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Nesta última intervenção enquanto Reitor da Universidade do Algarve, não 
poderia deixar de recordar a história que nos fez chegar a este momento tão significativo 
para nós, para a região e para o Ensino Superior público, porque, para além de 
celebrarmos os 38 anos de existência desta Universidade, iremos todos testemunhar o 
ato de investidura do Reitor Paulo Águas. E será o momento em que ficará 
definitivamente consagrada a identidade que coletivamente construímos. 

A história começa com dois atos legislativos ocorridos em 1979: em março, a 
Assembleia da República criou a Universidade do Algarve; em dezembro, o Governo 
criou o Instituto Politécnico de Faro. Pouco tempo depois, tornou-se evidente que a 
coexistência dessas duas instituições era insustentável, motivo pelo qual em 1988 foi 
decretada a gestão conjunta de ambas, liderada por um reitor, com o objetivo de 
«melhorar as condições de articulação do subsistema do ensino universitário e do 
subsistema do ensino politécnico na região.» 1 Em consequência dessa decisão, inédita 
no país, em 1991 foram aprovados os estatutos dessa nova Universidade do Algarve, que 
passou a integrar formalmente todas as escolas do Instituto Politécnico de Faro, 
oficialmente extinto no ano seguinte. 

Assim se concluiu o primeiro ciclo muito conturbado da nossa História, em que 
se destacaram o primeiro reitor da Universidade, Prof. Gomes Guerreiro, e o primeiro 
presidente da comissão instaladora do Instituto Politécnico de Faro, Prof. Lloyd Braga, 
que também foi o segundo reitor da Universidade. 

A partir dessa data, tivemos de ir aprendendo, sob a liderança dos reitores Prof. 
Montalvão Marques, Prof. Alte da Veiga, Prof. Adriano Pimpão e Prof. João Guerreiro, a 
encontrar a pacificação interna e os modos de efetiva articulação entre os dois 
subsistemas. Este segundo ciclo da nossa vida concluiu-se em 2008, quando os novos 
estatutos, elaborados à luz do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, 
instituíram, corajosamente, a paridade entre os dois subsistemas. 

O terceiro ciclo, que hoje termina, foi, primeiro ainda sob a liderança do Prof. 
João Guerreiro e depois sob a minha, dedicado ao aperfeiçoamento dessa paridade. 
Ciente da responsabilidade que a História me conferia, considerei que era meu dever 
ajudar a aprofundar as potencialidades, a meu ver ainda não suficientemente 
concretizadas, dessa igualdade estatutária. Dou alguns exemplos da maneira como 
realizei essa minha orientação estratégica: 

− Nomeei, para minha substituta legal, a Sra. Vice-reitora Ana de Freitas, oriunda da 
Escola Superior de Saúde; 

− Atribuí aos membros da equipa reitoral paritária competências transversais a toda 
a instituição; 
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− Participei em várias reuniões do CCISP, assumindo um direito e um dever 
inerentes ao cargo de Reitor desta Universidade; 

− Tratei de forma escrupulosamente equitativa todos os diretores das Faculdades e 
Escolas, assim como os restantes órgãos das unidades orgânicas, os seus docentes 
e investigadores; 

− Apoiei todos os projetos conjuntos dos dois subsistemas, no âmbito do ensino, da 
investigação, da transferência de conhecimento e da extensão, mas recusei o 
apoio às iniciativas que me pareceram baseadas em critérios discriminatórios ou 
em preconceitos que considero inaceitáveis e bloqueadores do desenvolvimento 
harmonioso da Universidade. 

Fiz tudo isto por dois motivos: porque no ato de posse deste cargo me 
comprometi a «velar pela observância das leis, dos estatutos e dos regulamentos»2; e 
porque acredito nos enormes benefícios da paridade entre os dois subsistemas, numa 
instituição, numa região e num país que não podem desperdiçar o seu potencial, para 
melhor servir o desenvolvimento civilizacional do mundo em que vivemos. 

Por tudo isso, quero manifestar a minha profunda comoção e alegria pelo 
momento que estamos a viver - e que inaugura o quarto ciclo da História desta 
Universidade, colocando-nos definitivamente no século XXI e na vanguarda do tipo de 
respostas que todos teremos de ser capazes de dar à exigência do tempo que vivemos 
em Portugal, na Europa e no Mundo. É esse tipo de resposta que a Universidade do 
Algarve exemplarmente dá hoje e que se resume a isto: conjugação de esforços, em vez 
de separação; integração em vez de desagregação. 

Aproveito, a propósito, para vos falar brevemente do homem que me sucederá 
no cargo de reitor: o Prof. Doutor Paulo Águas. 

De entre as suas muitas qualidades, destacarei aquelas que me parecem mais 
importantes para o exigente exercício que tem pela frente: a sua integridade ética e 
moral; um infindável amor à Universidade, que serve lealmente há muitos anos com 
verdadeiro espírito de missão; um profundo e integrado conhecimento da instituição e 
da sua História, mas também da região e da rede de Ensino Superior Público; uma 
incapacidade orgânica de aceitar o derrotismo, por ser estruturalmente otimista e por 
acreditar que trabalhando muito e bem se superam todos os obstáculos; um sentido de 
justiça muito apurado; e, finalmente, uma franqueza e uma liberdade raras, associadas 
a uma notável capacidade de ouvir e decidir. Foi uma honra tê-lo tido como companheiro 
desta viagem que hoje termina. Será uma honra tê-lo como Reitor. 

Quero, ainda, expressar um muito sentido agradecimento a todos os outros 
membros da equipa reitoral, que aceitaram partilhar a minha visão do exercício colegial 
do poder: Prof. Ana de Freitas, Prof. Gabriela Schutz, Prof. Manuela David, Prof. Pedro 
Ferré, Prof. António Ruano, Prof. Tomasz Boski. E também agradeço a dedicação e a 
lealdade do Sr. Administrador, Dr. João Rodrigues, e do Sr. Administrador dos Serviços de 
Ação Social, Dr. António Cabecinha. Agradeço igualmente aos diretores e demais 
responsáveis das unidades orgânicas. E a todos os diretores de serviço, coordenadores 
de unidades funcionais e de gabinetes. Perdoem-me o destaque ao André Botelheiro e 
ao Gabinete de Comunicação, que tão bem souberam interpretar a orientação 
estratégica com que os desafiei. Uma palavra também de agradecimento muito sentido 
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à Anabela Afonso, minha Chefe de Gabinete. E à Filipa Brás da Silva, ao Nuno Lopes e ao 
Rodrigo Teixeira, sucessivamente presidentes da Associação Académica. E à Graça 
Guerreiro e à Leónia Fernandes que, no secretariado, tão bem me apoiaram. E ao Sr. 
Francisco Correia, com quem tantas viagens fiz e com quem estabeleci uma relação de 
admiração mútua. 

Em suma, agradeço a todos os funcionários, docentes e investigadores desta 
instituição que compreenderam o que a tempestade que atravessámos nos exigia: mão 
firme no leme, olhos limpos fixos no horizonte longínquo e coração liberto do medo 
paralisador. 

Finalmente, o meu agradecimento ao Conselho Geral anterior e ao presente, nas 
pessoas dos seus presidentes, Prof. Luís Magalhães e Dr. Vítor Neto. 

Com a participação de todos, conseguimos alguns feitos memoráveis de que nos 
devemos orgulhar. Refiro os mais importantes: 

− Fizemos crescer o recrutamento de alunos, para o que tanto contribuiu o 
impressionante aumento de estudantes estrangeiros; 

− Voltámos a pôr a região e a Universidade a namorar, reavivando a fecundidade 
deste casamento tão importante; 

− Pusemos a UAlg em lugares de destaque de relevantes rankings mundiais; 

− Submetemos à acreditação da agência responsável o nosso Sistema Interno de 
Garantia de Qualidade; 

− Superámos os problemas orçamentais mais graves, libertando-nos, este ano, do 
recurso ao Governo ou ao Conselho de Reitores para cumprirmos os nossos 
compromissos financeiros; 

− Investimos na qualidade das residências, cantinas, bares e restaurantes, 
devolvendo dignidade aos espaços que a tinham perdido; 

− Estabelecemos regras claras para o civismo que deve enquadrar as atividades de 
receção dos novos estudantes, renovando o modo como os acolhemos no 
momento da primeira matrícula; 

− E, sobretudo, afirmámo-nos como instituição de Educação e Ciência incontornável 
nos campos em que já somos estrategicamente muito fortes, como o do Mar e o 
do Turismo, ao mesmo tempo que demos um grande impulso a outros cujo 
potencial ainda não se revelou totalmente, como o das Ciências Biomédicas e da 
Saúde e o do Património Mediterrânico. 

Temos pela frente muitos desafios. Elejo como mais preocupante o problema do 
financiamento público. Os escassos montantes disponíveis e a instabilidade que se cria 
em torno deles são muito prejudiciais à vida das instituições - e são totalmente 
incoerentes com o projeto nacional de um desenvolvimento baseado na Educação e na 
Ciência. Vejamos um exemplo claro do que acabei de dizer. 

Para onde se viraram o Governo, a Assembleia da República e a sociedade 
quando o país foi atingido pela tragédia dos incêndios? Para o Ensino Superior Público. 
E o que encontraram, mais uma vez? Um conhecimento altamente qualificado e 
adequado ao grave problema que estávamos a viver e uma total disponibilidade para, 
num curto espaço de tempo, o pôr à disposição do país. 

Ora, não é possível nem sensato nem lúcido apostar numa estratégia de 
desenvolvimento baseado no Conhecimento sem empenho num financiamento público 



digno para as instituições cuja missão constitucional é criar esse mesmo Conhecimento. 
Mas a verdade é que esse financiamento ainda não está à altura da nobreza do desígnio 
que nos é atribuído e que, apesar disso, continuamos a cumprir. Nesta dimensão, saio 
profundamente insatisfeito. 

Mas também saio ainda mais convencido dessa coisa que vos disse, aqui, há 
quatro anos atrás: de cada vez que um estudante leva a sério a sua missão de aprender 
- que quer dizer perguntar, perguntar sempre, não se conformar com a ignorância, não 
desistir de querer compreender; de cada vez que um professor leva a sério a sua missão 
de ensinar - que também quer dizer perguntar para fazer surgir perguntas e mais 
perguntas e mais perguntas, não se conformar com a ignorância, a dos seus alunos e a 
sua própria, não desistir de procurar os meios para compreender cada vez melhor; de 
cada vez que isso acontece, é gerada uma força que nenhuma outra consegue derrotar. 
E, como diz o poeta, essa coisa é que é linda. É a força da Academia! O cerne da Educação 
e da Ciência! O Projeto de emancipação da Humanidade para o qual continuarei a 
trabalhar todos os dias.  

 

Assim, e chegado o momento de me despedir, dirijo-me ao Sr. Reitor eleito: 
Meu querido amigo Paulo: muito obrigado por teres compreendido o que 

significa assumir em pleno a condição de professor de uma Universidade. Da mesma 
forma que sempre estiveste ao meu lado ao longo destes quatro anos, em todos os 
momentos de alegria e de sucesso, mas também de dificuldades e insucessos, eu estarei 
ao teu lado para tudo aquilo de que precisares e que, estou certo, será aquilo de que a 
Universidade precisa. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Sou o António Branco, 56 anos, algarvio nascido em Angola, filho de uma 
professora e de um jornalista, professor e investigador que transitoriamente foi reitor. 
Contem com isto de mim, para a UALG e para o resto. 

 


