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Reunimo-nos hoje, aqui, para celebrar a conclusão de um importante ciclo da 
vida académica de muitos dos estudantes da Universidade do Algarve. Uns terão 
escolhido dar por concluído o percurso escolar que iniciaram no ensino básico; outros 
já terão decidido prosseguir com os estudos; outros ainda estarão hesitantes. E 
provavelmente muitos se interrogarão sobre a utilidade da formação que obtiveram, à 
luz da grave crise social e económica em que o país se encontra. 

É verdade que os tempos que vivemos estão impregnados de sinais que podem 
provocar um grande desalento: por um lado, a elevadíssima taxa de desemprego; por 
outro, a enorme vaga de emigração dos que se sentem forçados a ir à procura lá fora do 
que não encontram cá dentro; por outro, ainda, a progressiva precarização das 
condições de trabalho e o empobrecimento daqueles que ainda têm um emprego. Por 
isto tudo, compreendo que haja quem se pergunte: «Valeu a pena o esforço? Valeram 
a pena tantos anos de empenhamento?» Dou-vos a minha resposta, hoje e aqui: o que 
vale sempre a pena é não nos rendermos e não nos deixarmos subjugar. E 
compreendermos que o saber, mais do que um diploma que pode ou não dar um 
emprego, é o mais indispensável instrumento para quem quer ser livre. Porque cada um 
de nós é sempre do tamanho daquilo com que sonha e o tamanho do sonho de cada um 
de nós determina a grandeza do que podemos ser. E não estou a falar dos pequenos 
sonhos individualistas em que tantas vezes nos enredamos, mas daquele outro Sonho, 
com maiúscula, que desde os primórdios dos tempos impulsionou a Humanidade ir 
conseguindo o que lhe parecia impossível alcançar. 

 
Meus caros estudantes finalistas: um dos sonhos mais importantes da 

Democracia é a educação para todos. E a educação é uma arma, sim, e uma das mais 
poderosas, mas, como todas as armas, tem de ser bem fabricada e tudo depende do que 
fazemos com ela. A pergunta que muitas vezes me faço não é se valeu a pena tantos 
anos de estudo, mas outra, que provavelmente muitos dos que me escutam também se 
fazem: para que serve tudo o que aprendi? 

A esta pergunta, uma sociedade baseada em valores individualistas responder-
vos-á: estudem para alcançar o nível mais elevado possível de sucesso individual, tanto 
no plano económico como no plano social. E, em Democracia, não se pode negar esse 
direito a cada um daqueles que hoje aqui celebra a conclusão do seu curso. Mas será 
que esse desígnio responde cabalmente àquela questão? E não será precisamente esse 
fechamento na nossa individualidade limitada que nos torna tão mais vulneráveis às 
injustiças dos tempos? Se, pelo contrário, respondermos que a importância do que 
aprendemos é tanto maior quanto mais nos capacitar para participarmos na construção 
de um mundo melhor para todos, então a educação continua a ser uma arma, sim, mas 
com um alcance que ultrapassa a contingência do individual e do presente, porque tem 
na mira a esperança num tempo vindouro mais justo e em que cada um dos membros 
da comunidade a que pertencemos tenha a oportunidade de entrosar o seu direito à 
felicidade com o direito à felicidade de todos os outros. É uma ideia e uma proposta que 
vos deixo: que aquilo que aprenderam vos sirva tanto mais quanto mais servir a todos. 
É esta a lição que nos dão os bons negócios. E verão que isso vos ajudará a resistir às 



adversidades e dará um sentido ao esforço que tiveram que despender para chegarem 
aqui e ajudará a secundarizar a dúvida, a insegurança, a descrença e o medo. 

 
Ninguém melhor do que os poetas para nos ajudarem a compreender que Sonho 

é esse em cuja perseguição todos podemos participar e para cuja concretização a 
educação é uma arma tão importante. Por isso, antes de terminar esta breve 
intervenção, leio-vos integralmente um poema de Sophia de Mello Breyner intitulado 
«A Forma Justa»: 

 
Sei que seria possível construir o mundo justo 

As cidades poderiam ser claras e lavadas 

Pelo canto dos espaços e das fontes 

O céu o mar e a terra estão prontos 

A saciar a nossa fome do terrestre  

A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia 

Cada dia a cada um a liberdade e o reino 

— Na concha na flor no homem e no fruto 

Se nada adoecer a própria forma é justa 

E no todo se integra como palavra em verso  

Sei que seria possível construir a forma justa 

De uma cidade humana que fosse 

Fiel à perfeição do universo  

 

Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco /  

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo 

 
Termino, dizendo-vos: recomecemos, recomecemos todos os dias, cada um no 

seu ofício, porque o único desígnio que vale a pena é a reconstrução incessante do 
mundo. E o mundo não se pode reconstruir sem a nossa resistência, o nosso 
comprometimento, a nossa inteligência, a nossa força, a nossa exigência e o 
investimento que fazemos na nossa educação. 

 
Bem hajam por não terem desistido de estudar. Bem hajam por terem escolhido 

fazê-lo na Universidade do Algarve. Hoje estamos todos de parabéns. 


