
 

 
 

 

Programa das comemorações vai ser revelado às 15 horas de amanhã 

A maior universidade portuguesa festeja  

100 anos de vida em 2011 
 
Confirmamos que às 15 horas de amanhã, dia 16 de Dezembro, o reitor da 

Universidade do Porto, José Marques dos Santos, e o presidente da Comissão de 

Comemorações do Centenário da U.Porto, Luís Valente de Oliveira, vão apresentar 

o programa de celebrações do centésimo aniversário da maior universidade 

portuguesa numa conferência de imprensa a decorrer na histórica e recém-

renovada Casa Andresen (Rua do Campo Alegre, 1191, Jardim Botânico do Porto). 
 

Este imóvel histórico da cidade, antiga casa de família dos autores Sophia de Mello 

Breyner e Ruben A., que ficaria para sempre imortalizado na sua obra literária, 

acaba de ser completamente restaurado e prepara-se para abrir as suas portas ao 

público pela primeira vez em vários anos de forma a acolher o primeiro evento do 

programa de comemorações do Centenário da Universidade do Porto: a exposição 

internacional “A Evolução de Darwin”. 
 

Este é apenas um dos muitos eventos que a Universidade do Porto vai realizar em 

2011 para assinalar o centésimo aniversário da sua fundação. Espectáculos 

musicais, exposições, conferências culturais e científicas, encontros internacionais, 

competições desportivas e até a criação de um pastel único são algumas das 

iniciativas do Centenário da Universidade do Porto que prometem animar a cidade 

durante o próximo ano e que serão apresentadas nesta conferência de imprensa. 
 

Esta será, então, uma oportunidade para conhecer o programa completo das 

comemorações do centenário da maior universidade portuguesa e descobrir por 

dentro a nova face de um dos mais históricos edifícios da cidade do Porto.  
 

Mas esta será também uma ocasião única para provar em primeira mão o 

“Académico”, o pastel criado propositadamente pelo Chefe Hélio Loureiro para 

assinalar os 100 anos da U.Porto. O próprio Chefe vai realizar uma prova de 

degustação deste bolo quase exclusivamente constituído por chocolate preto, a cor 

das capas dos estudantes universitários. 
 

Contamos convosco. 
Gabinete de Imprensa 

Porto, 15 de Dezembro de 2010 
 

 
Para mais informações, contactar Raul Santos: 91 630 08 96 
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