobrir a Sessão Solene de Comemoração do Centenário da Universidade 
do Porto, que contará com a presença do Presidente da República Portuguesa, terão de ser previamente credenciados.

Só os membros da comunicação social previamente credenciados terão acesso ao edifício da Reitoria durante a 
cerimónia. Por motivos de espaço, apenas os repórteres de imagem poderão permanecer no Salão Nobre onde decorrerá 
a cerimónia. Os restantes jornalistas terão de juntar-se a outros convidados numa sala paralela com transmissão interna 
de vídeo.

Assim, os interessados em fazer a cobertura do evento deverão preencher o formulário presente nesta página, indicando 
o tipo e título do respectivo órgão de comunicação e o nome (ou, pelo menos, o número) de profissionais destacados para 
cobrir o evento. Depois de preenchido, o formulário deverá ser devolvido até às 17 horas do dia 18 de Março de 
2011 para o e-mail imprensa@reit.up.pt. 

As credenciais poderão ser levantadas na recepção do edifício da Reitoria, uma hora antes do início da cerimónia (22 de 
Março de 2011, às 16 horas).

Órgão de Comunicação Social

Jornalista

Repórter de Imagem

Outro (qual)

Não esquecer que o prazo de entrega de pedidos de credenciais termina às 17 horas do dia 18 de Março de 2011.

Para mais informações, contactar Raul Santos: 91 630 08 96. 
Reitoria da Universidade do Porto. Gabinete de Imprensa. email: imprensa@reit.up.pt . Tel.: 220408176  
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