
 1 

 

 

 

 

 

 

NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE MESTRADO  

REALIZADOS NO LUBANGO (ANGOLA)
∗∗∗∗ 

 

       Senhor Governador da Huíla 

Senhor Vice-Governador do Cunene 

Senhor Vice-Reitor para o Centro Universitário 

da Huíla 

Senhor Director do Núcleo de Direito do Lubango 

Senhor Decano do Instituto Superior de Ciências 

da Educação 

Senhor Vice-Presidente do Conselho Directivo da 

Faculdade de Direito de Lisboa 

Caros Colegas 

Caros Alunos 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

1. É hoje um dia particularmente feliz nas relações entre a Universidade de Lisboa e a 

Universidade Agostinho Neto.  

É que – à mesma hora que nos reunimos no Lubango para a entrega dos certificados de 

frequência da Parte Escolar dos Cursos de Mestrado realizados no Núcleo de Direito do Centro 

Universitário da Huíla – em Lisboa, numa cerimónia presidida pelo Magnífico Reitor da 

Universidade de Lisboa, será entregue o diploma de Doutoramento em Direito ao primeiro 

cidadão angolano que obteve esse grau na nossa Universidade: o Doutor Marques de Oliveira. 

                                                
∗ Intervenção do Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica, Prof. Doutor Dário Moura Vicente, na sessão de 

entrega dos certificados da Parte Escolar dos Cursos de Mestrado realizados no Lubango (Angola), realizada em 8 de 
Novembro de 2007. 
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Penso que este facto é bem elucidativo do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 

anos na cooperação entre as nossas Universidades. 

 

2. Quando, juntamente com o meu colega Prof. Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto, aqui vim 

pela primeira vez há três anos e meio, não havia qualquer actividade de cooperação entre as duas 

Universidades na área do Direito. 

No lapso de tempo entretanto decorrido, foram celebrados protocolos de cooperação com a 

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e com o Núcleo de Direito do Centro 

Universitário da Huíla; e vai ser assinado brevemente um acordo com o Núcleo de Direito do 

Centro Universitário de Cabinda. 

Realizaram-se nesse período: 

− No Lubango: 

o Em 2004/2005, o Curso Propedêutico do Mestrado;  

o Em 2005/2006, os Cursos de Mestrado em Ciências Jurídico-Civis e em 

Ciências Jurídico-Económicas. 

− Em Luanda:   

o Três cursos de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas entre 2005 e 2007;  

o Dois cursos de Pós-Graduação, em Direito Comercial (em 2006) e em Direito 

Bancário (em 2007). 

Ao todo, foram 8 cursos pós-graduados em menos de 4 anos. 

Foi ainda fornecido apoio bibliográfico às bibliotecas do Lubango e de Luanda, no total de 

várias centenas de volumes. 

Foi dada formação a funcionários não docentes. 

E foram proporcionados estágios de investigação em Lisboa a 21 bolseiros angolanos. 

 

3. Tudo isto foi conseguido com escassos recursos financeiros, de que nem a Universidade 

de Lisboa nem a Universidade Agostinho Neto dispõem. Apenas com a boa vontade, o 

empenhamento e muitas vezes o sacrifício pessoal de muitas pessoas. 

Gostaria de destacar, entre muitos outros que aqui poderia referir: 

1.º, o Magnífico Reitor da Universidade Agostinho Neto, Prof. Doutor Engenheiro João 

Sebastião Teta, que sempre apoiou o projecto de cooperação com o Núcleo de Direito do 
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Lubango, vendo com notável lucidez os benefícios que da sua elevação a Faculdade podem advir 

para a Província da Huíla e o País em geral. 

2.º, o Vice-Reitor Prof. António Didalelwa, que, com o dinamismo que o caracteriza, 

procurou criar as condições para que os cursos aqui realizados se concretizassem. 

3.º, o meu Colega e Amigo Prof. Doutor Abraão Mulangui, que recebeu com simpatia os 

professores portugueses que aqui se deslocaram e tomou a seu cargo muitas das tarefas de 

organização dos cursos. 

 

4. Entregam-se hoje 15 certificados aos alunos que concluíram com aproveitamento a Parte 

Escolar do Curso de Mestrado. São quinze – cumpre notá-lo – em mais de trinta que se 

inscreveram neste programa. Para aqui chegarem, foi-lhes exigido que frequentassem as aulas do 

Curso Propedêutico, que concluíram com um exame escrito, bem como os seminários da Parte 

Escolar do Curso de Mestrado; e que apresentassem no termo desta três relatórios escritos (um 

por cada uma das disciplinas frequentadas).  

Ninguém poderá afirmar que não fomos exigentes ou selectivos. Os quinze destinatários 

destes certificados mereceram-nos através do seu esforço e empenhamento. A todos quero aqui 

dar os nossos parabéns e desejar as maiores felicidades.  

Àqueles que puderam avançar para a elaboração da dissertação de mestrado – actualmente 

onze depois do falecimento do saudoso Dr. Laurindo Mundombe – uma palavra especial de 

encorajamento a fim de concluírem os trabalhos em curso, que se espera finalizem brevemente. 

Que o ano de 2008 seja o da formatura dos primeiros Mestres em Direito do Lubango – eis o voto 

que aqui formulamos. 

  

Minhas Senhoras e meus Senhores,  

 

5. Esta foi uma primeira experiência na cooperação entre a Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e o Núcleo de Direito do Lubango na formação pós-graduada. Esperamos 

sinceramente que muitas mais se concretizem no futuro – e sobretudo que as próximas sejam já 

na nova Universidade do Lubango, que desejamos se constitua brevemente, a bem do progresso 

do Lubango, da Huíla e de Angola. 

 

Muito obrigado. 


