Presidente da República preside à Sessão Solene do Centenário da U.Porto

Universidade do Porto celebra 100 anos
de vida no próximo dia 22 de Março
A maior universidade portuguesa celebra 100 anos de existência no próximo dia 22
de Março. A data vai ser oficialmente assinalada com uma Sessão Solene presidida
pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, mas as comemorações do
Centenário da Universidade do Porto vão estender-se durante todo o ano,
arrancando já na próxima semana (17 a 20 de Março) com a nona edição da Mostra
de Ciência, Ensino e Inovação, no Palácio de Cristal.
A Sessão Solene Comemorativa do Centenário da Universidade do Porto, a decorrer
às 16 horas do dia 22 de Março, no Salão Nobre da Reitoria (Praça Gomes Teixeira,
aos Clérigos), vai contar com as intervenções do Presidente da República, do
ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, e do ensaísta
Eduardo Lourenço, orador convidado para uma palestra sobre “Portugal e os seus
Desafios”.
Na plateia estarão, para além dos doutores da Universidade do Porto, algumas das
mais altas individualidades nacionais, casos dos presidentes do Supremo Tribunal
de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, representantes dos
partidos com assento parlamentar, bastonários das Ordens Profissionais,
embaixadores e cônsules estrangeiros, líderes de sindicatos e associações
empresariais, os responsáveis das mais relevantes instituições da cidade e da
região, os reitores de praticamente todas as universidades portuguesas e
representantes de 25 universidades estrangeiras.
Por motivos de espaço e segurança, os membros da comunicação social que
pretendam cobrir este evento terão de ser previamente credenciados. Para isso
basta preencher o formulário em anexo e devolvê-lo para o e-mail
imprensa@reit.up.pt até às 17 horas da próxima sexta-feira, 18 de Março.
Contudo, a festa do centésimo aniversário da Universidade do Porto vai ter início
logo ao primeiro minuto do dia, às 00h01 de 22 de Março, altura em que os
estudantes da U.Porto vão iniciar uma Serenata Monumental em honra da sua
universidade, junto à fachada do edifício da Reitoria (Praça Gomes Teixeira).

Mais tarde, após a Sessão Solene, pelas 21h30, a festa muda-se para o Coliseu do
Porto, onde terá lugar o Concerto Comemorativo do Centenário. Aberto à comunidade,
este espectáculo de Música Sinfónica Portuguesa conta com a participação especial do
Coral de Letras da U.Porto, que se juntará à Orquestra do Norte para interpretar “No
Coração do Porto”, obra criada especialmente para o Centenário, com música de
Fernando Lapa e versos de Vasco Graça Moura.
No entanto, se o dia 22 de Março concentra grande parte das atenções, a verdade é
que outros eventos vão mobilizar a comunidade para as celebrações do Centenário
nos próximos dias. A começar pela Mostra de Ciência, Ensino e Inovação, a
decorrer no Pavilhão Rosa Mota (Palácio de Cristal) já a partir da próxima quintafeira, 17 de Março. Ao longo de quatro dias, é para ali que centenas de professores,
investigadores e estudantes da U.Porto vão a “transferir” os seus laboratórios e
salas de aulas, com o objectivo de dar a conhecer as actividades de ensino e de
investigação da Universidade a estudantes de todas as idades, famílias ou meros
curiosos.
Com entrada gratuita, a Mostra da Universidade do Porto vai estar aberta nos dias
17 e 18 de Março (quinta e sexta-feira) das 10 às 19 horas, sábado das 11 às 23
horas e domingo das 11 às 19 horas.
A semana de comemorações só encerrará depois de uma reflexão e debate
profundos em torno do futuro da Universidade do Porto. É essa a proposta da
Conferência do Centenário, o encontro que, nos dias 24 e 25 de Março, vai reunir
no Auditório da Faculdade de Engenharia (Rua Roberto Frias, na Asprela) um
conjunto alargado de figuras portuguesas e estrangeiras ligadas aos mais diversos
domínios do Conhecimento, movidas pelo desafio de "Preparar o Futuro" da
Universidade.
O investigador Manuel Sobrinho Simões, Helga Nowotny (presidente do European
Research Council), António Nóvoa (reitor da Universidade de Lisboa) e Manuel
Ferreira Oliveira (CEO da GALP Energia) serão apenas alguns dos protagonistas
dos quatro debates públicos que compõem o programa da Conferência. A sessão de
abertura da Conferência tem lugar às 9h15 do dia 24 e será presidida pelo reitor da
U.Porto e pelo investigador Alexandre Quintanilha.
Contamos convosco.
Gabinete de Imprensa
Porto, 11 de Março de 2011
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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

