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A Universidade de Calgary concede a mais alta honra
académica a Sua Alteza o Aga Khan

"Ele é uma lenda viva, um modelo para todas as pessoas", diz a Presidente Cannon.
Calgary, Canadá, 17 de Outubro de 2018- A
Universidade de Calgary, uma das universidades mais
conceituadas do Canadá, atribuiu hoje a Sua Alteza o Aga
Khan o grau de Doutor em Direito, honoris causa, como
reconhecimento pela sua excecional contribuição para a
humanidade.
A atribuição do grau honorário de Doutor em Direito é a
maior distinção académica conferida pela Universidade e reservada aos indivíduos mais
ilustres que alcançaram feitos extraordinários ao nível do serviço comunitário, nacional e
internacional. A Presidente e Vice-Reitora da Universidade, a Dra. Elizabeth Cannon,
homenageou os feitos de Sua Alteza numa cerimónia especial de atribuição que incluiu
patrocinadores da Universidade e vários destacados líderes de todo o país.
“Dentro da grande corrente de pensadores que possuem a poesia e a visão da razão humana,
Sua Alteza promoveu a justiça social como um sonho que todos ansiamos alcançar. "Ele é
uma lenda viva, um modelo para todas as pessoas", afirmou a Presidente Cannon ao ler o
discurso de louvor.
Descreveu ainda Sua Alteza como “uma manifestação viva de como devemos trabalhar juntos
para apoiar o progresso humano, em casa e em todo o mundo”. Perante este cenário, a
Presidente Cannon afirmou que a atribuição desta distinção académica reconhece “a amizade,
a parceria e o exemplo espiritual de Sua Alteza o Aga Khan, o Imam dos muçulmanos xiitas
ismailis”. Continuou dizendo que o exemplo dado por Sua Alteza é um ideal que todos
devemos procurar seguir e que é caracterizado por palavras e ações que transmitem a mesma
mensagem, e que é “tão fortemente necessária neste momento, neste atual clima de divisão e
desrespeito”.
A Presidente Cannon expressou igualmente a sua admiração pelo âmbito e pelo impacto do
trabalho de Sua Alteza através da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN),
descrevendo a Rede como o modo tangível de “Sua Alteza” de reunir a fé e a iniciativa,
buscando ativamente soluções para a fome, a pobreza, o analfabetismo e os problemas de
saúde". Cannon também distinguiu Sua Alteza pela sua capacidade de abordar com confiança
e eficácia os desafios do nosso planeta em mudança. Ao testemunhar a liderança visionária
de Sua Alteza, a Presidente Cannon destacou:
“... Sua Alteza compreende as complexidades de uma época por vezes turbulenta com uma
graciosidade motivante. Perante este espírito, o mundo inteiro olha para a sua generosa e
construtiva elevação com respeito e admiração. Nestes tempos preocupantes, Sua Alteza
comprometeu-se a enfrentar os desafios. O seu trabalho visa melhorar as condições materiais
dos menos afortunados, mas também implantar recursos estratégicos numa altura em que
mudanças súbitas e desenvolvimentos inesperados desencorajam o progresso. A sua
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preocupação com a saúde e a educação vai muito para além da mera pretensão. Ele é uma
força significativa no desenvolvimento internacional, reconfigurando o horizonte da
esperança e do progresso eticamente pragmático”.
As contribuições de Sua Alteza para o progresso humano e a sua busca por uma coexistência
pacífica ficaram sintetizadas nas declarações finais do louvor proferido com vigor pela
Presidente Cannon, que referiu: “Sua Alteza foi fundamental na criação de ideais e desejos
universais, na promoção do pluralismo, compaixão, amplitude cultural e dignidade humana.
A sua dimensão é a de uma figura importantíssima que remodelou literalmente a paisagem do
desenvolvimento internacional".
No início da semana, Sua Alteza, juntamente com a Honorável Primeira-Ministra Rachel
Notley, inaugurou o Jardim Aga Khan, em Alberta, um recurso cultural oferecido pelo Aga
Khan à Universidade de Alberta para ser usufruído por todos os canadianos. No decurso do
seu périplo pelo Canadá Ocidental, Sua Alteza irá ainda receber os graus honorários de Doutor
em Direito por parte da Universidade da Colúmbia Britânica e da Universidade Simon Fraser,
numa cerimónia de conjunta histórica e sem precedentes em Vancouver, em 19 de Outubro
de 2018.
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