
Passos e Crato na
Universidade do Porto

Encerramento das celebrações do centenário

Passos Coelho e Nuno

Crato participam hoje
no evento que marca

o encerramento oficial

das comemorações do

centenário da UP.

O primeiro-ministro Pedro

Passos Coelho e o ministro da

Educação Nuno Crato vão estar

hoje na Universidade do Porto

(UP) para participar na Sessão

Solene do Dia da Universidade,
evento que assinala o encerra-
mento oficial das comemorações
do centenário da instituição.

A cerimónia, a ter lugar no Sa-

lão Nobre do edifício histórico da

UP, tem início às 16h00, estando

confirmadas "várias personalida-

des da vida académica e pública
da cidade e do país, unidas pela
celebração do 101° aniversário
da criação da maior universida-
de portuguesa", lê-se no site da

instituição.
O cientista Alexandre Quinta-

nilha é o orador convidado da ses-

são. Ao longo da tarde vão ainda
intervir o Reitor José Carlos Mar-

ques dos Santos, os presidentes
do Conselho Geral e do Conselho
de Curadores da Universidade, e

representantes dos estudantes e

funcionários da UP. A interven-

ção final ficará a cargo do primei-
ro-ministro.

O programa inclui a entrega
de prémios a estudantes e docen-
tes da UP, o lançamento do livro
«Cem Anos - 100 Palavras» - obra

que reúne 100 microcontos rela-

cionados com um aspeto da vida



da UP - e o descerramento da

lápide de «Encerramento das Co-

memorações do Centenário da

U.Porto».
As celebrações do Dia da Uni-

versidade iniciam-se pelas llhOO,
com a inauguração do novo Pa-
vilhão Desportivo «Luís Falcão»,
situado no polo da Asprela (junto
à Faculdade de Engenharia). An-
tes, já o Pavilhão Rosa Mota terá

aberto as portas da 10. a Mostra de

Ciência, Ensino e Inovação, o cer-
tame que, ao longo de quatro dias

(até domingo), dará a conhecer o

universo da Universidade do Por-

to a toda a população.
Ontem, a UP lançou o Ciência

2.0, um projeto multiplataforma
dirigido aos jovens e que pretende

aproximar a ciência da sociedade,

permitindo ao público participar
com conteúdos.




