
 

Hoje celebramos a Universidade do Algarve. A casa que nos acolhe, que nos 
permite olhar além-fronteiras, que nos permite criar as bases necessárias 
para transformar o conhecimento na arte do sucesso. 
 
Somos todos agradecidos a esta instituição, sejam os estudantes, a reitoria, 
os docentes, não docentes, diretores ou até mesmo os decisores políticos 
da nossa região. É de conhecimento global o impacto que a Universidade 
do Algarve tem na região, seja nos contributos que são dados ao nível da 
Ciência e Investigação, ou através das centenas de quadros qualificados que 
são alocados anualmente nas entidades algarvias.  
 
Se aos de dentro pedimos serviço e vontade, na busca incansável por uma 
melhor e mais prestigiada Universidade do Algarve, aos de fora do meio 
Académico pedimos respeito. Respeito pelo contributo que é dado, 
respeito pelos estudantes e corpo académico que contribuem e muito para 
a circulação económica e social da região mais a Sul do País. 
 
Enquanto Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, 
orgulha-me o trabalho político e social que tem sido defendido pelos 
estudantes desta casa. Seja através de uma luta incansável pelo aumento 
da oferta de habitação digna a custos controlados, pela necessidade de uma 
oferta de mobilidade mais diversificada, pelo desenvolvimento da oferta 
desportiva, pela necessidade urgente de mitigar toda e qualquer 
desigualdade social, pelo ensino tendencialmente gratuito e universal ou 
até mesmo pela descentralização da Universidade na região, garantindo o 
aumento do seu impacto positivo no Algarve.  
 
Um trabalho ambicioso, muitas vezes irreverente e incompreendido, mas 
fulcral para a fixação de uma vez por todas de um modelo atual que 
contemple políticas de juventude sólidas e concisas, que beneficie a 
população e aumente a taxa de jovens fixados no Algarve. Acreditamos que 
este é o caminho, num combate constante ao inverno demográfico que já 
estamos a atravessar, por um combate à sazonalidade através da 
diversificação dos modelos de negócio no Sul de Portugal. 
 
Dirigindo-me diretamente ao nosso Magnífico Reitor, que é o nosso líder 
máximo, quero primeiramente agradecer pelo trabalho que 
desenvolvemos durante este ano. A comunicação foi sem dúvida o reflexo 
da cordialidade entre estudantes e instituição. Se estivemos sempre de 
acordo? Sem dúvidas que não, mas percebemos mutuamente que embora 



tivéssemos opiniões contrárias, tivemos sempre um elo em comum: o 
desejo de melhorar a Universidade do Algarve e garantir uma melhor 
Experiência Universitária do Estudante. 
 
Porque uma coisa é certa, sem estudantes garantidamente não existiria 
Universidade do Algarve. Estudantes estes divididos por 8 unidades 
orgânicas e duas cidades, de 1º a 3º ciclo, com dificuldades, receios e 
ambições, acima de tudo seres humanos que um dia relembrarão estes 
como os melhores anos das suas vidas.  
 
Por isto Magnífico Reitor, englobando todos aqueles que o ajudam na sua 
missão diária, faço-lhe um pedido diante esta vasta plateia. Não os desiluda, 
coloque-os sempre em primeiro lugar como tem feito. Crie mais e melhores 
condições de estudo, aumente o número de camas, não abandone a Ação 
Social, garanta que a realidade socioeconómica dos estudantes não seja 
fator determinante no Elevador Social, perceba de perto se os docentes e 
as direções o fazem consigo e ao seu lado, não permita que forças externas 
usem a Universidade em seu proveito e acima de tudo, lute sempre pelos 
sorrisos dos mais de 10 000 estudantes desta casa que os acolhe. Mesmo 
que falhe, se tentar certamente terá a Associação Académica para o 
defender, terá um Presidente que o ajudará a atingir estas metas, que são 
ambiciosas é verdade, mas que são prementes para a realidade que 
vivemos. Nunca nos esqueçamos que a insatisfação é a base do progresso. 
 
Para terminar, apenas quero afirmar que podem contar com a vitalidade da 
Associação Académica. Estamos cá para ser a voz da congratulação ou para 
vos chamar à razão. Com humildade, preponderância e concisão, estamos 
cá para colaborar com todos aqueles que queiram elevar a Universidade do 
Algarve, numa constante linha de crescimento, que ecoe o nome da nossa 
instituição nos quatro cantos do globo.  
 
Obrigado Universidade do Algarve! Viva os Estudantes! 
 

 
 


