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Sr. Reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor Paulo Águas 
Srs. Professores da Universidade do Algarve 
Caros Estudantes 
Srs. Funcionários não docentes da Universidade do Algarve 
Ilustres Convidados 

 
Tendo o privilégio, como Presidente do Conselho Geral da Universidade do 
Algarve, de participar nas comemorações do Dia da Universidade, 
aproveito para deixar alguns apontamentos. 
 
Começo por referir as comemorações do 40º Aniversário da Universidade 
do Algarve que tiveram um impacto significativo e constituíram um enorme 
êxito, pois contribuíram para dar a conhecer melhor a ação e o papel 
notável desta instituição em prol do Algarve. Sociedade. Economia. Jovens. 
Não posso deixar de sublinhar que as comemorações foram coroadas com 
uma estrela: a criação da Faculdade de Medicina na Universidade do 
Algarve. Fruto da vontade e da persistência de muitos que estão nesta sala. 
 
Neste cenário positivo não podemos infelizmente deixar de referir um 
acontecimento triste: a perda do nosso irmão, amigo e colega, o Professor 
Doutor Joaquim Romero Magalhães, que nesta sala há um ano, recebeu a 
justa distinção de Doutor Honoris Causa desta Universidade. 
Nunca o esqueceremos. O Algarve nunca o esquecerá.  
Caro Joaquim, vais estar vivo entre nós através das tuas obras que vão 
continuar a constituir um instrumento para melhor conhecermos as raízes 
profundas deste Algarve único. As nossas raízes.  
 
Ninguém ignora as múltiplas dificuldades e constrangimentos da vida desta 
nossa casa, a Universidade. Estudantes, professores, funcionários.  
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para salientar que pude 
testemunhar, como Presidente do Conselho Geral, o enorme trabalho que 
tem sido realizado e sobretudo os progressos alcançados, apesar das 
condicionantes estruturais e dos constrangimentos financeiros e legais. 
Não é fácil levar por diante esta missão.  
Mas é justo salientar que os resultados se devem também, para além dos 
esforços do Sr. Reitor, Professor Doutor Paulo Águas, ao elevado espírito de 
responsabilidade de todos os parceiros, independentemente de opiniões 
diferentes que possam existir em várias matérias.  



É com satisfação que vos transmito que considero, como Presidente do 
Conselho Geral, que tem prevalecido o superior interesse da Universidade. 
O que é muito importante.  
É minha convicção que devemos continuar unidos na defesa, com os 
condicionalismos do quadro legal nacional, daquilo que são os legítimos 
direitos e aspirações da nossa Universidade. 
 
Gostava também de referir que considero que se reforçaram as relações 
entre a Universidade e a sociedade do Algarve.  
Nomeadamente na relação com o mundo económico e empresarial e nas 
ações de cooperação e parceria concreta envolvendo e Ualg e setores 
estruturantes da Região – economia da Terra e do Mar, novas tecnologias, 
internacionalização.  
Devemos aprofundar estas relações. Trata-se de um caminho indispensável 
para um melhor conhecimento da realidade estrutural da economia do 
Algarve e para abrir perspetivas para a contribuição mais forte da Ualg para 
o progresso e a preparação da Região para os desafios do futuro. 
 
Para terminar uma palavra aos jovens estudantes. Futuro da nossa terra.  
O mundo que têm à vossa frente não se apresenta nada fácil. Difícil e novo. 
O quadro internacional está em constante mudança.  
A economia vai integrar as alterações da imparável revolução tecnológica. 
Com consequências nas estruturas produtivas e organização do trabalho.  
Num quadro em que a estratégia económica dos países mais poderosos 
aponta, não para a convergência e a cooperação, mas para a rivalidade e a 
confrontação, o unilateralismo nacionalista e a segregação.  
O que vai gerar incerteza permanente, instabilidade social e insegurança.  
O desafio para os jovens é claro: têm de se preparar para desafios 
permanentes. O que só é possível ganhando competências e capacidade 
profissional e disponibilidade permanente para novos desafios. 
 
Tudo isto vai ter repercussões também no Algarve. Temos de clarificar o 
nosso modelo de desenvolvimento e adaptá-lo ao novo quadro global. 
Uma nova realidade que vai ter consequências também nos 
comportamentos das pessoas – portanto também no Turismo, que vai 
continuar a ser o nosso principal setor económico – mas sobretudo obriga-
nos a pensar também na diversificação da nossa economia utilizando 
recursos endógenos preciosos – Terra, Mar, Clima - num contexto de 
desafio tecnológico global. 
Desafio que para vocês, meus caros jovens, já começou. Vamos vencer! 


