
Nesta minha primeira intervenção, permitam-me que comece por dar as boas-vindas a todos os presentes

nesta cerimónia em que a Universidade do Algarve celebra o seu 39.º aniversário e em que outorgarei dentro

de instantes o título de doutor honoris causa ao Senhor Professor Joaquim Romero Magalhães.

Agradeço em especial a presença dos nossos convidados:

Os senhores deputados

Os senhores presidentes de câmara e demais autarcas

As Autoridades civis, diplomáticas, militares e religiosas

Os membros da comunicação social

Cumprimento igualmente:

Toda a comunidade académica aqui presente, nomeadamente

O Sr. Presidente do Conselho Geral e os demais membros desse órgão

As colegas e os colegas da equipa reitoral, a diretora e os diretores de unidades orgânicas, as e os presidentes

de outros órgãos das unidades orgânicas, o senhor administrador, simultaneamente da Universidade e dos

Serviços de Ação Social, e os demais dirigentes, as senhoras e senhores professores, as senhoras e os

senhores funcionários não docentes, assim como as nossas e os nossos estudantes.

Cumprimento ainda a Sra. Professora Maria Leonor Freire Costa a quem competirá, na qualidade de

madrinha, fazer o elogio do novo doutor honoris causa. Julgo ter consciência que se tratou de um convite

que, por motivos de saúde, não lhe chegou no melhor momento. Muito obrigado por ter aceite o convite.

Pelo conhecimento que possui da obra do Professor Joaquim Romero Magalhães é a personalidade mais

indicada para nos apresentar o novo doutor honoris causa.

Por último, cumprimento o Senhor Professor Joaquim Romero Magalhães a quem será outorgado o título de

doutor honoris causa em Ciências Económicas e Empresariais – Especialidade em Economia. Faço-o com uma

enorme satisfação e com um profundo respeito.

É uma honra para a Universidade do Algarve a formalização desta relação, embora já o considerássemos um

dos nossos, pela disponibilidade manifestada em diferentes momentos para trabalhar com e, sobretudo,

para a Universidade do Algarve.

O Senhor Professor colaborou com a Universidade do Algarve desde os seus primórdios, defendendo esta

instituição num dos momentos mais difíceis da sua instalação. Nos Seminários organizados em 1982 e 1983,

subordinados à temática “Portugal Mediterrâneo, o Algarve no contexto português” e destinados à melhor



integração dos emigrantes portugueses em férias no Algarve, foi uma das personalidades que proferiram

lições no âmbito dos Programas dessas realizações.

A sua colaboração estendeu-se posteriormente a algumas edições do Mestrado em “História do Algarve”,

assegurando blocos temáticos da componente escolar desse curso.

Participou em diversos júris de doutoramento que conduziram à qualificação do corpo docente da

Universidade do Algarve. Pode referir-se os casos de António Rosa Mendes ou de José Carlos Vilhena

Mesquita, criando com o primeiro uma relação de enorme proximidade que foi bruscamente cortada com o

falecimento prematuro desse professor. Foi um dos oradores na sessão de homenagem que a Universidade

do Algarve dedicou a António Rosa Mendes, que dá hoje nome à nossa Biblioteca do Campus de Gambelas.

Acredito que se tratou de uma disponibilidade apaixonada, condicionada pela sua condição de algarvio que

permanentemente cultiva. E como é bom sermos condicionados pelas nossas raízes! A distinção de hoje

ultrapassa, pois, a Academia, sendo, esperando não ser abusivo, partilhada e assumida por toda a Região,

por todo o Algarve.

A proposta para atribuição do título de doutor honoris causa foi apresentada pelo Conselho Científico da

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia pelo que aqui

expresso os meus agradecimentos aos respetivos presidentes desses órgãos, a Sra. Professora Alexandra Reis

e o Sr. Professor João Albino Silva, respetivamente. Os agradecimentos são extensíveis aos respetivos

diretores dessas Faculdades, o Sr. Prof. Manuel Célio Conceição, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,

e o Sr. Prof. Efigénio da Luz Rebelo, da Faculdade de Economia.

Uma última palavra de agradecimento para o Sr. Prof. João Guerreiro, que desde o início se disponibilizou

para participar nesta iniciativa, sendo responsável pelo texto de fundamentação da proposta, que no dia 26

de setembro foi aprovada por unanimidade pelo Senado Académico da Universidade do Algarve.

A todos vós, a Academia está grata. Sois vós os principais responsáveis pelo momento que se seguirá e que

nos enobrece.

Muito Obrigado.


