
Lei n.º 11/79 

de 28 de Março 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 

164.º(Centésimo Sexagésimo Quarto) e do n.º 2 do artigo 169.º(Centésimo 

Sexagésimo nono) da Constituição, o seguinte:  

ARTIGO 1.º 

1 - É criada a Universidade do Algarve, com sede em Faro. 

2 - A Universidade pode abrir estabelecimentos noutras localidades. 

ARTIGO 2.º 

1 - Será constituída uma comissão instaladora, cuja composição deve ter em 

conta a necessidade de integração e coordenação da Universidade do Algarve no 

plano geral de estabelecimentos de ensino universitário e as realidades e 

necessidades de desenvolvimento sócio-económico e cultural da região, devendo 

a maioria dos seus membros ser conhecedora da respectiva problemática. 

 

Era presidente da Assembleia da Republica Teófilo Carvalho dos Santos onde 

foi aprovada por unanimidade a lei acima descrita que decreta a criação da 

UAlg. 

 

Fizeram dela o que é hoje: 

-Manuel Gomes Guerreiro 

-Carlos Alberto Lloyd Braga 

-Jacinto Montalvão Marques 

-Eugénio Alte da Veiga 

-Adriano Gomes Pimpão 

-João Guerreiro 

-António Branco  

-E continua hoje a trabalhar por ela o Professor Paulo Aguas e a sua equipa 

reitoral. 

 

 

 



Neste aniversario da Universidade do Algarve o rumo de afirmação global 

da nossa universidade prossegue inabalável.  

Hoje é um dia importante para todos nós. 

Como é da tradição universitária reunimo-nos para celebrar o aniversário 

da nossa instituição. 

Mas este aniversário é diferente. É novo. É renovado.  

Mais do que um ritual, é também o momento de homenagear quem com a 

sua ação honrou a universidade.  

Começo por saudar todos os que aqui ensinam, investigam, estudam e 

trabalham.  

Hoje, naturalmente, as minhas primeiras palavras são dirigidas às 

personalidades que nesta cerimónia serão parte principal: 

 -Aos Funcionários que completam 25 anos de serviço na Instituição 

 -Aos novos doutores  

 -Ao Vencedor do prémio Manuel Gomes Guerreiro  

 -E o premiado Paulo Henrique Faria Nunes 

E por último mas bastante importante também para todos aqueles que 

lutaram para que esta casa fosse uma realidade: 

Aos Deputados eleitos pelo círculo de Faro à época que conseguiram uma 

rara unanimidade na Assembleia da Republica numa altura em que o 

próprio governo era contra a criação da Universidade Algarve, como 

afirma o Presidente da Assembleia da Republica Eduardo Ferro Rodrigues 

na sua mensagem presente na UAlgZine. 

Hoje deverá ser um momento de reflexão do que somos e sobre o que 

fazemos, em que orgulhosos do caminho já́ percorrido perspetivamos o 

caminho a seguir.  

A Universidade do Algarve tem a ambição de desempenhar um papel de 

relevo na mudança em curso no Ensino Superior Europeu, e tem a 

consciência de que é um instrumento determinante para o 

desenvolvimento cultural, económico e social do nosso país. 

Universidade do Algarve essa cada vez mais voltada para o mundo, 

demonstrando diariamente que o futuro também se faz a sul e que mesmo 



com adversidades que sejam diariamente sentidas, o esforço e dedicação 

de toda a comunidade académica é motivação para continuar a trabalhar 

diariamente no sucesso que é hoje fortemente reconhecido, destacando a 

UAlg como uma universidade progressista e como instituição de 

referência no crescimento científico da região e do país.  

Sabemos que o país não se desenvolve sem a nossa maior riqueza: os 

nossos estudantes e os nossos graduados, que são hoje agentes decisivos 

de inovação, desenvolvimento e crescimento do país.  

Ao longo dos anos afirmamo-nos fortemente nas cidades onde estamos 

presentes, tornando-nos cada vez mais ativos e próximos das populações 

de Faro e Portimão, com destaque para a capital algarvia que, 

apresentando dois campi da UAlg, se tornou uma jovem cidade 

universitária. 

Vivemos o momento em que é hora de ver cada vez mais os estudantes 

universitários como o futuro desta cidade, criando as oportunidades 

necessárias para os recém-formados se fixarem em maior número na 

região, promovendo o seu crescimento económico.  

A Universidade do Algarve e os seus órgãos de gestão têm um papel 

fundamental a este nível e, conjuntamente com os órgãos de gestão 

autárquica e com a AAUAlg, atingir uma maior aproximação entre 

estudantes e o setor empresarial, a nível nacional, mas enfatizando o 

carácter regional, contribuindo assim para o aumento do índice de 

empregabilidade dos cursos lecionados na Universidade do Algarve.  

 

 

 

 

 

Tenho refletido muitas vezes, sobre o que significa cumprir a missão que o 

país nos confiou.  

É uma questão que tem uma relevância superior numa Universidade como 

a nossa, ao serviço da causa pública ao longo destes 40 anos.  



É- nos claro que temos de contribuir para o avanço do conhecimento, 

trabalhar para a prosperidade coletiva, educar as gerações no sentido de 

serem cidadãos ativos e construtivos.  

Sem dúvida que temos de desempenhar um papel importante nesta 

aventura comum que é a vida de uma comunidade diversa, mas com fortes 

laços de coesão, e contribuir intensamente para a evolução de um país 

com uma forte presença no mundo, e aberto ao mundo, como Portugal.  

Mas, com o passar do tempo, cada vez compreendo melhor que não 

importa apenas empenharmo-nos em atingir esses objetivos. A maneira 

como o fazemos tem a mesma importância. É-me cada vez mais claro que 

esses objetivos não são sequer atingíveis se não formos exigentes no 

caminho. Se não seguirmos regras claras, de justiça, de transparência, de 

equidade. Não são atingíveis se não dedicarmos muita energia ao 

cumprimento destas normas de conduta.  

A justiça, a transparência, a equidade, a primazia do interesse coletivo, 

não se atingem sem uma ação consistente e deliberada nesse sentido.  

Estas normas de conduta não fluem de forma natural. Exigem reflexão, 

exigem esforço, exigem determinação.  

O próprio caminho é que é o objetivo. A missão da Universidade do 

Algarve nunca estará́ cumprida, tem de ser cumprida todos os dias.  

Se um dia se consumasse em pleno, no dia seguinte a Universidade 

poderia fechar.  

Mas não há́ fim para o caminho; todos os dias é preciso percorrê-lo, 

sabendo que não termina, como a sucessão de gerações. O que conta, é a 

maneira como caminhamos.  

Uma Universidade, para o ser plenamente, tem de ser um espaço de 

liberdade. Tem de haver latitude para todos poderem defender as suas 

ideias, por divergentes que sejam, desde que respeitem o mesmo direito 

aos outros.  

Tem de ser um espaço de saber e iniciativa. 

Ninguém pode ser prejudicado por exprimir as suas ideias. Todos tem de 

ter confiança que, no final, o que conta é o seu mérito no cumprimento 

das missões da universidade: ensino, investigação, extensão.  



Nesta cerimónia comemoramos o crescimento da Universidade. Termina 

o ciclo dos primeiros 40 anos e outro recomeça.  

Todos os anos recebemos jovens estudantes e pagamos o nosso tributo 

ao país, dando à sociedade novos graduados. A Universidade está sempre 

em renovação.  

Infelizmente nos últimos anos esta renovação só́ abrange os estudantes. 

Assistimos a um perigoso envelhecimento dos nossos docentes, 

investigadores e pessoal técnico e administrativo.  

Se nada for feito pagaremos caro este salto geracional. Toda uma geração 

dos nossos melhores não poderá́ colaborar na renovação da 

Universidade.  

Correremos o risco de perder um património de saber inigualável que 

não será́ transmitido às gerações futuras.  

Precisamos saber que recursos humanos devemos ter dentro de 5 anos. 

Precisamos responder aos anseios dos jovens doutorados que sonham ter 

um futuro na Universidade.  

Precisamos estimular os nossos mais jovens e talentosos quadros 

administrativos e técnicos, a quem o bloqueio da carreira ensombra o 

futuro e impede qualquer planeamento.  

Temos que saber como recompensar os melhores e como distinguir quem 

merece ser distinguido. E temos que ajudar a criar o futuro que nos 

aguarda, como estudantes.  

Esta é a atitude que cultivamos. Confiante no futuro da Universidade e no 

futuro de Portugal. Sem lamentos nem ais.  

Teremos futuro por sermos capazes.  

Aumentaremos a qualidade e o valor do que produzimos por sermos 

cultos, porque aprendemos a pensar e porque aprendemos a fazer.  

Qualquer liderança saberá́ que universidades fortes são condição para a 

mudança das estruturas sociais e económicas. Que os países mais 

desenvolvidos são os que têm melhores universidades e que as melhores 

universidades ajudam a construir países mais desenvolvidos.  



A união e espírito fraterno entre toda a comunidade académica é uma 

marca de identidade muito nossa e deixando-me à-vontade suficiente para 

expressar que:  

-Essa união e esse espírito são incomparáveis no panorama nacional.  

Por isso a mensagem que deixo é: 

"Isto não é o fim. Não é sequer o princípio do fim. Mas é, talvez, o fim do 

princípio."  

O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, e como tal cabe-

nos a nós trabalhar agora, lutar no presente, sempre tendo em vista o 

futuro! E o futuro da UAlg é agora.  

Viva os estudantes! Viva a academia! Viva a Universidade do Algarve!  

 


