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Apresentação do Professor Wladimir Augusto Correia Brito 
 
Renovo os cumprimentos já aqui expressos a todas as entidades e convidados aqui 
presentes, assim como, a todos os docentes e colaboradores da Universidade. 
Permitam-me um cumprimento especial a todas as autoridades académicas aqui 
presentes. Finalmente um cumprimento muito, muito especial ao candidato ao 
Doutoramento Honoris Causa, Jorge Carlos Fonseca e na sua pessoa a todo o povo 
Cabo Verdeano. 
 
Professor Wladimir Augusto Correia Brito, cumpre-me a fácil e ao mesmo tempo muito 
difícil tarefa de introduzir o Professor Wladimir Brito, que temos a honra de ter 
atualmente nesta nossa Universidade no papel de Diretor do Centro de Investigação 
IJP e hoje aqui, no papel de Elogiador do Digníssimo Candidato. 
 
Muito haveria a dizer sobre o Professor Catedrático, Investigador, Jurista, Dirigente, 
Wladimir Brito, quer do ponto de vista académico e científico quer do ponto de vista 
social e humano. Não é o palco nem o momento... 
 
Permitam-me tão só destacar o que de alguma forma contextualiza o seu próprio 
papel no ato que aqui se vai desenrolar. Refiro-me a todo o seu empenho e dedicação 
transversal ao longo da sua carreira na “Defesa da Independência dos Povos” 
materializando-se entre outras ações no contributo na instauração de um Estado 
Democrático em Cabo Verde, na afirmação de uma cultura própria e na construção de 
uma identidade nacional. Assim se entendendo o ter sido condecorado pelo 
Presidente da República de Cabo Verde com a “Primeira Classe da Medalha de Mérito” 
e ainda o também ter recebido o “Estatuto de Combatente da Liberdade da Pátria” 
pela Assembleia Nacional de Cabo Verde. 
 
A sua ligação e contribuição para a Republica de Cabo Verde é imensa, intensa e 
preenche significativamente o seu SER...  
 
Tendo nascido na Guiné Bissau foi na cidade do Mindelo, ilha de S. Vicente, em Cabo 
Verde, terra dos seus pais, que sempre viveu, até vir estudar para Portugal onde 
acabou por concretizar a sua carreira académica. Isso não o impediu, pelo contrário, 
de vir a ser um expoente fundamental na construção da Republica de Cabo Verde 
sendo considerado o autor da Constituição da República. 
 
Aquando do 25º aniversário da Constituição em entrevista, então concedida em 
dezembro de 2017, à pergunta da Jornalista: 

 “Que princípios sagrados e que tipo de sociedade se pretendeu plasmar na 

Constituição da República de Cabo Verde (CRCV)?” 



 O Professor Wladimir Brito respondia: 

“Uma sociedade livre, democrática, que respeitasse a pessoa humana como o alfa e o 

ómega de toda a vivência política. A História da Humanidade é a história da luta pela 

dignidade da pessoa humana. Essa tem sido sempre a grande luta dos seres humanos, 

a luta pela sua dignidade e liberdade também. E esta é uma Constituição de dignidade 

e liberdade da pessoa humana.”  

Passo a palavra ao Professor Wladimir Brito... 
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