Prefácio da Obra – Hernâni Monteiro, Figura Eminente U.Porto 2014
Em 9 de maio de 2016
Em boa hora a nossa Universidade decidiu celebrar a vida e obra do Prof. Hernâni Bastos
Monteiro, outorgando-lhe o título de Figura Eminente da U.Porto 2014. Tratou-se de uma
justíssima homenagem a um homem que foi simultaneamente um médico pioneiro, um
académico exemplar, um gestor hospitalar visionário, um dinâmico promotor cultural e um
autarca sensível à vida artística da cidade. Esta personalidade poliédrica, quase de dimensão
renascentista, reflexe, no fundo, uma abnegada entrega ao bem comum e à coisa pública.
A Universidade do Porto teve a felicidade de beneficiar das qualidades humanas, científicas e
académicas do Prof. Hernâni Bastos Monteiro. Lembro, como exemplo, que, enquanto
presidente da Comissão Instaladora do Hospital de S. João, o Prof. Hernâni Bastos Monteiro
tudo fez para que esta unidade hospitalar desempenhasse uma tripla função: formação
médica, produção científica e assistência hospitalar. E assim se explica que o Hospital de S.
João seja, ainda hoje, o principal parceiro da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, contribuindo superlativamente para a qualidade formativa e científica desta
instituição.
O humanismo, competência científica, espírito de iniciativa e dimensão cultural do Prof.
Hernâni Bastos Monteiro foram, de resto, minuciosamente analisados e debatidos ao longo
da programação da Figura Eminente da U.Porto 2014. Disto mesmo nos dá conta a presente
obra, na qual estão compiladas as principais intervenções proferidas durante a homenagem
ao Prof. Hernâni Bastos Monteiro, assinadas por reputados académicos da Universidade do
Porto que desta forma emprestaram a sua erudição, capacidade analítica e espírito crítico à
iniciativa Figura Eminente da U.Porto 2014.
Os textos aqui compilados são de uma grande riqueza intelectual e epistemológica, servindo
não apenas para memória futura, mas também, e sobretudo, para eventuais estudos
historiográficos sobre a vida e obra do Prof. Hernâni Bastos Monteiro. Deste modo, estão ser
cabalmente cumpridos os propósitos da iniciativa Figura Eminente, que são os de
homenagear personalidades que contribuíram de forma indelével para o engrandecimento da
Universidade, transmitindo assim o seu legado às novas gerações e consolidando a
consciência histórica da própria instituição.
Resta-me agradecer aos organizadores e autores desta obra o contributo dado para o êxito da
iniciativa Figura Eminente da U.Porto 2014 e, consequentemente, para um digno tributo ao
Prof. Hernâni Bastos Monteiro.
Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da Universidade do Porto
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