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Voto de Pesar 

Eurico Lemos Pires 

 

Ao tomar conhecimento da morte do Professor Doutor Eurico Lemos Pires, o Conselho Nacional 

de Educação recorda a sua obra relevante para as Ciências da Educação, a visão sociológica e 

abrangente que tinha da educação e a atividade desenvolvida nos domínios académico, político 

e de administração, bem como a colaboração próxima que manteve com o Conselho.  

Professor e investigador na Universidade do Minho e no Instituto Politécnico do Porto, do qual 

era professor emérito, Eurico Lemos Pires deixa-nos um legado ímpar, enquanto pensador das 

questões educativas. Na qualidade de deputado do Partido Renovador Democrático, entre 1985 

e 1987, teve um contributo muito relevante na preparação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

de 1986, que continua a ser o referencial normativo do sistema educativo português. 

Exerceu diversos cargos de direção e foi cofundador da Unidade Científico-Pedagógica de 

Ciências da Educação da Universidade do Minho, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Felgueiras (ESTGF), agora Escola Superior de Tecnologia e Gestão (da qual foi o primeiro diretor), 

e responsável pela supervisão da instalação do curso de Recursos Humanos na Escola Superior 

de Estudos Industriais e de Gestão. 

Foi autor de vários trabalhos da educação e da política educativa, entre os quais se destacam: “A 

Lei de bases do sistema educativo”, “O ensino básico em Portugal”, “O estatuto da carreira 

docente” e “A construção social da educação escolar”. Foi também autor dos livros “Sant’Ana do 

Mar” e “Génese e Institucionalização da Educação Escolar” e coordenador da obra coletiva sobre 

“Educação básica, reflexões e propostas”. 

O Conselho Nacional de Educação presta sentida homenagem ao Professor Doutor Eurico Lemos 

Pires e apresenta à sua família profundo Voto de Pesar. 

 

 

Lisboa, 17 de setembro de 2018 

Aprovado por unanimidade na 136:º Sessão Plenária do Conselho Nacional de Educação. 

 

     

 

  
 

    


