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CERIMÓNIA

2021

DE

DOUTORAMENTO
HONORIS

CAUSA

DE JORGE CARLOS
FONSECA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE CABO VERDE

A UNIVERSIDADE
PORTUCALENSE
INFANTE
D.HENRIQUE
E A DISTINÇÃO
CONCEDIDA AO
HOMENAGEADO
A Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT) é um estabelecimento de ensino
superior universitário, instituído pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Cooperativa de Ensino Superior C.R.L. e autorizado pelo Despacho n.º 122/MEC/86 do
Ministro da Educação, de 28 de junho, com
o concomitante reconhecimento de utilidade
pública.
A Universidade Portucalense assume como
seu patrono a figura do Infante D. Henrique,
símbolo da síntese axiológica da raiz regional e da perspetiva universalista - ecuménica
e cosmopolita – do Homem e do Mundo.

DOUTOR JORGE CARLOS DE
ALMEIDA FONSECA
A UPT dispõe de uma oferta formativa, diversificada e permanentemente reajustada
ao mercado de trabalho, distribuída atualmente por cinco Departamentos: Direito
(DD), Psicologia e Educação (DPE), Turismo,
Património e Cultura (DTPC), Economia e
Gestão (DEG) e Ciência e Tecnologia (DCT).
Com 35 anos de história, a UPT afirma-se
como um paradigma no ensino superior pela
oferta interdisciplinar inovadora, contribuindo para que Portugal se torne numa economia baseada no conhecimento, competitiva
e dinâmica, com mais e melhores empregos
e coesão social.
A UPT disponibiliza um amplo e moderno
campus, inserido no polo Universitário da
Asprela, reconhecido pelo seu elevado grau
de inovação tecnológica, numa aposta que
tem como objetivo proporcionar aos estudantes que a frequentam um ambiente de
formação de qualidade. Os vários laboratórios informáticos disponíveis 24h por dia,
complementados por uma rede wireless que
cobre todo o campus, facilitam o acesso à
informação, favorecendo o desenvolvimento pessoal e científico do estudante. Pelo
campus há diversas áreas que, para além da
Biblioteca, convidam à reflexão e ao estudo,

O Doutor Jorge Carlos Fonseca é um insigne
Estadista, distinto jurista nas áreas de Direito
Penal, Processual Penal e Constitucional, reconhecido professor universitário e relevante
Homem da Cultura.
No campo político, destaca-se toda a sua
longa ação em defesa da independência
dos povos, desde logo e em primeiro lugar
do Povo de Cabo Verde, da democracia e da
cooperação internacional, com os objetivos
principais de promoção da paz e do bem-estar das populações. Tem desempenhado
importantes cargos políticos em Cabo Verde
e em organizações internacionais, sendo naturalmente de destacar o cargo de Presidente da República de Cabo Verde que ocupa
desde 2011.
É autor de uma vasta produção de cariz
científico e profissional, sendo-lhe reconhecida importante atividade como jurisconsulto,
advogado e consultor.
Tem mantido importante intervenção cívica
como cronista.
Tem exercido vasta atividade docente em
universidades e outras instituições.
Possui uma reconhecida atividade literária
como poeta, ensaísta e escritor.

Em todas estas vastas áreas de intervenção
publicou monografias e trabalhos em obras
coletivas, publicou artigos de cariz científico e profissional em publicações periódicas,
assinou crónicas, bem como outros trabalhos jurídicos e sobre política, democracia e
cultura. Igualmente, proferiu um largo número conferências e palestras e participou em
colóquios e atividades afins.
Pertence a vários organismos de cariz científico e profissional, e integra, também, organizações da sociedade, sendo membro de
várias associações.
Tem um extenso reconhecimento internacional dos seus vastos méritos, de que se destacam a atribuição do Grande Colar da Ordem da Liberdade, pelo Estado Português,
em 10 de abril de 2017, e o título de Doutor
Honoris Causa pela Universidade de Lisboa,
a 23 de novembro de 2017.
O Doutor Jorge Carlos Fonseca, possuidor
deste notável currículo, é um Amigo de Portugal, e a sua ação tem sido da maior relevância para impulsionar as relações entre
Cabo Verde e Portugal, em particular as relações a nível da educação superior.

CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO
DE DOUTOR HONORIS CAUSA AO DOUTOR
JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA

bem como ao convívio, nomeadamente a
Livraria, a cantina, bares, esplanadas interiores e exteriores.
A Universidade Portucalense tem um historial muito relevante de diálogo e colaboração
com diversas instituições de Cabo Verde,
tanto nas áreas das Ciências da Educação,
Informática, Economia e Gestão e Direito,
como em iniciativas de mobilidade estudantil, como ainda em iniciativas de âmbito
cultural, percurso que tem beneficiado da
ação do Presidente Jorge Carlos Fonseca,
de quem tem recebido provas de estima e
de que guarda, em particular, a grata recordação da visita efetuada em 30 de março
de 2015, por ocasião de um encontro com
a Comunidade Cabo-verdiana em Portugal
que se realizou nas nossas instalações.
Pelo distinto perfil do Doutor Jorge Carlos
Fonseca e pelas razões aduzidas, é inteiramente justa e adequada a distinção aprovada, que nesta Cerimónia se concede ao
Doutor Jorge Carlos de Almeida Fonseca,
atribuição que constitui igualmente uma
honra que dignifica a Universidade Portucalense e reforça os laços de amizade e cooperação entre a República de Cabo Verde e
a Universidade.

AUTORIDADES ACADÉMICAS
• Reitor e Padrinho – Professor
Doutor Sebastião Feyo de
Azevedo
• Vice-reitor mais antigo, em
representação do Reitor –
Professor Doutor António
Ferrão Filipe

AUTORIDADE CIVIL
• Presidente do Conselho de
Administração da Entidade
Instituidora Universidade
Portucalense Infante
D. Henrique Cooperativa de
Ensino Superior C.R.L. –
Dr. Armando Jorge
Carvalho

• Elogiador – Professor Doutor
Wladimir Brito
MESTRE DE CERIMÓNIAS
• Doutora Cláudia Carvalho
Doutor Jorge Carlos Fonseca

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Em 16 de junho de 2021

CERIMÓNIA DE DOUTORAMENTO
HONORIS CAUSA
ENTRADA DO CORTEJO ACADÉMICO
Às 15h e com a devida organização sai o
Cortejo Académico da Biblioteca, dirigindo-se à Aula Magna, onde já se encontram e
aguardam todas as personalidades convidadas e demais participantes, em lugares
identificados.

Os restantes membros dos Órgãos de Gestão da Universidade, Vice-reitor, Presidente
do Conselho Científico, Presidente do Conselho Pedagógico, Diretoras e Diretor dos
Departamentos e Diretores das Unidades de
Investigação da UPT tomam os seus lugares
na Plateia.

A entrada do Cortejo será feita pela porta
principal do Átrio do Infante, onde estudantes trajados farão alas, com o devido distanciamento, com a plateia de pé e ao som do
Hino Académico Gaudeamus Igitur, interpretado pelo Quinteto de Metais de Gaia, seguindo-se The Earl of Oxford`s March.

ABERTURA DA SESSÃO SOLENE
No final da interpretação musical a Mestre
de Cerimónias anuncia, em nome do Presidente da EI e do Reitor da UPT, a abertura da
Sessão Solene.

O Cortejo segue, em trajeto planeado, para
os lugares atribuídos, aguardando os seus
membros de pé pela sequência dos procedimentos.
O Presidente do Conselho de Administração
da Entidade Instituidora (EI), que aguarda o
cortejo junto às escadas, o Doutorando, o
Padrinho, o Vice-reitor mais antigo, o Elogiador e a Mestre de Cerimónias dirigem-se ao
palco.

O Presidente do Conselho de Administração
da EI profere um breve discurso de Boas
Vindas.
ANÚNCIO DO QUADRO LEGAL DA CONCESSÃO DO TÍTULO
O Vice-Reitor mais antigo, em representação
do Reitor, dadas as funções deste na Cerimónia, levanta-se e, do púlpito, dirige-se à
audiência, lendo o despacho de aprovação
reitoral da atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao Doutor Jorge Carlos Fonseca.

ELOGIO DO CANDIDATO
O Vice-reitor em representação do Reitor
anuncia o elogio do doutorando, proferindo
umas breves palavras sobre o perfil do Elogiador, o Professor Doutor Wladimir Brito.
O Professor Doutor Wladimir Brito toma a
palavra para fazer o elogio do Doutorando.
INVESTIDURA
Na sequência, o Vice-reitor em representação do Reitor dirige-se ao púlpito, pedindo
ao Padrinho e ao Doutorando que a ele se
juntem.
O Vice-reitor apresenta o Padrinho e solicita-lhe que formule o seu pedido de concessão
do título ao Doutorando.
O Padrinho toma a palavra, solicitando ao
Vice-reitor em representação do Reitor a
atribuição do título de Doutor Honoris Causa
ao Doutor Jorge Carlos Fonseca.
Segue-se a imposição das insígnias e a oferta de Livro simbólico do Conhecimento pelo
Vice-reitor, a assinatura do registo e cumprimentos entre as Entidades presentes no
palco, regressando todos os intervenientes
ao seus lugares.

MOMENTO MUSICAL
Inicia-se um momento musical Cabo-verdiano, com o Grupo Musical Trio Morabeza.
DISCURSO DE AGRADECIMENTO
Na sequência, o Vice-reitor concede a palavra ao novo Doutor, que profere uma oração
de agradecimento.
DESCERRAMENTO DE RETRATOS DOS
DOUTORES HONORIS CAUSA PELA UNIVERSIDADE PORTUCALENSE
ENCERRAMENTO E CUMPRIMENTOS
A Mestre de Cerimónias anuncia o encerramento da Cerimónia, em nome do Presidente da EI e do Reitor da UPT, informando
que haverá uma sessão de cumprimentos no
Átrio do Infante, mas solicitando a todos que
assistam a uma última peça musical: Sodade, de Cesária Évora.
Com a audiência de pé, procede-se à saída
do Cortejo académico, seguindo a ordem da
entrada, ao som do Hino Académico.
Todos se dirigem para o Átrio do Infante para
cumprimentos.
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