Projeto de Voto Nº 674/XIV/3ª
DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR DOUTOR MANUEL

FERREIRA PATRÍCIO

Foi com profundo pesar que a Assembleia da República tomou conhecimento do
falecimento, no passado dia 11 de setembro, de Manuel Ferreira Patrício, professor
catedrático e antigo reitor da Universidade de Évora.
Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1966),
doutorado em Ciências da Educação, especialidade Filosofia da Educação (1984) e
agregado em Teoria da Educação e em Axiologia Educacional pela Universidade de Évora
(1992), foi Reitor da Universidade de Évora entre 2002 e 2006, instituição onde foi
docente entre 1976 e 2006, foi presidente do Conselho do Departamento de Pedagogia
e Educação (1976-1993), do Conselho Pedagógico (1990-1993) e do Conselho Diretivo
(área Departamental de Ciências Humanas e Sociais, entre 1991 e 1993), coordenador
da secção de Filosofia e Pedagogia e diretor da comissão do Curso de Filosofia (19962002).
O Professor Doutor Manuel Ferreira Patrício foi, ainda, diretor-geral do Departamento
do Ensino Superior do Ministério da Educação (1993-1996), presidente da Comissão de
Planeamento da Região Sul (1978-1979), do Instituto de Inovação Educacional do
Ministério da Educação (1987-1989) e do Conselho Científico da Escola Superior da
Educação de Beja (1990-1993).
Da extensa galeria de distinções que reconheceram o mérito do seu trabalho, constam
a outorga do Doutoramento Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2002, a
Medalha de Mérito Municipal, Classe de Ouro, pela Câmara Municipal de Évora (2006)
e a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2012.
É autor de vasta obra nas áreas da Pedagogia, da Filosofia, da Filosofia da Educação, da
Cultura e da Música. Fundou e dirigiu as revistas “Inovação” (1988-1999), “Escola
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Cultural” (1992-1994), e “Revué” (2004-2005) e dirigiu as revistas “Noesis” e “Educação
e Liberdade” (1989-1990).
O Professor Manuel Ferreira Patrício, ao longo de uma vida de reflexão, de estudo e de
intensa ação cultural e educativa, afirmou-se como uma figura de invulgar relevo no
panorama da meditação sobre a formação do homem, que denominou antropagogia,
bem como da hermenêutica do pensamento português contemporâneo, como
exemplarmente o documentam os seus estudos de referência sobre Leonardo Coimbra,
Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e António Sérgio, entre muitos outros.
Reunidos em Sessão Plenária, os Deputados à Assembleia da República manifestam à
família e amigos do Professor Manuel Ferreira Patrício assim como à Universidade de
Évora o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento.
Palácio De São Bento, 22 setembro de 2021
Todas/os Deputadas/os do Grupo Parlamentar do PSD
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