
Cruz Serra é o presidente do júri do Prémio Universidade de Lisboa

Universidade de Lisboa
recebe candidaturas
prémio Prazo termina no dia
15. Distinção, no valor de 25
mil euros, é entregue a per-
sonalidades que contribuí-
ram para progresso do País

As candidaturas ao Prémio Univer-
sidade de Lisboa estão abertas e

prolongam- se até 15 de dezembro.
Esta é aprimeiravez que o prémio,
atribuído pela Universidade de Lis-
boa a uma personalidade de reco-
nhecido mérito científico e cultu-
ral, é entregue após a fusão das
universidades Técnica e Clássica.

Um facto, aliás, que reforça o

prestígio do mesmo, segundo sub-
linhou fonte da Universidade de
Lisboa (UL) ao DN. "O prémio é

cada vez mais importante exata-
mente pelo facto de agora ser apri-
meira vez que é atribuído após a
fusão das duas grandes universida-
de de Lisboa- aTécnica e a Clássi-
ca. O prestígio do prémio sai refor-
çadoporisso mesmo."

O prémio, no valor de 25 mil eu-
ros, tem porobjetivodistinguirper-
sonalidadesportuguesas ou estran-

geiras (atrabalharnonossoPaíshá
pelo menos cinco anos), e é atribuí-
do ao abrigo de um protocolo cele-
brado com o Grupo Totta, e em par-
ceria com instituições como o Diá-
rio de Notícias. João Marcelino,
diretor do jornal, será um dos ele-
mentos do júri, presidido pelo atual
reitor da UL, António Cruz Serra.
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e, desde então, as candidaturas a

esta distinção têm aumentado de
ano para ano. O prazo termina a

15 de dezembro, mas as inscri-
ções podem ser entregues ao lon-
go de todo o ano. O gabinete de
comunicação da UL garante que
este ano, à semelhança de outros
anteriores, "há bastantes candi-
daturas" que são simultaneamen-
te "de qualidade".

Ao longo da sua história, o Pré-
mio Universidade de Lisboa já foi
atribuído a Odette Ferreira (em
2006), António Coutinho (2007),
Filipe Duarte Santos (2008/2009),
Jorge Gaspar (2010), Jorge Miran-
da (2011), Eduardo Lourenço
(2012) ejoão Lobo Antunes (2013).
Todos distinguidos pelo seu "notá-
vel contributo para o progresso e

engrandecimento da Ciênciae/ou
da Cultura". Tendo em conta a

"qualidade e quantidade das suas

publicações, o rigor e originalida-
de dos seus trabalhos, os prémios
e distinções recebidas, os cargos
desempenhados, e o seu contribu-
to para a projeção nacional e inter-
nacional da Ciência e/ ou Cultura",

pode ler-se no regulamento.
As candidaturas são dirigidas

ao reitor da UL e os candidatos
podem ser propostos por uma
personalidade ou um grupo de
pessoas, que têm de fundamen-
tar a razão de ser da mesma. O
anúncio do vencedor será feito
no próximo ano, entre os meses
de março e abril. Após esse anún-
cio, será marcada a cerimónia da

entrega do prémio.

ULTIMO VENCEDOR

Cultura científica premiou Lobo Antunes

> O neurocírurgíão João Lobo
Antunes foi o galardoado
este ano com o Prémio
Universidade de Lisboa. Esta

distinção pretendeu reconhe-
cer "uma das figuras que mais
contribuiu para o desenvolvi-
mento e projeção da moderna
cultura científica em Portugal.
A ele se deve uma vigorosa ex-
pansão de fronteiras institu-

cionais, com particular desta-

que para a criação do Instituto
de Medicina Molecular e, mais
recentemente, para o processo
de fusão que conduziu à nova
Universidade de Lisboa", refe-
re a universidade. O professor
catedrático da Faculdade de
Medicina foi ainda premiado
pela sua "densa cultura huma-
nística e científica".


