Discurso no Concerto de Homenagem à
Figura Eminente U.Porto 2016 – Prof. Jorge Ribeiro de Faria
Sebastião Feyo de Azevedo, 30 de maio de 2016

Começo por cumprimentar a esposa do Professor Jorge Ribeiro de Faria, Sra. Dra. Maria
Helena e a sua filha, nossa colega professora Paula Ribeiro de Faria
Senhora Vice-Reitora, cara colega Professora Maria de Fátima Marinho
Senhor Diretor da Faculdade de Direito, meu caro Professor Miguel Pestana de Vasconcelos
Senhora Comissária da Homenagem à Figura Eminente 2016, Professora Rute Teixeira Pedro
Estimados membros do Conselho Geral e demais órgãos de gestão da Universidade do Porto
Prezados colegas da equipa reitoral
Caros docentes e investigadores
Caros estudantes
Autoridades aqui presentes
Ilustres convidados desta cerimónia
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A todos apresento os meus cumprimentos e agradeço a presença neste concerto incluído com
destaque na programação dos eventos de homenagem à Figura Eminente 2016, Prof. Jorge
Ribeiro de Faria.
Na infeliz coincidência de datas entre a cerimónia de abertura destas comemorações com
outra grande celebração da U.Porto, a inauguração do I3S – Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde da Universidade do Porto, que contou com a presença de Sua Exa. o
Senhor Presidente da República, não me foi possível estar presente na cerimónia de abertura
que teve lugar no passado dia 19 de maio, a qual contou com a distinta participação do
Senhor Provedor de Justiça, Professor José de Faria Costa.
Posso hoje, com gosto e devo-o, dizer algumas palavras sobre a relevância e dimensão destas
comemorações.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Anualmente, a Universidade do Porto homenageia uma personalidade de referência da sua
comunidade académica, atribuindo-lhe o título de Figura Eminente. Trata-se sempre de
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.
Creio que estas homenagens são um imperativo para uma instituição com a relevância
histórica da Universidade do Porto. Penso mesmo que uma instituição que despreza o seu
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passado não pode ambicionar a um grande futuro. Devemos celebrar a vida e a obra daqueles
que impulsionaram o desenvolvimento da nossa Universidade, procurando assim que as
personalidades homenageadas sejam valorizadas publicamente e que os seus extraordinários
legados sejam transmitidos às novas gerações. No caso das universidades, a consciência
histórica é fundamental para mobilizar a comunidade académica em torno de valores
comuns, para reforçar a coesão interna, para fomentar a abertura à sociedade e para
promover o prestígio das instituições no espaço público.
Considerando esta vontade de reforçar a consciência histórica da Universidade do Porto,
parece-nos inteiramente justificada a escolha da Figura Eminente 2016. O Professor Jorge
Ribeiro de Faria é uma referência maior da docência e da investigação em Direito no nosso
país. É pois com sincero reconhecimento e admiração que homenageamos, como Figura
Eminente 2016, um dos grandes mestres das faculdades de Direito e Economia da
Universidade do Porto.
Não esquecendo nem desvalorizando as mais de quatro décadas que dedicou à docência na
Faculdade de Economia, importa sobretudo recordar o notável contributo do Professor Jorge
Ribeiro de Faria para a criação de uma licenciatura em Direito na Universidade do Porto. Em
1994, a Figura Eminente 2016 foi um dos grandes protagonistas da Comissão Instaladora da
Faculdade de Direito, onde desempenhou um papel fundamental na concretização de um
projeto muito ambicionado pela Universidade do Porto.
Lembro que a Faculdade de Direito era um velho anseio da Universidade do Porto, da sua
comunidade académica e da cidade que a acolhe. Datam de 1915, apenas quatro anos após a
fundação da Universidade do Porto, os primeiros esforços para instituir a Faculdade de
Direito, tendo o projeto sido sucessivamente inviabilizado por decisões políticas. Já no início
da década de 90, altura em que o Senado cria a Faculdade de Direito da Universidade do
Porto ao abrigo da autonomia universitária, foi necessário aguardar cerca de três anos pelo
despacho de autorização do Ministério da Educação.
Coube muito justamente ao Professor Jorge Ribeiro de Faria lecionar a aula inaugural da
licenciatura em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, no dia 5 de
dezembro de 1995. Na Faculdade de Direito, a Figura Eminente 2016 foi um docente e
investigador admirável, destacando-se na regência da cadeira de Direito das Obrigações e
enquanto coordenador das cadeiras de Direito Penal.
Em 1996, Jorge Ribeiro de Faria seria nomeado Professor Bibliotecário da Faculdade de
Direito, prestigioso cargo que ocuparia até falecer em 2008. Mas também a Faculdade de
Economia, onde foi igualmente um verdadeiro mestre, reconheceu os elevados préstimos do
Professor Jorge Ribeiro de Faria, tendo a sua jubilação sido assinalada com uma cerimónia
em 2001.
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Mais tarde, em 2005, seria a Universidade do Porto a reconhecer os relevantes serviços
prestados à instituição por Jorge Ribeiro de Faria, atribuindo-lhe o título de Professor
Emérito. No mesmo ano, a Biblioteca da Faculdade de Direito seria batizada com o nome do
Professor Jorge Ribeiro de Faria.
A escolha de Jorge Ribeiro de Faria para Figura Eminente 2016 vem, portanto, no
seguimento dos reconhecimentos anteriores e no fundo faz a síntese de todos as
manifestações de enaltecimento académico que foi recebendo ao longo da sua vida. Trata-se
então de exaltar o percurso de um académico e jurista que fez avançar as Ciências Jurídicas
em Portugal, ao mesmo tempo que com o seu saber, experiência e dimensão intelectual
engrandeceu as faculdades de Direito e Economia da Universidade do Porto.
Estão de parabéns a Faculdade de Direito e a Reitoria da Universidade do Porto pela
qualidade, interesse e abrangência da homenagem à Figura Eminente 2016. O programa de
eventos que vai celebrar a vida e obra do Professor Jorge Ribeiro de Faria inclui conferências,
debates, concertos e uma exposição biográfica. Hoje conta com um concerto da Orquestra
Clássica da Faculdade de Engenharia, a atuar em representação da Universidade. Trata-se de
um orquestra de músicos virtuosos, estudantes, professores e

técnicos não docentes

oriundos de várias faculdades e serviços da U.Porto, sob a liderança de um jovem maestro
excecional, o Maestro José Eduardo Gomes
Com o programa de eventos previsto, vamos promover a valorização histórica do
homenageado e transmitir o seu notável exemplo às novas gerações. A homenagem à Figura
Eminente 2016 vai permitir a partilha do legado humano, académico, intelectual e
profissional do Professor Jorge Ribeiro de Faria, dentro da lógica de abertura à sociedade
preconizada pela Universidade do Porto.
Muito obrigado.
30 de maio de 2016
Auditório da Faculdade de Engenharia
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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