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Recepció oficial a l’edifici de Rectorat i Serveis Generals pel rector i membres del seu equip.

El Claustre de doctors i doctores, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran a l’entrada de 

l’edifici de Rectorat i Serveis Generals, des d’on s’iniciarà la processó cívica cap al Paranimf.

A l’hora fixada, mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i s’hi 

asseurà d’acord amb el protocol establit.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector diu:

“Doctors i doctores seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.

“Ara tindrà lloc l’obertura del nou curs acadèmic 2017-18”.

“Té la paraula la Sra. vicesecretària general per a fer la lectura de la memòria del curs acadèmic 2016-17”.

La vicesecretària fa la lectura de la memòria del curs acadèmic 2016-17.

A continuació, el rector diu:

“Té la paraula el professor Juan Antonio Miralles Torres, catedràtic d’Astronomia i Astrofísica de la Facultat 

de Ciències, per a pronunciar la lliçó inaugural del curs 2017-2018”.

Després de la lliçó inaugural el cor interpreta el Signore delle cime.

El rector diu:

“A continuació procedirem a la investidura com a doctor honoris causa del Sr. António-Serge de Pinho 

Campinos”.

“El senyor degà de la Facultat de Dret, conduirà i acompanyarà davant de tots els que estem ací reunits 

el candidat al grau de doctor honoris causa: Sr. António-Serge de Pinho Campinos”.



El cor interpreta We are the world.

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, la padrina i el candidat al grau de doctor (aquest 

haurà de situar-se a la dreta d’aquella) i, a continuació, el degà.

El seguici saludarà la presidència amb una inclinació de cap i tot seguit ocuparà els llocs prèviament dis-

posats, mentre el degà torna al seu lloc.

El rector diu:

“La senyora vicesecretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa 

per la Universitat d’Alacant a favor del Dr. António-Serge de Pinho Campinos”. 

La vicesecretària general llig l’acta.

El rector invita la padrina del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat.

“Que la Dra. Esther Algarra Prats faça la laudatio del candidat”.

La padrina pronuncia la laudatio del doctorand i conclou amb aquestes paraules:

“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 

sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca al Dr. António-Serge 

de Pinho Campinos el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar la laudatio, el rector pregunta al Claustre:

“Esteu d’acord que el Dr. António-Serge de Pinho Campinos siga investit com a doctor honoris causa?”

El Claustre respon:

“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al Dr. António-Serge de Pinho Campinos i a la seua padrina, diu:

“Acosteu-vos”.



El rector diu:

“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al Dr. António-Serge de Pinho 

Campinos”.

El rector diu al candidat:

“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim el 

grau de doctor honoris causa; i, com a símbol de tan alt honor, us imposem la medalla com a atribut 

per la vostra incorporació al Claustre”.

El rector imposa la medalla.

“Us imposem aquest birret com a corona dels vostres estudis i mèrits”.

El rector imposa el birret al doctor honoris causa

“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el significat”.

El rector mostra al candidat el Llibre de la Ciència obert i diu:

“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.

A continuació li imposa l’anell mentre diu:

“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta 

Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:

“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la puresa i la fortalesa que les vostres mans han 

de conservar i, també, com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El rector diu:

“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

El rector abraça el doctor honoris causa.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa, torna al seu lloc a la mesa presidencial.



El rector diu als assistents:

“La senyora vicesecretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La vicesecretària general diu:

“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:

“Així ho promet i ho vull”.

Continua la vicesecretària general dient:

“I, en primer lloc, sempre i onsevulga que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 

Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i hi prestareu concurs, suport i consell en els assumptes universitaris, 

sempre que us siga requerit?”

El doctorand respon:

“Així ho promet i ho vull”.

El rector diu:

“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 

“Seieu”.

El doctor honoris causa i la seua padrina tornen als seus llocs.

El rector invita el nou doctor honoris causa a pronunciar el seu discurs d’agraïment:

“Té la paraula el Dr. António-Serge de Pinho Campinos”.

Discurs del doctor honoris causa.

El cor interpreta What a wonderful world.

A continuació, el rector diu:

“Ara es lliuraran les distincions de la Universitat d’Alacant”.

“Té la paraula la Sra. vicesecretària general”.



La vicesecretària general fa la lectura dels acords corresponents, i crida a l’estrada els interessats. La presi-

dència lliura les distincions i felicita cada guardonat.

A continuació, el rector diu:

“Té la paraula l’Il·lm. Sr. Secretari d’Educació i Investigació, Miguel Soler Gracia”.

A continuació discurs del Sr. Rector Magnífic de la Universitat d’ Alacant, Manuel Palomar Sanz.

A continuació la vicesecretària general diu:

“Tots drets”.

El rector diu:

“En nom de Sa Majestat el Rei, declare inaugurat el curs acadèmic 2017-18 en la Universitat d’Alacant”.

El cor interpreta el Gaudeamus igitur.

En acabar l’himne, el rector diu: 

“S’alça la sessió”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida del seguici.
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Canticorum jubilo

G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus

Anónimo s. VIII

Signore delle cime 

Giuseppe de Marzi

We are the world

Michael Jackson i Lionel Richie

What a wonderful world

Louis Amstrong

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Direcció del Cor

Shlomo Rodríguez

Agraïments

Coral de la Universitat d’Alacant

Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
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iuvenes dum sumus,

post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos

in mundo fuere?

Vadite ad superos,

transite ad inferos

quos si vis videre.

Vivat Academia,

vivant profesores,

vitat membrum quod libet,

vivant membra quae libet,

semper sint in flore.
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Mentes tuorum visita,

imple superna gratia,

quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,

Altissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, caritas,

et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,

digitus paternae dexterae,

tu rite promisum Patris

sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:

infunde amorem cordibus:

infirma nostri corporis

virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,

pacemque dones protinus:

ductore sic te previo

vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,

noscamus atque Filium,

teque utriusque Spiritum

Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,

et Filio, qui a mortuis

surrexit, ac Paraclito

in saeculorum saecula. Amen.
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Director executiu de l’OFICINA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA UNIÓ EUROPEA 

António Campinos, portuguès de 48 anys i pare de tres fills, és llicenciat en Dret per la Universitat de 

Montpeller (1991). Posteriorment va cursar un postgrau en Estudis Europeus al Centre d’Estudis Europeus de 

la Universitat de Nancy (1992) i un màster en Dret Públic en la Universitat de Montpeller (1994). Durant 

aquells anys va simultaniejar els estudis de postgrau amb diverses pràctiques professionals tant en el Gabinet 

del President del Tribunal de Primera Instància de la Unió Europea com en el Parlament Europeu.

Comença la seua carrera professional com a jurista ja a Portugal el 1995, per a passar al sector públic el 

1998 com a assistent del secretari d’Estat d’Economia en el Ministeri d’Economia i Innovació de Portugal. 

En aquesta condició assessora el govern portuguès en aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual en 

l’àmbit comunitari. Arran de la seua progressiva especialització en aquesta matèria va ser nomenat director 

de Marques de l’Institut Nacional de la Propietat Industrial (INPI) lusità el 2000 i, posteriorment, el 2005, es 

va convertir en el president del Consell Directiu d’aquest organisme. 

Igualment ha sigut president del grup de treball ad hoc de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual 

(OMPI) sobre l’evolució jurídica del sistema de Madrid per al registre internacional de marques el 2005. Va 

ser cap de les delegacions portugueses en l’OMPI i en l’Oficina Europea de Patents (OEP) des de 2005 fins 

al 2010 i president del Grup de Treball en Propietat Industrial del Consell d’Europa durant la presidència 

portuguesa de 2007. Entre 2005 i 2007 va ser igualment cap de la delegació portuguesa davant del Consell 

d’Administració de l’EUIPO, per a ser elegit president d’aquest òrgan el novembre de 2007.

L’octubre de 2010 enceta el seu mandat com a president de l’OAMI, càrrec equivalent al de director executiu 

de l’EUIPO, que exerceix a hores d’ara, i per al qual va ser escollit per unanimitat dels membres del Consell 

d’Administració. Sota la seua direcció executiva, l’EUIPO s’ha confirmat com una oficina moderna, dinàmica 

i transparent, orientada a la creació d’una xarxa europea en matèria de propietat intel·lectual i centrada 

a prestar serveis de qualitat a l’usuari del sistema europeu de marques i dissenys industrials. Igualment, 

l’EUIPO s’ha caracteritzat per esdevenir una institució d’alt nivell tecnològic, fins al punt que, el 2017, va 

ser reconeguda com l’oficina de propietat industrial més innovadora del món per la prestigiosa publicació 

especialitzada World Trademark Review. Igualment, sota el seu mandat, l’EUIPO ha desenvolupat una activitat 

d’obertura cap a l’entorn local que s’ha traduït en un reforçament de les relacions institucionals amb diverses 



entitats alacantines, entre les quals hi ha la Universitat d’Alacant, i l’efecte de la qual s’ha posat de manifest 

en els successius informes d’impacte local que des de 2011 elabora la Cambra de Comerç d’Alacant.

Des del 2013 és president del Consell d’Administració del Centre d’Estudis de la Propietat Intel·lectual (CEIPI) 

de la Universitat d’Estrasburg. És autor de nombrosos articles científics en l’àmbit de la propietat industrial en 

diverses publicacions europees, i destaca per donar fermament suport a la coexistència dels sistemes europeus 

i nacionals ja el 2004.

El 2015 va ser ordenat Gran Oficial de l’Ordre de l’Infant Dom Henrique, a Portugal, i el 2016 va rebre la 

condecoració de l’Ordre del Mèrit Civil espanyol. El 2017 va ser escollit per a formar part de l’IP Hall of Fame 

per part de la reconeguda revista Intellectual Assets Magazine.


