Discurso para a Sessão de Abertura da homenagem
Figura Eminente 2015 – Manuel Duarte Baganha
Sebastião Feyo de Azevedo, em 08 de junho de 2015
Senhor Doutor Jorge Sampaio
Senhor Diretor da FEP, Professor José Varejão
Senhor Professor José Madureira Pinto
Senhora Comissária da Figura Eminente 2015, Professora Maria de Fátima Brandão
Estimados familiares do professor Manuel Baganha
Estimados colegas da equipa reitoral
Senhores diretores das unidades orgânicas e seus representantes
Digníssimos membros do Conselho Geral da Universidade do Porto
Senhor Administrador da Universidade do Porto
Senhor Provedor
Cara diretora e caro diretor dos Serviços Autónomos
Prezados docentes e investigadores
Caros estudantes e antigos estudantes
Autoridades aqui presentes
Ilustres convidados desta cerimónia
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Começo por saudar todos os presentes e por lhes dar as boas-vindas à Reitoria da
Universidade do Porto. É com grato prazer que vos recebemos na Sessão de Abertura da
homenagem Figura Eminente 2015, dedicada ao Professor Manuel Duarte Baganha.
Saúdo muito em especial a presença do Senhor Doutor Jorge Sampaio e a sua
disponibilidade, bem como a do Senhor Professor José Madureira Pinto para intervirem
nesta cerimónia. Saúdo em particular o regresso do Senhor Doutor Jorge Sampaio à
Universidade do Porto, depois do seu doutoramento honoris causa.
Saúdo ainda o Diretor da FEP, Professor José Manuel Varejão reconhecendo a sua
importante contribuição para esta não menos importante iniciativa
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Reservo ainda uma saudação especial para a Senhora Comissária da Figura Eminente 2015,
Professora Maria de Fátima Brandão, a quem enalteço o esforço, o empenho e o saber que
está a dedicar a esta homenagem.
Finalmente, aos familiares do Senhor Professor Manuel Baganha, dizer-lhes do gosto que a
Universidade tem em homenagear este vosso Ente Querido, nosso prestigiado professor.
O programa de eventos que hoje inauguramos vai celebrar a vida e a obra do Professor
Manuel Duarte Baganha em conferências, debates, edições de livros, exposições, entre outras
iniciativas com relevância pública.
Importa pois agradecer a todas as instituições e pessoas envolvidas nesta homenagem,
designadamente aos coordenadores de cada uma das iniciativas de celebração da Figura
Eminente 2015.
Com o programa de eventos previsto, vamos até dezembro de 2015 promover a valorização
histórica do homenageado e transmitir o seu notável exemplo às novas gerações. Trata-se de
partilhar com a comunidade o legado humano, académico, intelectual e profissional do
Professor Manuel Duarte Baganha, dentro da lógica de abertura à sociedade preconizada pela
Universidade do Porto.
A Universidade do Porto há muito que vem trabalhando no sentido de franquear as suas
portas aos cidadãos, para que estes possam beneficiar do património material e imaterial que
a nossa instituição encerra. Ora as homenagens às Figuras Eminentes inserem-se,
justamente, nesta vontade de interação com a sociedade e de partilha de conhecimento.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Anualmente, a Universidade do Porto homenageia um dos seus primus inter pares. Alguém
que pelas suas excecionais qualidades humanas, pedagógicas e científicas se distinguiu na
história da nossa Universidade e contribuiu de forma indelével para o seu engrandecimento.
vPenso que uma instituição que despreza o seu passado não pode ambicionar um grande
futuro. A consciência histórica permite a uma entidade coletiva perceber a sua representação
social em diferentes contextos de espaço e de tempo, condição decisiva para que, a partir de
referências passadas, se defina um rumo coerente de desenvolvimento futuro.
No caso de uma universidade, conceitos como memória, património e identidade são
fundamentais. Estes conceitos permitem arreigar um conjunto de valores capazes de dotar a
instituição de uma estratégia, de mobilizar a comunidade académica em torno de objetivos
comuns, de reforçar a coesão interna, de fomentar a abertura à sociedade e de promover o
prestígio da universidade no exterior.
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A escolha de Figuras Eminentes da Universidade do Porto insere-se nesta estratégia de
enaltecimento do nosso passado histórico e, no caso em apreço, afigura-se inteiramente
justificada.
O Professor Manuel Duarte Baganha é uma referência maior da docência e da investigação
em Economia no nosso país. Por isso, a Universidade do Porto tem particular orgulho e
interesse em acolher para sua Figura Eminente 2015 um dos grandes mestres da FEP.
Para nossa felicidade, o Professor Manuel Duarte Baganha dedicou muito do seu saber e
entusiasmo à Universidade do Porto. Formou-se na FEP, instituição onde lecionou de 1961 a
1993 e a cujo Conselho Diretivo presidiu durante oito anos. Foram mais de três décadas ao
serviço da FEP e da Universidade do Porto. Graças às suas excecionais qualidades
pedagógicas e científicas, o Professor Manuel Duarte Baganha influenciou decisivamente a
formação de várias gerações de economistas, gestores e empresários ao longo de 32 anos de
vida académica.
Mas o Professor Manuel Duarte Baganha não limitou a sua ação ao perímetro da
Universidade do Porto. A Figura Eminente de 2015 foi determinante para o desenvolvimento
curricular de outras instituições do ensino superior, como a Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa e o Centro Regional do Porto da Universidade Católica. Além
disso, prestou relevantes serviços a empresas do setor privado, a instituições financeiras, a
organismos do Estado e a organizações profissionais, contribuindo assim para o
desenvolvimento socioeconómico do nosso país.
Por tudo isto, o Professor Manuel Duarte Baganha era uma personalidade altamente
respeitada quer no meio académico, quer no meio profissional dos economistas, gestores e
empresários. A sua notoriedade académica e capacidade científica foram complementadas
pela experiência profissional desenvolvida fora da Universidade, bem como pelo seu agudo
sentido de dever público. O Professor Manuel Duarte Baganha sentia uma urgência não só
em refletir sobre a sociedade como em intervir conscienciosamente no espaço público, a
partir de uma sólida cultura humanista.
Não podemos aliás ignorar a intensa participação cívica do Professor Manuel Duarte
Baganha, desde logo como presidente da Assembleia Municipal do Porto, cargo que exerceu
com grande dignidade. Esteve também ligado ao associativismo, ao movimento cooperativo e
a instituições culturais, o que dá uma ideia clara do ecletismo e da disponibilidade do
Professor Manuel Duarte Baganha.
Este notável percurso vivencial e profissional foi muito justamente reconhecido pelo Doutor
Jorge Sampaio, que na qualidade de Presidente da República distinguiu o Professor Manuel
Duarte Baganha com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. E já antes,
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o então Presidente da República, Doutor Mário Soares, havia atribuído ao insigne economista
o grau de Grande-Oficial da Ordem de Mérito.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Considerando os vários motivos de interesse que a personalidade do Professor Manuel
Duarte Baganha reúne, só me resta convidar a comunidade académica e os cidadãos em geral
a participarem na homenagem à Figura Eminente 2015.
Muito obrigado.
8 de junho de 2015
Salão Nobre da Reitoria da U.Porto
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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