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Coube-me a mim, que em nada contribuí diretamente para o ciclo que hoje se conclui, 

dirigir-vos umas palavras em nome da Universidade do Algarve, neste dia em que celebramos 

o sucesso de vinte e nove estudantes que, no ano letivo de 2009/2010, aceitaram o nosso 

desafio de se candidatarem à frequência de um curso de Medicina com caraterísticas muito 

diferentes de todos aqueles que são ministrados nas restantes universidades portuguesas. Ao 

fazerem-no, também aceitaram ser connosco pioneiros na afirmação de um modelo de 

formação médica inovador, sofrendo as consequências dessa ousadia, mas não se deixando 

vencer por elas. Por isso, é a eles que, antes de mais, a Universidade do Algarve deve 

agradecer, já que sem a sua persistência e o seu enorme esforço pessoal, não poderíamos 

hoje dizer: já há 29 novos diplomados formados no Algarve e preparados para ingressarem na 

especialidade médica, em pé de igualdade com todos os outros que há tantos anos são 

formados no país. Conjuntamente com eles, também venceu a visão corajosa de dois 

académicos a quem todos estamos gratos: o Professor Doutor Adriano Pimpão, reitor da 

Universidade do Algarve no momento em que o processo se iniciou, e o Professor Doutor José 

Ponte, obreiro e defensor incansável deste projeto e seu primeiro diretor. E por isso decidi 

que, dentro de minutos, será ele quem me acompanhará na entrega das placas 

comemorativas a cada um dos diplomados. Alargo este agradecimento ao anterior reitor, 

Professor Doutor João Guerreiro, e a todos aqueles que, dentro e fora da instituição, nos 

ajudaram a chegar até aqui. 

 

A viagem que estes alunos iniciaram em 2009/2010 foi assolada por várias 

tempestades, sendo a mais significativa de todas resultante das desconfianças que o nosso 

modelo de formação originou e que só se foram esbatendo depois de, em 2012, a Comissão 

de Avaliação Externa da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) ter 

vindo, a nosso pedido, avaliar o trabalho que estávamos a realizar e, contrariamente a 

algumas expectativas mais pessimistas, ter confirmado a qualidade e a seriedade do que 

estávamos a fazer. Em consequência dessa avaliação e das recomendações de melhoramento 

que nos foram feitas, todas exequíveis no curto prazo, continuamos a trabalhar 

afincadamente com vista a dar a todas as instâncias regulamentadoras – e à sociedade em 

geral – garantias de que esta nossa aposta faz sentido e seguramente contribuirá para 

introduzir no sistema nacional de saúde um conjunto de médicos cujo perfil traduz uma 

interpretação vocacional, humanista e integrada da profissão, sem que tal implique qualquer 

desvalorização dos conhecimentos básicos e clínicos necessários a uma prática informada e 

rigorosa. 

Aliás, não temos registo de qualquer queixa dos muitos serviços em que os nossos 

alunos são recebidos para a realização da sua aprendizagem clínica que denote serem eles 

menos capazes ou menos habilitados do que estudantes formados noutros modelos – e são 

já muitos esses serviços: desde os Centros de Saúde, onde se iniciam, até aos serviços do 

Centro Hospitalar do Algarve, do Hospital de Beja, do Hospital Garcia de Orta. Pelo contrário, 

as solicitações que continuamos a receber de outros Hospitais com os quais ainda não 

assinámos protocolo e a facilidade com que temos obtido parecer favorável à inserção de 

alunos nossos em unidades de saúde espalhadas pelo país comprovam, no terreno e 

diariamente, que o modelo de formação da Universidade do Algarve veio para ficar. 



 

Creio, por isso, que estão reunidas todas as condições para se estabilizar o ambiente 

em torno deste curso, tarefa em que me empenharei pessoalmente e para a qual convido 

todos aqueles que, dentro e fora da Universidade, têm na sua mão o poder de ajudar a fazê-

lo. Faço este apelo em nome dos estudantes, porque serão eles os primeiros e justos 

beneficiários dessa ação pacificadora. E, claro, começo por me comprometer eu com o que 

ele implica: caros alunos e caros docentes e investigadores do curso de Medicina, quero que 

saibam que têm no reitor da Universidade do Algarve um parceiro empenhado e solidário e, 

confesso-o (depois de ter podido assistir a algumas das vossas aulas), um admirador 

entusiasmado. 

Não vos posso prometer que terei condições financeiras para responder de forma 

célere e global a todas as exigências que me forem apresentadas, até porque o curso de 

Medicina não é desenvolvido numa ilha capaz de sair totalmente incólume da enorme crise 

em que vivemos: é certo que o contrato-programa assinado com a tutela suporta – e bem – 

uma parte do investimento necessário, é certo que o apoio da CCDR Algarve possibilitou a 

construção de um edifício próprio que não teríamos conseguido erigir sozinhos, mas esses 

dois contributos não garantem, por si só, todos os recursos necessários a uma conceção ideal 

das necessidades identificadas. Apesar disso, tenho consciência de que, já saído da infância, o 

curso entrou numa adolescência que ainda merece proteção, até conseguir entrar na 

maturidade robusta. 

 

Aproveito ainda para lançar um repto aos responsáveis do Departamento e do Curso 

e a todos os docentes e alunos: chegou o momento de trabalharmos conjuntamente para um 

melhor e mais visível entrosamento desta unidade com a Universidade. Bem sei que uma certa 

clausura inicial foi justificada pela necessidade de instalação do curso num ambiente adverso 

e difícil, ciclo que faço corresponder ao período em que todos os devotos pais obsessivamente 

se concentram nos cuidados a prestar à cria recém-nascida. Hoje, contudo, celebramos a saída 

do ninho dos primeiros filhotes e, embora já haja outros para cuidar, é bom que todos 

comecem a olhar com mais atenção e carinho para a casa maior que vos acolheu e à qual, 

seguramente, também todos os alunos e docentes estarão gratos. Será essa a única forma de 

me ajudarem a eliminar a sensação que muitos membros da Universidade do Algarve ainda 

possam ter de ter sido uma espécie de barriga de aluguer de um bebé que a restante família 

conhece mal. Gostaria que o meu mandato servisse para isso, até porque me compete zelar 

pela instituição no seu todo, independentemente do carinho especial que já tenho pelo curso 

de Medicina. E também contarão com o meu apoio para atingirmos essa finalidade. Uma 

iniciativa muito simples e que, creio, poderá dar alguns bons frutos imediatamente, é o de 

multiplicar os convites a alunos e docentes de outras unidades orgânicas para estarem 

presentes em sessões de formação do curso de Medicina, organizarmos encontros de 

esclarecimento sobre o que lá se passa, sobre o seu modelo formativo e como ele se 

concretiza, sobre os seus requisitos especiais. Creio até que, se todos estabelecermos 

seriamente essa finalidade, poderá acontecer a vontade de replicar, com as devidas 

adaptações, o modelo de formação do curso de Medicina a outras ofertas formativas da 

Universidade, criando espaço a outros projetos pioneiros, à inovação pedagógica e, em 

consequência disso, à atração de alunos que venham em busca dessa novidade. Mas também 

é importante que todos os membros envolvidos no curso estejam cada vez mais atentos à 

instituição, aos seus problemas, às suas conquistas, de modo a contribuírem de modo cada 



vez mais ativo para a definição da sua estratégia global, para os debates que nela ocorrem, 

para os seus combates. 

 

Concluo: hoje é um dia de celebração. A todos os presentes, a todos os convidados, 

um obrigado sentido por aqui estarem a celebrar. 


