
350 alunos da Universidade de Lisboa recuperam as 

bolsas  
Fim da penalização por dívidas ao Fisco de familiares permitiu apoiar mais 
estudantes. 
 
Por Bernardo Esteves - Correio da Manhã 
 
O reitor da Universidade de Lisboa (UL), António Cruz Serra, anunciou ontem, na abertura 
solene do ano académico, que o fim da penalização por dívidas ao Fisco de familiares 
permitiu a 350 estudantes da instituição aceder a bolsas de estudo. O reitor afirmou que 7 
mil alunos da UL (14% do total) candidataram-se a bolsas, mas não disse quantos tiveram 
direito às mesmas. 
 
Cruz Serra mostrou-se preocupado com o "decréscimo de 28% no número de refeições 
servidas" na UL e prometeu tentar apurar o que se passa e tomar medidas. 
 
O reitor anunciou ainda que assinou um protocolo com as Finanças que permitirá à 
Faculdade de Belas Artes ocupar parte do Convento de São Francisco, resolvendo o 
problema da falta de espaço.  
 
A resolução deste problema levou o reitor a fazer um raro elogio ao ministro da Educação, 
Nuno Crato, presente na cerimónia.  
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ENSINO SUPERIOR! UNIVERSIDADE DE LISBOA TEVE7MILALUNOSASOLICITARAPOIO

350 alunos
recuperam
as bolsas

Cerimónia do arranque solene do ano académico da Universidade de Lisboa decorreu na Aula Magna



¦ Fimdapenalização
por dívidas ao Fisco de

familiares permitiu
apoiar mais estudantes

• BERNARDO ESTEVES

O
reitor da Universidade
de Lisboa (UL), António
Cruz Serra, anunciou on-

tem, na abertura solene do ano
académico, que o fim da penali-
zação por dívidas ao Fisco de fa-
miliares permitiu a 350 estu-
dantes da instituição aceder a

bolsas de estudo. O reitor afir-

mou que 7 mil alunos da UL
(14% do total) candidataram- se

a bolsas, mas não disse quantos
tiveram direito às mesmas.

Cruz Serra mos-
trou-se preocupado «íím
com o "decréscimo
de 28% no número
de refeições servi-
das" na UL e pro-
meteu tentar apurar
o que se passa e to-
mar medidas.

O reitor anunciou
ainda que assinou
um protocolo com as Finanças

que permitirá à Faculdade de

Faculdade de
Belas Artes
vai ocupar
Convento de
S. Francisco

Belas Artes ocupar
parte do Convento
de São Francisco,
resolvendo o pro-
blema da falta de

espaço.
A resolução deste

problema levou o

reitor a fazer um
raro elogio ao mi-

nistro da Educação, Nuno Crato,

presente na cerimónia. ¦

(^PORMENORES

ANTUNES
João Lobo Antu-
nes recebeu Pré-
mio ULisboa de 25
mil euros que doa-
rá ao centro de tu-
mores cerebrais.

NÓVOA

António Nóvoa re-
cebeu as insígnias
de reitor honorário.

"Precisamos de re-

cuperar a energia
de Abril", afirmou.

VERBAS DA UE

Cruz Serra defen-
deu que Lisboa re-
ceba "verbas si-

gnificativas" do

próximo quadro
comunitário.



350 alunos de famílias com
dívidas pediram bolsa à UL
Universidade. Na abertura solene do ano académico, a primeira após a fusão da
"Técnica" e da "Clássica", o reitor, António Cruz Serra combinou alertas com otimismo

António Nóvoa (à esquerda) foi nomeado "reitor honorário" pelo atual líder da ULisboa

PEDRO SOUSA TAVARES

Entre os alunos que este ano letivo frequen-
tam a universidade de Lisboa (ULisboa) , sete
mil (14%) pediram bolsas de ação social. En-
tre estes, revelou ontem António Cruz Serra,
reitor da instituição, contavam-se 350 que
"não seriam elegíveis caso os candidatos
continuassem a ser penalizados pelas dívi-
das tributárias ou contributivas de um qual-
quer elemento do agregado familiar".

A revelação - feita durante o discurso ofi-
cial, com o ministro da Educação e Ciência
Nuno Crato a assistir numa das filas da fren-
te - serviu de pretexto para um elogio à tute-
la por ter acabado com a regra que excluía
estes estudantes dos apoios: "Andou bem o

Governo ao acabar com estapenalização
inaceitável", disse.

Mas veio também reforçar a assumida
"preocupação" do reitor com "o presente,
que nos bate à porta de forma brutal". Cruz
Serra deu como exemplo a procura das can-
tinas da universidade, referindo "um decrés-
cimo de 28% no número de refeições servi-
das", no espaço de um ano, que o deixou as-
sumidamente inquieto em relação às

condições de vida dos estudantes: "urge
acompanhar a situação, apurar as causas e,

caso seja necessário, implementar medidas
que invertam esta tendência".

Outro aspeto em que os efeitos da crise
- ou antes da intervenção da troika - preo -



cupam Cruz Serra prende-se com o corpo
docente, cuja atualização tem sido limita-
da pelas restrições ao acesso e progressão
no Estado.

"A Universidade está sempre em renova-
ção. Infelizmente, nos últimos anos, esta re-
novação só abrange os estudantes", lamen-
tou. "Assistimos a um perigoso envelheci-
mento dos nossos docentes, investigadores
e pessoal técnico e administrativo. Se nada
for feito, pagaremos caro este salto geracio-
nal", avisou. "Correremos o risco de perder
um património de saber que não será trans-
mitido às gerações futuras".

Cruz Serra tinha também novidades mais

positivas para dar. Nomeadamente em rela-

ção ao processo de fusão, que já permitiu co-
locar a nova ULisboa no 2.° lu-
gar do ranlcmgibero-america-
no de investigação.

Anunciou ainda várias inter-

venções, nomeadamente ao
nível da criação de residências

para os alunos. Uma das novi-
dades mais aplaudidas da tar-
de foi a cedência à ULisboa,
pelo Estado, de parte do Con-
vento de São Francisco, no Chiado, para ali
sediar a Faculdade de Belas-Artes. Uma no-
tícia que justificou novo agradecimento a

Nuno Crato pela intervenção deste. Antó-
nio Sampaio da Nóvoa, que deixou a lide-
rança da "Clássica" na sequência da fusão,

foi um dos homenageados da
tarde, a par de João Lobo Antu-
nes (ver texto em baixo) .

O antigo reitor- que foi ago-
ra nomeado "reitor honorário
da Ulisboa" -, teve uma inter-
venção onde combinou o

"obrigado" pela homenagem
recebida coma habitual com-
batividade em relação às polí-

ticas que têm vindo a ser implementadas
no país nos últimos anos. Para Sampaio da
Nóvoa, a crise "tem servido para legitimar
ideias que, noutras circunstâncias, ne-
nhum de nós poderia aceitar". E a comuni-
dade académica tem um papel de denún-
cia e combate a desempenhar nesta maté-
ria: "As universidades, esta universidade,
tem um dever de consciência e de resistên-
cia", considerou.

A defesa da importância das humanida-
des no ensino superior foi outro ponte forte
da intervenção de Nóvoa, que criticou os
discursos que focam o objetivo da educação

na formação de técnicos . "Apoesiaé a única

prova concreta da existência do homem",
disse. Uma preocupação em que foi acom-
panhado pelo neurocirurgião, escritor e

também professor João Lobo Antunes.

FRASES

a
A vontade de termos uma participa-
ção ativa na construção do nosso fu-
turo não nos retira a preocupação
com o presente"

"A universidade está sempre em reno-

vação. Infelizmente, nos últimos
anos, esta renovação só abrange os es-

tudantes. Assistimos a um perigoso
envelhecimento dos nossos docentes"

"[350 dos alunos que este ano pedi-
ram bolsas eram de agregados com dí-
vidas ao fisco]. Andou bem o Governo
ao acabar com esta penalização ina-
ceitável"
ANTÓNIO CRUZ SERRA

REITOR DA ULISBOA

a
"A crise tem servido para legitimar
ideias que, noutras circunstâncias,
nenhum de nós poderia aceitar (...)
Esta universidade tem um dever de
consciência de resistência".

ANTÓNIO SAMPAIO DA NÓVOA

REITOR HONORÁRIO DA ULISBOA

a
Vou entregar o Prémio [da
Universidade de Lisboa] ao centro de

investigação em tumores cerebrais.

Espero que vá ajudar na luta contra o

mais cruel dos cancros"

JOÃO LOBO ANTUNES

NEUROCIRURGIÃO, ESCRITOR E PROFESSOR

Situação
económica dos

alunos preocupa
reitor da ULisboa



Lobo Antunes doa prémio à
investigação do tumor cerebral
DISTINÇÃO O neurocirurgião, escritor e pro-
fessor universitário João Lobo Antunes re-
cebeu ontem o Prémio da Universidade de
Lisboa de 2013. E revelou que irá usar os 25
mil euros, oferecidos por uma instituição
bancária, para apoiar um centro de investi-

gação na área dos tumores cerebrais.

"Espero que sirva para ajudar à luta con-
tra o mais cruel dos cancros, particular-
mente as crianças", disse João Lobo Antu-
nes no final de um emocionado discurso de

agradecimento.
Apesar de saber há vários meses que tinha

sido distinguido com um prémio que a
ULisboa reserva apenas aos mais destaca-
dos dos seus membros, Lobo Antunes este-

ve sempre visivelmente comovido enquan-
to discursava no palco da Aula Magna.

" Isto é muito sério para mim," assumiu
mais tarde ao DN. É o reconhecimento do
trabalho na universidade, veio numa altura
próxima da minha jubilação, e como disse
fico muito grato por ter sido reconhecido por
esta universidade a que estou ligado de for-
ma muito pessoal, afetiva".

Além do seu trabalho como professor e

investigador da universidade, ao longo de 50
anos de carreira, Lobo Antunes foi distin-
guido pelo seu papel de dinamizadora insti-

tuição. Como criador do Instituto de Medi-
cina Molecular e principal promotor da fu-
são entre "Técnica" e "Clássica". P.S.T.

João Lobo Antunes recebeu prémio da ULisboa de 2013
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