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Magnífica Reitora, 

Senhora Embaixadora de França em Portugal, Embaixadora 

Florence Mangin, 

Senhora Vice-Cônsul de Angola, Dra. Irene Paixão, em 

representação da Senhora Cônsul, 

Senhor Vice-Cônsul de S. Tomé e Príncipe, Arq. Rodrigo 

Patrício, em representação do Cônsul, Dr. Paulo Patrício, 

Senhor Professor Doutor Edgar Morin, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia e da Direção do Conselho Metropolitano do Porto, 

Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, 

Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, 

Dr. Luís Filipe Araújo, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhor Professor Doutor José Bragança de Miranda,  

Senhora Professora Doutora Maria José Brites, 
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Senhor Vice-Reitor da Universidade Lusófona do Porto, Prof. 

Doutor Joaquim Pais Barbosa, 

Senhora Pró-Reitora da Universidade Lusófona do Porto, 

Professora Doutora Elisabete Pinto da Costa, 

Senhora Delegada do Administrador, Doutora Natália 

Pereira, 

Senhor Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos 

Advogados – Dr. Rui Assis, em representação do Bastonário 

da Ordem dos Advogados, 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da 

Universidade Portucalense – Dr. Armando Jorge Carvalho, 

Senhores Doutores da Universidade Lusófona do Porto e de 

outras Universidades, 

Senhoras e Senhores Colaboradores, 

Ilustres Convidados, 

Caros Estudantes, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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 Sejam todos bem-vindos à Universidade Lusófona do 

Porto.  

 É para a nossa Universidade, e para mim em particular, 

um enorme prazer poder estar neste ato académico de tanto 

significado.  

 Mais do que Administrador desta Instituição, sinto-me 

hoje novamente como um estudante de ciências sociais e 

humanas.  

 Ao acolhermos na nossa Universidade Edgar Morin para 

o agraciarmos com a maior das nossas honras, a atribuição 

do doutoramento honoris causa, estamos também, 

enquanto escola e força viva e ativa da sociedade portuense 

e nacional, a reconhecer o papel central e essencial das 

ciências sociais e humanas na nossa academia e no quadro 

dos saberes contemporâneos.  

 E tal centralidade deve-se ao trabalho e ao pensamento 

de muitos que, ao longo dos séculos, refletiram sobre a 
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nossa condição humana e social, e elevaram o estudo dos 

fenómenos sociais e culturais ao estatuto central que eles 

têm para todos nós.  

 E se nessa longa linhagem de obras e tratados sobre o 

pensamento, a sociedade e a cultura, há obra que, como 

poucas, contribuiu para o desenhar de uma epistemologia 

que nos ajude a elaborar novas conceções do próprio 

pensamento, essa é a obra de Edgar Morin.  

 O conceito de complexidade, que ocupa parte 

significativa da sua obra, aponta para uma ideia fundamental 

que é muito querida ao nosso projeto educativo: a da 

necessidade de quebrar as barreiras entre disciplinas, e 

compreender a incerteza e as contradições, como parte 

nuclear da nossa condição humana.  

 A simplificação em que tantas vezes caímos, numa ânsia 

de racionalidade, não é um caminho que agrade a Edgar 
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Morin. Ele prefere em seu lugar o pensamento crítico que 

promove a efetiva ampliação do conhecimento.  

 Essa também é a vontade desta instituição!  

Uma vontade de ter em consideração todos os saberes, 

desde as artes à psicologia, das engenharias às ciências 

sociais, à economia e à gestão, em ordem a fazer evoluir o 

espírito humano.  

 É por isso que temos entre nós mais do que um dos 

grandes vultos intelectuais do nosso tempo. Temos entre nós 

um pensador que nos alerta para a necessidade de nos 

repensarmos como instituição de ensino superior, de 

fugirmos ao emparcelamento dos saberes, e procurarmos, 

por entre a complexidade dos sujeitos que aqui se acolhem – 

professores, alunos, investigadores e demais públicos da 

nossa escola –, e as relações que estabelecem com os seus 

objetos de estudo e trabalho, as ligações que promovam a 
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mudança de mentalidades que todos desejamos, e que Edgar 

Morin tanto defende.  

 Temos hoje entre nós um desafio para o futuro: o de 

pensarmos o que queremos como escola, em linha aliás com 

as ideias sobre a “educação do futuro” sobre as quais Edgar 

Morin tanto escreveu.  

 A atenção que Edgar Morin dá à cidadania, e ao papel 

central da educação na edificação de uma sociedade mais 

atenta aos problemas globais que enfrenta, e disposta a 

melhorar a condição de todos os que a integram, é um apelo 

que reconhecemos e a que também queremos responder.  

 Com este ato simbólico, fazemos mais do que o 

reconhecimento de uma carreira, tomamos também como 

nossa uma visão do conhecimento, da educação e da 

sociedade, que partilhamos e a que aderimos.  

 Obrigado Professor Edgar Morin pela sua visão e pela 

honra que hoje nos dá de estar aqui connosco, e de mais 
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uma vez nos chamar a atenção para a urgência de 

trabalharmos em prol de uma sociedade melhor, que tem o 

conhecimento, a educação e a dignificação da condição 

humana, como seus valores máximos.  

 Muito obrigado 

 

 Manuel de Almeida Damásio 

Presidente do Conselho de Administração 


