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Média e Cidadania:
Um tributo a Paquete de Oliveira
"Paquete de Oliveira, um homem de muitos mundos, em que confluíam o investigador e o académico, o profissional
dos média e o crítico desses mesmos média."
J. Paulo Serra
"Não sei também se o resultado correspondeu ao que ele gostaria. Mas sei que se alegrou sempre que um de nós
conseguiu levar a bom porto a aventura do regresso à Universidade (…). E essa forma de partilhar a alegria da
conquista de mais saber é também, para mim, o que fez de Paquete de Oliveira um Professor a tempo inteiro."
Diana Andringa
"José Manuel Paquete de Oliveira (…) interpelou diretores, autores e jornalistas com questões pertinentes; procurou
mediar conflitos, irritações e indignações entre quem via e quem fazia televisão; nunca se esqueceu de ouvir todos
os que devia para estabelecer a sua opinião; foi sempre independente e autónomo, escrutinando a ação dos
responsáveis da estação pública até onde lhe parecia necessário; respeitado, não deixou de emitir opinião
contundente quando pensou ser importante fazê-lo."
Jorge Wemans
"Não é arriscado afirmar que José Manuel Paquete de Oliveira pelo seu carisma, pela sua enorme capacidade de
gestão e pela sua inesgotável ponderação, foi um dos principais artífices da mudança verificada. Afável, evitando
escolhos, tornou-se um construtor de consensos. Era impossível estar contra o Paquete de Oliveira."
José Rebelo
"Paquete de Oliveira foi, talvez, como provedor e como académico, um sociólogo sem grande destaque e visibilidade,
ou pelo menos sem o destaque e a visibilidade que, porventura, as suas qualidades académicas e profissionais
poderiam justificar. Era, como o próprio chegou a dizer, “água mole em pedra dura”, como talvez devam mesmo
ser todos os grandes pedagogos."
Madalena Oliveira
"O Docente José Manuel Paquete de Oliveira inspirou várias gerações de alunos que continuaram os seus percursos
académicos e profissionais procurando pôr em prática os seus ensinamentos escolásticos e humanistas."
Tânia de Morais Soares
"Para além da sua amizade tranquila, perdemos um aliado sereno na defesa da importância da comunicação social e
da participação cívica e democrática dos leitores. Todos os elogios são merecidos mas compreender o que nos
pretendeu dizer será a maior homenagem a Paquete de Oliveira."
António Betâmio de Almeida
"A melhor homenagem que se pode prestar a um universitário é ler os textos que escreveu, indicar às gerações
mais novas o seu trabalho e discuti-lo."
José Luís Garcia

