
 

 

1 
 

Prémio UC [Discurso 01.03.2023] 

[Vocativo] 

Dirijo as minhas primeiras palavras à nossa laureada deste ano, Prémio UC 2023, 

Doutora Leonor Beleza, a quem quero prestar a minha homenagem e endereçar os meus 

sinceros parabéns. 

A Doutora Leonor Beleza é licenciada em Direito e, durante a sua atividade 

profissional, exerceu cargos públicos e privados de destaque, no Governo, no 

Parlamento, sendo atualmente membro do Conselho de Estado. É Presidente da 

Fundação Champalimaud desde a sua criação, em 2004, por designação testamentária 

do seu Fundador, António Champalimaud. 

Destaca-se ainda a sua atividade cívica enquanto Presidente da Associação EPIS - 

Empresários pela Inclusão Social, sendo de lembrar que, nas palavras da própria, a 

“causa que sempre a acompanhou ao longo da vida foi a luta pela igualdade de género”. 

A nossa premiada deste ano é, por isso, um exemplo ímpar de dedicação a causas tão 

estimadas pela UC como a saúde, a investigação científica e a partilha de conhecimento 

pela sociedade. Para além disso, é igualmente um modelo de empenho em prol da 

inclusão e da igualdade, valores igualmente caros à mais antiga universidade do nosso 

país. 

São pessoas com este elevado perfil que nos fazem ter orgulho no que fazemos e que 

motivam os mais novos a seguir as suas pisadas. 

Recordo que o Prémio Universidade de Coimbra, que conta com o Alto Patrocínio da 

Fundação Santander e o apoio do Grupo Global Media, constitui-se como sendo a 

distinção mais elevada que a UC atribui a figuras ilustres de nacionalidade portuguesa 

de inequívoco valor percebido na sua área profissional que se tenham distinguido, de 

forma inequívoca, no apoio incondicional ao desenvolvimento das pessoas, das famílias, 

das empresas e das comunidades, fomentando um crescimento inclusivo e sustentável 

da sociedade. 
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A Doutora Leonor Beleza, tão distinta e distintiva figura da sociedade portuguesa, 

enquadra-se na perfeição na lista de personalidades que, desde 2004, granjearam este 

galardão. 

Aproveito também para agradecer ao Apresentante do Prémio UC 2023, o Professor 

Doutor Carlos Robalo Cordeiro, Diretor da nossa Faculdade de Medicina, a quem me 

unem laços de respeito mútuo e amizade pessoal, que têm sido fundamentais para uma 

articulação imaculada entre a Reitora e a FMUC. 

Na minha qualidade de Presidente do Júri de Seleção do Prémio UC 2023, gostaria de 

deixar o meu agradecimento aos restantes membros que me acompanharam na decisão: 

Inês Oom de Sousa (Presidente da Fundação Santander Portugal); Domingos de 

Andrade (Administrador do Grupo Global Media); Gabriela Figueiredo Dias (Presidente 

do Conselho Geral da Universidade de Coimbra); Susana Galvão (Fundação Santander 

Portugal); e Inês Cardoso (Grupo Global Media). 

Recorro ainda a esta ocasião para felicitar todas e todos os membros da nossa 

comunidade académica que viram o seu trabalho ser alvo de algum tipo de distinção 

durante o último ano. Na impossibilidade de mencionar todos os premiados, porque 

felizmente são bastantes, permitam-me que enumere apenas alguns a título de exemplo: 

►Best Education Project, Portugal Digital Awards (plataforma UC Teacher) 

►Presidente de Honor de la Asociación de Expertos en Valoración del Daño Corporal 

de Coruña (Professor Duarte Nuno Vieira) 

►Selo de certificação máxima no Programa Healthy Campus, atribuído pela Federação 

Internacional do Desporto Universitário à Universidade de Coimbra 

►Medalha Albert Struyvenberg da Sociedade Europeia de Investigação Clínica 

(Professora Catarina Resende de Oliveira) 

►Medalha de ouro, na categoria de -60kg na modalidade de Judo, nos Jogos Europeus 

Universitários (Francisco Mendes, estudante da FFUC) 

►“World’s Top 2% Scientists 2022” do grupo editorial Elsevier (55 investigadores da 

UC) 

►Prémio Maria de Sousa (Doutora Daniela Rodrigues; investigadora da FCTUC) 
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►"Ember Award for Excellence in Wildland Fire Science", pela International 

Association of Wildland Fire (Professor Domingos Xavier Viegas) 

►1.º Prémio REN 2022 e 1.º Prémio Medalhas de Mérito Científico REN - Ciência LP 

(estudantes da FCTUC) 

►“Uma das universidades mais bonitas do Mundo” pela GEO do Groupe Prisma Media 
(Universidade de Coimbra) 

►Prémio BIAL de Medicina Clínica 2022 (Professor Miguel Castelo Branco) 

►Personalidade do Ano, na área da Sustentabilidade, do Prémio Portugal Inspirador 

(Professora Helena Freitas) 

►Top 10 das Melhores Incubadoras do Mundo, na categoria University Business 

Incubators (IPN). Resultado correspondente ao biénio 2021-2022, conduzido pela UBI 

Global, uma entidade sueca de investigação e consultoria, reconhecida por avaliar e 

reunir as melhores incubadoras a nível mundial. 

Mantendo a tradição que este dia encerra, quero igualmente saudar as cerca de três 

dezenas de novos doutores (31) que hoje aqui vão receber a sua carta doutoral. 

Representam as mais de seis centenas de estudantes da Universidade de Coimbra que 

nos últimos três anos letivos ano obtiveram o grau de doutor na nossa Universidade, em 

cujas mãos depositamos o testemunho do conhecimento avançado que será sempre o 

nosso ativo mais valioso.  

Agradeço igualmente, sei que em nome de toda a academia, aos 63 membros do corpo 

docente e do corpo técnico que se jubilaram ou aposentaram em 2022, dos quais 48 na 

Administração e 15 nos SASUC, sendo que 24 puderam estar hoje aqui presentes para 

lhes prestarmos de seguida público tributo do nosso profundo reconhecimento por uma 

vida de dedicação à nossa casa comum. 

Para todos os que em 2022 interromperam a sua ligação laboral ou académica com a 

UC, nunca será demais lembrar o nosso lema: “uma vez UC, para sempre UC”. 

Num seguimento de uma promessa por mim efetuada no programa de candidatura a 

Reitor ao mandato cessante, a Universidade de Coimbra vai hoje pela a primeira vez 

aplicar o Regulamento n.º 925/2022 (Regulamento de Concessão dos Títulos de Reitor, 
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Professor e Investigador Emérito da Universidade de Coimbra), começando justamente 

por agraciar com o respetivo diploma e medalha os nossos dois Reitores Eméritos, os 

Professores Fernando Seabra Santos e João Gabriel Silva. 

Para terminar, gostaria de relembrar que o dia de hoje começou com a investidura do 

Reitor, pelas 10h00, nesta mesma sala. 

Pelas 12h00, a nossa parceira de longa data, a Bluepharma, não só celebrou o seu 22º 

aniversário como inaugurou em Eiras uma unidade pioneira de produção de formas 

orais sólidas potentes, nomeadamente para a área da oncologia. Daqui endereço os 

nossos parabéns à Bluepharma por mais um aniversário e auguro as maiores felicidades 

para este novo e estimulante projeto. 

Estamos hoje, neste salão nobre, desde as 15h00 a celebrar o septingentésimo trigésimo 

terceiro aniversário da UC, durante o qual, entre outros momentos relevantes, se 

procedeu à entrega do Prémio UC 2023. 

Às 19h30 será celebrada a Missa Solene na Capela de São Miguel. 

Finalmente, pelas 21h30 daremos início à nossa “XXV Semana Cultural”, tendo este 

ano como mote o “Horizonte”, com um concerto da Orquestra Académica que se irá 

realizar, como já é tradição, no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV). 

 

Muito obrigado! 

Viva a Universidade de Coimbra. 

Coimbra, Paço das Escolas, 01 de março de 2023 

O Reitor, 

Amílcar Falcão 


