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Exmo. Senhor Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos 

Fonseca,  

Permita-me saudá-lo pelo enorme privilégio que nos dá com a sua 

presença nesta Universidade Portucalense e, através da sua pessoa, 

saudar todos os presentes: 

Exmas. autoridades civis, militares, religiosas e académicas, ilustres 

convidados e, naturalmente, toda a comunidade desta Universidade.  

A todos, endereço as minhas saudações pela V/ ilustre presença e realço o 

facto de terem aceite estarem fisicamente presentes. 

Nos tempos conturbados que todos temos vivido, é com um enorme 

sentimento de alegria e de esperança que vejo novamente esta Aula 

Magna voltar a receber eventos da Universidade. 

Senhor Presidente, 

É com imensa satisfação e subida honra que o recebemos novamente 

nesta casa.  

Efetivamente, guardamos uma grata recordação da última vez que nos 

visitou, em 30 de março de 2015, no decurso do seu primeiro mandato, 

numa visita que teve como objetivo um encontro com a comunidade Cabo 

Verdiana, residente na área metropolitana do Porto, tendo deixado um 

sentido testemunho no nosso Livro de Honra.  

Naturalmente hoje esta presença de V.exa. tem um especial significado de 

homenagear, através da atribuição de um título de Doutor Honoris Causa, 

uma personalidade com um notável currículo, ato este que decorre 

exatamente no mês em que a nossa Universidade perfaz 35 anos de 

existência. 

Não sendo esta minha intervenção o momento oportuno para destacar as 

qualidades de V.exa. bem como o seu percurso recheado de ações da 

maior relevância do âmbito profissional, académico, político e cultural, 

pois isso terá o seu momento próprio no decorrer desta cerimónia, 

permita-me que, nesta intervenção, realce a grande interação existente 
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entre esta Universidade Portucalense e a República de Cabo Verde que V. 

exa, tão bem representa. 

O Dr. Jorge Carlos da Fonseca é reconhecidamente um amigo de Portugal 

e grande impulsionador das relações entre Cabo Verde e o nosso país. 

A Universidade Portucalense tem um historial muito relevante de 

colaboração com Cabo Verde. Desde a sua fundação apostou numa 

política de intensos contactos com os Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa, resultando daí a criação de um Centro de Estudos Africanos e 

ainda de uma Revista Africana que serviriam de elo para o reforço dos 

laços culturais que nos unem. 

Especificamente com Cabo Verde, intensificaram-se os contactos com o 

Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde dos quais saíram a organização 

de colóquios, seminários e congressos realizados em ambos os países. 

Destes, podemos destacar a organização conjunta das Jornadas Luso-

Cabo-verdianas que muito contribuiu para o fortalecimento do 

intercâmbio científico entre a Universidade Portucalense e diversas 

instituições deste país amigo.  

Todas estas iniciativas levaram à homologação de protocolos de 

colaboração entre diversos Câmaras Municipais de Cabo Verde e esta 

Universidade, protocolos que, ao longo dos 35 anos da nossa existência, 

fizeram integrar na nossa comunidade UPT imensos alunos, que se 

formaram e especializaram nas diversas áreas científicas de que dispomos, 

constituindo assim uma comunidade importante no nosso seio. 

Estes protocolos continuam ativos, sendo ainda hoje esta Instituição 

muito acarinhada pelos muitos estudantes cabo-verdianos que, de alguma 

forma, se sentem como membros desta nossa comunidade pois fizeram e 

fazem parte integrante da sua História. 

Esta colaboração pode e deve intensificar-se e esta cerimónia será, com 

certeza, mais um forte elo para a prossecução desse objetivo que 

considero de enorme importância institucional. 
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Termino, com um bem-haja a V.exa. e a todos pela V/ presença na nossa 

Universidade Portucalense. 

Muito obrigado. 


