
 

  

 

 
  

 
 
 
Inauguração do Espaço “Lúcio Craveiro da Silva”  – BLCS 
Discurso do Reitor da Universidade do Minho, Prof. Doutor António Guimarães Rodrigues 
24 de Julho de 2009 
 
 
Senhor Professor Adriano Moreira, 
Senhor Presidente do Conselho Directivo da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 
Senhor Presidente do Conselho Cultural, 
Cara Família e amigos do Prof. Lúcio, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 
 
A Universidade do Minho homenageia hoje o Reitor Lúcio Craveiro da Silva.  
 
No espaço que hoje nos acolhe - e que foi inaugurado há 5 anos atrás com a presença e a surpresa do 
Prof. Lúcio ao descerrar a placa com o seu nome - recordaremos a memória do antigo Presidente do 
Conselho Cultural da Universidade do Minho e primeiro Reitor eleito das Universidades Portuguesas. 
Evocaremos sobretudo com emoção o Homem, o pensador, pedagogo e humanista, o colega e o Amigo, 
Lúcio Craveiro da Silva. 
 
Invocando as nossas memórias sobre a sua forma de ser e de estar, honrosamente queremos 
homenagear o Professor Lúcio, permitindo o acesso público aos objectos que, sendo pessoais, 
traduziram também, ao longo do tempo, a realidade e actualidade da sua essência. 
 
Teremos hoje o privilégio de ouvir a intervenção do amigo do Prof. Lúcio, o Senhor Professor Adriano 
Moreira, a quem o Prof. Lúcio fez também o elogio público do Doutoramento Honoris Causa, na 
Universidade da Beira Interior 
 
Conhecendo o historial dos interesses académicos, é possível vislumbrar o interesse comum pelas áreas 
da política e das relações internacionais. Mas estou certo que a relação de longa data nos revelará 
facetas interessantes do homem e do pensador que foi Lúcio Craveiro da Silva. 
 
 
Sendo o Prof. Lúcio um homem de vida, é especialmente gratificante que esta homenagem decorra num 
espaço vivo, de aprendizagem, de partilha e de cultura, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. E é também 
significativo que a exposição dos seus objectos seja feita num arranjo de espaço que foi objecto de um 
exercício criativo, através de um Concurso de Ideias. Saúdo os premiados e agradeço a sua 
participação. 
 
A Revista Forum foi um projecto que nasceu e cresceu nas mãos do Professor Lúcio, enquanto 
Presidente do Conselho Cultural. Nela se editaram, ao longo dos anos, as contribuições sobre a 
actividade cultural da Universidade do Minho. A apresentação da mais recente publicação da Fórum, que 
hoje também ocorrerá, pretende sublinhar a importância que este projecto assumia para o Professor 
Lúcio. 
 
Possamos nós apreender, com genuína humildade, o espírito da afirmação com que Lúcio Craveiro da 
Silva nos retorquia quando o distinguiam: “sou apenas um aprendiz”. Era, na verdade, Humilde, Servidor 
e Sábio. 
 
Lúcio Craveiro da Silva foi verdadeiramente um “Homem para todas as Épocas”, que viveu a 
Universidade como poucos: nas suas próprias palavras, “como um encontro vivo de todos os valores”. 
 
Recordemos para sempre a grande Lição que foi a Vida de Lúcio Craveiro da Silva. 
 
Obrigado. 



 

 


