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ANTÓNIO SAMPAIO DA NÓ-

VOA, ex-reitor da Universida-
de de Lisboa, é o vencedor da

10. a edição do prémio Univer-

sidade de Coimbra (UC), "um
dos mais relevantes galardões
nacionais da ciência e da cul-

tura", no valor de 25 mil eu-
ros, anunciou, ontem, o rei-
tor João Gabriel Silva, que fa-
lava em nome da organização
(UC, Jornal de Notícias e Ban-

co Santander-Totta).
"Recebi a notícia em Brasí-

lia, neste país-continente
tão marcado pela presença da

Universidade de Coimbra ao

longo de muitos séculos. Es-
tou muito honrado e feliz.

dessa felicidade tão intensa

que se fica quieto, quase sem

pensar, apenas a sentir", afir-
mou o galardoado ao JN.

Foram precisas mais de três
horas para o júri decidir, de

um leque de "12 candidatos
de altíssimo nível", o vence-
dor. Mas "a escolha final aca-
bou por reunir o consenso",

assegurou o reitor da UC.
A distinção, segundo João

Gabriel Silva, consagra a

"longa e notável carreira de

António Sampaio da Nóvoa",
distingue alguém com "um

percurso muito acima do
normal na área da ciência e da
cultura e dignifica o prémio
e o país".

"Cientista muito reconhe-
cido", Sampaio da Nóvoa
está, segundo o reitor, "mui-
to ligado à História da Educa-

ção, sem nunca deixar de se

preocupar com o presente e

o futuro da educação".
O laureado de 2014 é um

"cientista da História da Edu-



cação e da Educação Compa-
rada" com "uma intervenção
muito presente na atualida-

de, como, aliás, se espera de
todos os cientistas", afirmou
João Gabriel Silva, recusan-
do-se, porém, a admitir que a

distinção tenha uma carga

política. Todavia, se for visto
como tal, "isso não me preo-
cupa nada. (...) A universida-
de deve participar na vida, na
sociedade em que está inte-
grada. É desejável que toda

gente da ciência e do conhe-
cimento participe na vida do

país", disse.

Sampaio da Nó voa diz que
o prémio "é um duplo reco-
nhecimento: ao trabalho di-
fícil que foi sendo feito, com
muitas imperfeições, é certo,
no campo da Educação e em
particular da escola pública"
e "à ação das universidades

que, nos últimos anos, se

afirmaram como instituições
centrais na sociedade portu-
guesa". •

LAUREADO RECE-
BE 25 MIL EUROS
A 1DE MARÇO,
NOS 724 ANOS
DA UNIVERSIDA-
DE DE COIMBRA

António Sampaio da Nóvoa
59 ANOS, NATURAL DE VALENÇA

ARTÍFICE DA
FUSÃO DE DUAS
UNIVERSIDADES
DE LISBOA

Doutor em Ciências da Edu-

cação pela Universidade de
Genebra e doutor em Histó-
ria pela Sorbonne, o premia-
do foi reitor da Universida-
de de Lisboa entre 2006 e

2013, onde já era, desde

2002, vice-reitor.

Enquanto vice-reitor e rei-

tor, Sampaio da Nóvoa bateu-

-se pela importância de uni-
versidades fortes, abertas e

inovadoras para o desenvol-
vimento do país e para a afir-
mação da presença de Portu-

gal na Europa e no Mundo. A
ele se deve a fusão, em 2012,
das universidades Clássica e

Técnica de Lisboa.

O laureado, que foi propos-
to para o prémio UC por nove
professores de quatro uni-
versidades portuguesas, é es-

pecialista em História da

Educação e em Educação
Comparada. Foi consultor
para a Educação do presiden-
te da República (1996 a

1999). Em 2005, recebeu a

Crã-Cruz da Ordem da Instru-

ção Pública. Foi presidente
das comemorações do Dia de

Portugal, em 2012.

GALARDOADOS

Vencedor 2004
Fernando Lopes da Silva
Reputado neurocientista. Um
dos maiores especialistas
mundiais no estudo do cére-
bro.

Vencedores 2005
António M. Hespanha e Luís

Miguel Cintra (cx aequo)
Historiador e ator/encenador,
respetivamente.

Vencedora 2006
Maria Helena Rocha Pereira
Classicista de renome mun-
dial. Em 2009, recebeu o grau
de doutor honoris causa pela
Universidade de Lisboa.

Vencedor 2007
Marcelo Viana
Matemático e membro do Fó-

rum Internacional de Investi-

gadores Portugueses.

Vencedor 2008
José Epifânio da França
Investigador e empresário.

Vencedor 2009
Julião Sarmento
Um dos artistas plásticos por-
tugueses com maior projeção
internacional.

Vencedores 2010
Almeida Faria e Pedro
Costa (cx aequo)
Ensaísta/escritor e cineasta.

Vencedora 2011
Maria de Sousa
Exerceu atividade científica
em Inglaterra, Escócia e Esta-

dos Unidos da América.

Vencedor 2012
António Pinho Vargas
Compositor, músico, ensaísta.
Foi condecorado com a co-
menda da Ordem do Infante
D. Henrique, em 1995.

Vencedor 2013
João de Deus Ramos

Embaixador, ilustre orienta-
lista.



ANTÓNIO SAMPAIO DA NÓVOA

Prémio da U.Coimbra

¦ Oex-reitor da Universidade
de Lisboa, António Sampaio
da Nóvoa, de 59 anos, é o ven-
cedor do prémio Universidade
de Coimbra 2014, um dos mais
relevantes prémios da Ciência

e da Cultura, no valor de 25 mil

euros. 0 prémio é entregue a

Ide março.



EDUCAÇÃO E CULTURA

Carreira de ex-reitor distinguida
SAMPAIO DA NÓVOA DISTINGUIDO EM COIMBRA

O antigo reitor da Universidade
de Lisboa António Sampaio da
Nóvoa venceu o Prémio Univer-
sidade de Coimbra 2014, um dos
mais importantes nas áreas da
ciência e da cultura, no valor de
25mileuros.

O prémio, segundo a organiza-
ção, destaca "a longa e notável car-
reira de António Sampaio da

Nóvoa, alguém que tem
um percurso muito acima
do normal na área da
ciência e da cultura que
dignifica o prémio e natu-
ralmente também o

país".
Para o reitor da

Universidade de
Coimbra e pre-
sidente do júri,

a distinção consagra um "cientis-
ta da história da educação, da
educação e da educação compa-
rada" com "uma intervenção
muito presente na atualidade,
como, aliás, se espera de todos os
cientistas".

Com 59 anos de idade, doutor
em Ciências da Educação pela

Universidade de Genebra e
Doutor em História pela

Sorbonne, Sampaio da
Nóvoa foi reitor da Uni-
versidade de Lisboa entre

2006 e 2013 e presidente
do Conselho Consultivo

da área de educa-
ção da Funda-

ção Calouste
Gulbenkian.
Em 2005 foi

agraciado com a Grã-Cruz da Or-
dem da Instrução Pública.

A distinção foi decidida por con-
senso, adiantou João Gabriel Silva,
sublinhando que, apesar disso,
"não foi uma decisão fácil pois fo-
ram apresentadas mais onze can-
didaturas ao Prémio muito fortes".

O prémio será entregue no dia 1

de março, durante a Sessão Solene
comemorativa do 724.° aniversá-
rio da Universidade de Coimbra.

Desde a sua criação, o prémio
Universidade de Coimbra, que co-
memora dez anos, distinguiu, en-
tre outras personalidades, o músi-
co e compositor António Pinho
Vargas, a cientista Maria de Sousa,
o artista plástico Julião Sarmento o

ator e encenador Luís Miguel Cin-
tra, o escritor e ensaísta Almeida
Faria e a classicista da UC Helena
da Rocha Pereira. Lusa


