
Galardão é entregue a António Sampaio da Nóvoa a 1 de Março

Ex-reitor da Universidade de Lisboa

vencedor incontestado
8.0.

O ex-reitor da Universida-

de de Lisboa António Sampaio
da Nóvoa, apontado mais

recentemente como um dos

possíveis cabeça-de-lista do

PS às eleições europeias, foi o

vencedor do prémio Universi-

dade de Coimbra 2014, um dos

mais prestigiados galardões da

cultura e da ciência.

O professor universitá-

rio ganhou protagonismo

por ser um dos principais
"artífices" da fusão entre a

Universidade de Lisboa e a

Universidade Técnica e por
ser uma voz crítica das polí-
ticas, tanto de José Sócrates

como de Passos Coelho, para
o ensino superior.

. O júri decidiu por una-

nimidade, embora o "longo

processo de discussão" se

tenha prolongado por três

horas.

"A escolha era realmente

difícil, porque havia candi-

datos de grande qualidade",
reconheceu João Gabriel

Silva, reitor da Universidade

de Coimbra (UQ, acrescen-

tando que nesta edição foram

12 os nomes propostos.
A candidatura de Antó-

nio Sampaio da Nóvoa teve

a particularidade de ser apre-
sentada por professores das

Universidades de Coimbra,
Lisboa, Porto e Minho.

Embora não seja inédito,

é raro uma candidatura ter

tantos subscritores, referiu

João Gabriel Silva.

O especialista, que "dig-
nifica o prémio e o país",
defende que o futuro do país
deve ser baseado no conhe-

cimento.

António Sampaio da Nó-
voa é na actualidade uma
das personalidades que mais

criticam o rumo do ensino

superior em Portugal, apelan-
do, grosso modo, ao regresso

dos professores ao centro das

preocupações sociais e das

políticas públicas.

João Gabriel Silva desva-

lorizou uma eventual "leitura

política" inerente à distinção.
"Não acho errado. Acho

até que é desejável e até mui-

to bom para o país que as

pessoas com conhecimento

avançado participassem mais

na sociedade", comentou,
notando que a UC também se

tem posicionado "na defesa

do ensino superior e do papel
das universidades", tal qual o
cientista laureado.

António Sampaio da
Nóvoa é um "cientista das

Ciências da Educação com

intervenções muito presen-
tes na actualidade, como se

espera que todos os dentis-

tas/universitários tenham",
destacou o reitor da UC.

Doutor em Ciências da

Educação pela Universidade

de Genebra e doutor em
História pela Sorbonne, o

premiado foi reitor da Uni-
versidade de Lisboa' entre
2006 e 2013 e tem uma ex-

tensa obra académica.

António Sampaio da Nó-
voa é professor catedrático

do Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa,
académico correspondente
da Academia das Ciências

de Lisboa e presidente do

Conselho Consultivo da área

de Educação da Fundação
Calouste Gulbenkian.

Foi consultor para a Edu-

cação do Presidente da Repú-
blica, entre 1996 e 1999; rece-

beu em 2005 a Grã-Cruz da

Ordem da Instrução Pública

e foi presidente das comemo-

rações do Dia de Portugal, de

Camões e das Comunidades

Portuguesas, no ano de 2012.

O prémio, que assinala

10 anos de existência, dis-

tingue anualmente uma per-
sonalidade de nacionalidade

portuguesa que se tenha afir-

mado por uma intervenção

particularmente relevante e

inovadora nas áreas da cultura

ou da ciência.

O galardão, no valor de

25 000 euros, será entregue a

1 de Março, na sessão solene

comemorativa do 724° ani-

versário da UC.
O júri responsável por

avaliar as candidaturas da

edição deste ano foi presidi-
do pelo reitor da UC, João
Gabriel Silva, e constituído

por Luís Bento dos Santos

(Administrador do Banco

Santander-Totta), Paulo José
Ferreira da Silva ("jornal

Clara Almeida Santos e João Gabriel Silva

anunciaram o vencedor do prémio deste ano



de Notícias"), Fernando
Seabra Santos (UC), José
António Bandeirinha (UC),
Luís Filipe Caseiro Alves

(UC), Helena Nazaré (Uni-
versidade de Aveiro), Teresa

Tito de Morais (Conselho

Português para os Refugia-
dos) e Isabel Cruz de Almeida

(directora do Mosteiro do

Jerónimos).
A UC já distinguiu, entre

outras personalidades, o mú-
sico e compositor António
Pinho Vargas, a cientista Ma-
ria de Sousa, o artista plástico

Juliao Sarmento e o actor
e encenador Luís Miguel
Cintra.


