
                                                                                                                           

5ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2021-2025 

VOTO DE SAUDAÇÃO Nº 1 

Centésimo aniversário do Sr. Prof. Doutor Adriano Moreira 

 

Nascido a 6 de setembro de 1922 em Macedo de Cavaleiros, Distrito de Bragança, 

Adriano José Alves Moreira, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, em 1944. Fez Doutoramento na Universidade Complutense de 

Madrid e no Instituto Superior de Ciências e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, 

organização de ensino que reformulou e do qual se tornou diretor.  

Iniciou a sua carreira como jurista na função pública e posteriormente passou a exercer 

advocacia em empresas multinacionais. O seu gosto pelo bem público e seu espírito 

Humanista, levaram-no a ser escolhido para fazer parte da delegação portuguesa junto 

da Organização das Nações Unidas nos anos 50 do século passado.  

O Prof. Adriano Moreira é um pouco de tudo, classificado por muitos como 

“intelectualmente inquieto” consegue ao longo da sua vida ser um dos pais do estudo 

da ciência política e das relações internacionais em Portugal, também por ser um 

pensador de Portugal no Mundo e ainda um político ativo respeitado por todos os 

quadrantes.  

Foi Subsecretário de Estado e posteriormente Ministro ainda no tempo do Estado Novo 

levando a cabo políticas reformistas como a criação de um Código de Trabalho Rural; a 

criação das escolas do Magistério Primário e a fundação do ensino superior em Angola 

e Moçambique. O Prof. Adriano Moreira entende a educação como uma das melhores 

armas para as novas gerações enfrentarem o futuro. Encara a liberdade académica 

como essencial para o desenvolvimento de um estudo eficaz e critico. Estas suas ideias 

custaram-lhe algumas inimizades num meio académico tradicionalista.   

O Prof. Adriano Moreira, foi Presidente do CDS-PP nos anos 80, deputado até 1991 e 

ainda Vice-Presidente da Assembleia da República até 1995, mais recentemente entre 

2015 e 2019 foi Conselheiro de Estado. Tem dezenas de obras científicas publicadas na 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


área das ciências sociais e jurídicas nomeadamente em ciência política, relações 

internacionais e direito administrativo.  

O Prof. Adriano Moreira conseguiu ao longo desta sua carreira - que ainda não terminou 

- fazer tudo e tudo bem. É dos mais respeitados académicos Nacionais e por tal é 

Professor Catedrático da Universidade Técnica de Lisboa e Doutor “Honoris Causa” em 

cerca de sete Universidades nacionais e internacionais e Presidente Honorário da 

Sociedade de Geografia de Lisboa.  

O Prof. Adriano Moreira é um homem com um sentido de adaptabilidade admirável 

impondo a si mesmo uma constante atualização do pensamento e uma permanente 

compreensão das novas gerações, como o próprio diz: “Quem perde a ligação com as 

novas gerações fica um sobrevivente isolado.” 

Desta forma, para celebrar esta efeméride e por iniciativa do Senhor Presidente da CML 

e dos Vereadores do CDS, foi decidida a atribuição da Medalha de Honra da Cidade, na 

cerimónia que assinalou o seu centenário, no passado dia 6 de Setembro, na Aula Magna 

do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tendo esta sido entregue à sua 

mulher.     

Por tudo aquilo que o Prof. Doutor Adriano Moreira tem sido ao longo dos seus 100 anos 

de vida e por toda a obra e feitos que fez nesta sua trajetória: 

Assim sendo, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 29 de Setembro de 2022, 

aprova o seguinte voto de saudação: 

1. Saudar o Centésimo aniversário do Sr. Prof. Doutor Adriano Moreira 

 

Mais delibera: 

 Enviar cópia para a Câmara Municipal de Lisboa;  

 Enviar cópia para o Sr. Prof. Doutor Adriano Moreira; 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a acta desta sessão. 

Lisboa, 29 de Setembro de 2022 

Os proponentes 

        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 


