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Quando o Magnífico Reitor, Professor Doutor António Branco, me endereçou o 

convite para representar nesta cerimónia o corpo docente da Universidade do 

Algarve, dois sentimentos, de certa forma contraditórios, me invadiram de 

imediato. À natural ansiedade, por recear não conseguir honrar o corpo docente 

com a dignidade que este merece, contrapôs-se um sentimento de forte alegria. 

A alegria de poder mostrar o quanto gosto desta casa. Espero sinceramente 

conseguir fazer com que esta se depreenda das palavras que irei agora proferir. 

Decidi assim contar de forma breve acerca do meu percurso nesta instituição, 

aproveitando para apresentar algumas reflexões. É este percurso que vos convido 

agora a partilhar. 

O primeiro dia que em passei pelos portões das instalações da Universidade do 

Algarve foi no início do verão de 1992, quando me dirigi uma sala do atual 

Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia 

– à data Escola Superior de Tecnologia – com vista a realizar a prova específica de 

Matemática. Tinha então 17 anos e era portanto um futuro candidato a aluno no 

ensino superior. 

 

Esta memória faz-me levantar questões que se prendem com a razão, ou razões, 

pelas quais um jovem de 17 anos que nasceu e reside numa cidade onde existe 

uma Universidade, nunca ter tido a curiosidade de a ela se dirigir? De a visitar. De 

percorrer os seus espaços. De procurar algo, mesmo que não soubesse bem o 

quê. 

- Seria por esse jovem ver a Universidade como um lugar estranho?… Estranho às 

suas necessidades ou desejos? Um lugar cercado por um muro e com uma 

portaria onde só passa quem de alguma forma faça dele parte? Simplesmente, 

não faria sentido que lá se dirigisse? 

Bem, é certo que são dificilmente sondáveis os desejos e os sentimentos de 

pertença de um jovem. Se os últimos se explicam num enquadramento 

conseguido com a frequência diária de espaços e pessoas, aos primeiros, os 

desejos, deve a Universidade continuamente esforçar-se por ser capaz de os 

identificar e de os preencher. Esta é uma tarefa de antecipação, muito difícil, mas 

fundamental para o cumprimento da sua missão. 

 

- Outra questão: Estaria longe, a Universidade? Obrigando a realizar um longo 

percurso, assim tão fora dos caminhos habituais? 
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Como o que agora está tão perto e onde passo grande parte dos dias, à data me 

parecia tão longe, é uma interrogação à qual ainda não consigo responder. Talvez 

num dia vindoiro o consiga fazer. Parece que se na vida há questões que apenas 

num tempo futuro conseguiremos responder, aparentemente outras há cujas 

respostas se perderam no passado. 

 

- Ou, outra possibilidade… seria apenas desconhecimento e falta de curiosidade? 

No meu caso, lamentavelmente, penso que sim, mas sei que o meu mau exemplo 

felizmente não pode generalizado aos jovens de hoje. Ao procurarem a 

universidade para se inteirarem do que nela se faz, para encontrarem possíveis 

caminhos para os seus percursos de formação académica, para aprenderem, para 

se divertirem, e, quem sabe, até para serem preenchidos alguns do seus desejos, 

estes jovens não se vêm limitados ou intimidados por portarias e muros e 

distâncias na procura de respostas às suas dúvidas. Eles sabem, como tão bem 

expôs o Prof. Agostinho da Silva, que o que impede de saber não são nem o tempo 

nem a inteligência, mas somente a falta de curiosidade. 

A Universidade do Algarve mudou muito desde 1992. A sua dimensão é hoje 

incomparavelmente maior. A oferta formativa, as capacidades de 

desenvolvimento científico e tecnológico, a prossecução da missão da 

Universidade em fortalecer os laços com a sociedade nos mais variados domínios, 

têm-se expandido continuamente. A forma como comunica para o exterior 

profissionalizou-se. A divulgação, de elevada qualidade, das inúmeras atividades 

que decorrem ao longo do ano só é possível devido a um pequeno, mas 

infatigável grupo de pessoas, que com dedicação e sacrifício pessoal, mas 

certamente também com muito gosto no que fazem, dão o seu melhor para 

diariamente – tal como hoje –, tornar a universidade mais visível ao mundo. O 

maior reconhecimento que lhes posso fazer é dizer que se antes de 1992 

estivessem a trabalhar na UAlg, certamente aquele jovem de 17 anos já a teria 

visitado antes de realizar a sua prova específica de Matemática, pois não veria a 

Universidade como um lugar estranho, mas, e pelo contrário, um lugar onde a 

sua presença faria todo o sentido. 

 

Poucos meses após a realização da prova de Matemática voltei a entrar nas 

instalações da Universidade do Algarve. Desta vez com o objetivo de proceder à 

inscrição e matrícula no curso de Bacharelato em Engenharia Civil que, por 

casualidade, era lecionado na Escola onde havia realizado a referida prova 

específica. Sobre os três anos que se seguiram, nos quais dentro das 

possibilidades aproveitei a vida académica em pleno, apenas direi que me 
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permitiram confirmar que havia feito uma escolha acertada aquando da 

candidatura e da matrícula. Para essa confirmação, contribuiu decisivamente a 

dedicação e qualidade dos então Professores, muitos deles hoje colegas, que 

muito dignificaram e continuam a dignificar o nome desta Instituição, e aos quais 

sempre estarei agradecido. 

O desejo de aprofundar os conhecimentos nessa área, levou-me em 1995 a 

prosseguir os estudos no então Curso de Estudos Superiores Especializados em 

Engenharia Civil, formação de dois anos que complementado o curso de 

bacharelato atribuía o grau de Licenciado. No final do primeiro ano letivo deste 

curso recebi o convite para colaborar com o Departamento de Engenharia Civil, 

no apoio à lecionação das aulas práticas de algumas unidades curriculares, 

nomeadamente no domínio da hidráulica, da hidrologia e da topografia. Foi uma 

breve troca de palavras, mas que em última consequência, me permite estar 

agora a partilhar convosco este percurso. As palavras que escutamos, que lemos, 

ou até as que proferimos, podem carregar com elas a mudança do nosso futuro. 

É essa a verdadeira força das palavras. 

 

O ano letivo de 1996/97, em que passei a ter uma dupla condição na Universidade 

do Algarve, levava-me a sair de aulas que estava a frequentar para colaborar na 

lecionação de outras, regressando duas ou três horas depois a outra sala de aula 

na condição de aluno. Esse ano letivo, no qual e em simultâneo trabalhava em 

projeto de engenharia no setor privado, colaborava com a Universidade do 

Algarve e era aluno da mesma, traduziu-se num ano de profunda e riquíssima 

aprendizagem. O mesmo aconteceu em 1998, ano em que concluída a 

licenciatura passei à categoria de Assistente e em que rumei à Universidade de 

Coimbra, onde através de um curso de mestrado tive oportunidade de 

aprofundar conhecimentos, numa área científica que passei a reconhecer como, 

entre aspas, “minha”. 

Este processo de enriquecimento através da natural aquisição de competências 

a nível profissional, científico e pedagógico prosseguiu nos anos que se seguiram, 

em que progredi na qualidade de convidado para a categoria de Professor 

Adjunto. Contudo, é de outra forma de riqueza que gostaria de poder agora falar 

um pouco. 

Essa forma de riqueza prende-se com uma oportunidade. A oportunidade de 

passar para o outro lado da sala de aula, muito jovem e ainda imbuído do espírito 

de aluno, e portanto com forte desejo de aprender. De ter como alunos antigos 

colegas, ou pelo menos caras conhecidas dos corredores da Universidade, ou das 

normais atividades sociais da vida estudantil. Esta oportunidade permite que se 
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estabeleça uma relação docente-discente com um muito elevado nível de 

proximidade, difícil de ocorrer – pelo menos tão naturalmente – noutras 

circunstâncias. A confiança que daí nasce permite ao docente, por exemplo, 

poder ouvir um fiel registo das opiniões dos alunos sobre o real funcionamento 

das cursos e das aulas, possibilitando assim que sejam tecidos os necessários 

ajustes com vista à melhoria das mesmas. 

 

Hoje em dia bem como nos últimos anos, justificada pela crise económica, esta 

oportunidade tem sistematicamente vindo a ser vedada a muitos alunos que se 

destacando nos seus estudos poderiam eventualmente um dia seguir a carreira 

académica. Eventualmente. Pois os seus interesses poderiam passar por outros 

caminhos que não o ensino ou a investigação numa instituição de ensino 

superior. Mas ao menos ter-lhes-ia sido dada essa oportunidade. Uma 

oportunidade que eu tive e, apercebo-me agora, mais do que por mérito próprio 

se deveu à data de nascimento, ou de conclusão do curso, ou de aprovação de 

um orçamento mais generoso para o ensino superior, ou, enfim, a um qualquer 

outro desígnio dessa variável tão independente de tudo que é o tempo.  

A perda que daqui decorre, de não podermos oferecer igual oportunidade aos 

nossos melhores jovens, iremos certamente pagar no futuro. A continuar esta 

realidade a que temos assistido, ou mais grave, em que temos participado, 

arriscamos agora que em alguns anos o ensino superior do nosso país se 

assemelhe a uma família que saltou uma geração, com o decorrente 

empobrecimento na diversidade de visões, que naturalmente adquirem o cunho 

do tempo em que são forjadas.  

Mais do que apontar culpados, que pouco adianta, é essencial definir 

mecanismos que permitam ultrapassar esta realidade. É não só um problema da 

Universidade, mas sim de uma sociedade que se quer em constante evolução. 

Sabendo não ter competência para apresentar soluções sólidas a tão complexo 

desafio, limito-me a manifestar a talvez ingénua opinião de que esta questão tem 

como fundamento as opções que decidimos tomar enquanto sociedade. Vivemos 

num tempo em que é difícil contratar um Assistente dos sistemas universitário 

ou politécnico – que corresponde a um encargo, ou investimento conforme a 

perspetiva, de aproximadamente 20.000 euros por ano – mas também num 

tempo onde é normal que muito poucos tenham retribuições milionárias, 

enquanto tantos outros se desdobrem em formas criativas de com tão pouco 

poderem dar a si e aos seus uma vida digna. 
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Sim, é verdade que estas assimetrias são comuns; mas também é verdade que 

ganhámos a capacidade de vermos como incontornáveis outras assimetrias e 

injustiças, muitas delas bem piores do que a referida. O ganhar desta capacidade 

de alheamento tem muitas vezes como reverso, e como limite, a perda de 

empatia para com os outros. Na verdade, a perda de parte fundamental daquilo 

que nos define como seres humanos. Por isso o combate face à indiferença tem 

também de ser uma das principais causas da Academia. Através das múltiplas 

atividades com impacte social e de onde destaco o importante apoio a ações de 

voluntariado, com orgulho posso afirmar que também desse combate a 

Universidade do Algarve não se demite.  

 

Retomo agora o percurso que temos vindo a seguir, referindo as alterações 

decorridas em 2007 ao Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Estas, 

que implicaram mudanças nos estatutos da carreira docente dos sistemas 

universitário e politécnico, nomeadamente e de forma mais vincada para o último 

nas exigências de qualificação do corpo docente, levaram-me a regressar a 

Coimbra para proceder à inscrição num curso de Doutoramento na área a que 

sempre me dediquei, e que viria a concluir no ano de 2012. Com a conclusão 

deste curso, e por condicionantes legais consequentes das alterações ao regime 

jurídico acima referido, tive, mais uma vez, a oportunidade de após 18 anos 

continuados a lecionar em tempo integral como convidado, iniciar um período 

experimental de 5 anos, que caso a minha boa sorte continue, permitirá em 2017 

ingressar nos quadros da Universidade com base num contrato de trabalho por 

tempo indeterminado. Esta estranha espécie de paradoxo legal, ilustra uma triste 

realidade que é comum à generalidade das instituições de Ensino Superior do 

nosso país.  

Ponderei muito a inclusão destas últimas palavras, pois sei que podem levantar 

eventuais críticas ao facto de um professor em período experimental representar 

nesta sessão o corpo docente da Universidade do Algarve. Esta é a última forma 

com a qual gostaria de agradecer ao Magnífico Reitor o convite que me 

endereçou, e que tanto me honra. Contudo, se não o fizesse, estaria não só a 

ocultar uma parte deste percurso, como muito mais importante, a realidade 

passada, presente e provavelmente futura de tantos Colegas – e quero aqui 

incluir os bolseiros de investigação científica –, que através de contratos a termo 

certo trabalham continuadamente e em tempo integral, há mais de 5, 10, 15 ou 

até mais de 20 anos, dando diariamente resposta às necessidades permanentes 

e efetivas desta instituição. São a todos estes Colegas que dedico estas palavras. 
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Durante os últimos anos, virtude da participação em diversos órgãos consultivos 

e de gestão ao nível da Unidade Orgânica e da Universidade, conheci de forma 

muito mais aprofundada o conjunto de Serviços que estruturam o funcionamento 

desta casa. Não sei se acreditam em forças menos visíveis, mas é o trabalho 

muitas vezes pouco visível destes funcionários que permite dar resposta a um 

conjunto de demandas cada vez mais exigente.  

Admito que nós docentes, e independentemente das responsabilidades de 

gestão que assumimos, somos por vezes algo impacientes com as solicitações aos 

diversos serviços da Universidade. Mas a verdade é que a todas estas solicitações 

obtemos respostas. Com elevado profissionalismo somos ajudados, por exemplo, 

a aumentarmos as probabilidades de sucesso em candidaturas a projetos de I&D, 

a conseguirmos responder às necessidades de carregamento de bases de dados 

para avaliação de ciclos de estudos, a descobrirmos o porquê de um qualquer 

computador ou sistema informático estar em baixo mesmo, mesmo quando um 

prazo aperta, ou porque o ar condicionado se recusa funcionar no início de uma 

palestra com o anfiteatro cheio. Ou até sobre os nossos salários; em que após 

revolverem as últimas 30 alterações legislativas e quase tantas outras vezes 

maldizerem do sistema informático de gestão, no final conseguem explicar-nos 

da razão porque mais uma linha misteriosamente apareceu na nossa folha de 

vencimento – claro está, normalmente na coluna dos descontos! 

 

A breve descrição deste percurso chega assim ao dia de hoje e a esta sala, onde 

comemoramos mais um dia da Universidade do Algarve e em que relembramos 

o Saber como única arma contra a indiferença e a intolerância, e como caminho 

fundamental para mudar o mundo. Se na aldeia de Asterix o medo era de que o 

céu caísse sobre as suas cabeças, hoje os medos são outros, mas todos com 

origem no que nos é estranho. Com origem no desconhecido. Recordo aqui uma 

frase frequentemente citada nas aulas da área a que me dedico, a Hidrologia, 

Ciência que estuda o movimento da água no planeta Terra. Diz essa frase que a 

grandeza dos oceanos deve-se à sua humildade, à humildade de se colocarem 

uns escassos centímetros abaixo dos Rios, e por isso destes poderem receber as 

suas águas. Também assim é o Saber, que humildemente se coloca abaixo do 

desconhecido, com vista à sua integração e tentativa de compreensão. E é por 

esse motivo que as incertezas por vezes manifestadas pelos Professores e 

Investigadores, e que – pelas mais diversas razões – lhes são atribuídas como 

fraquezas, são na verdade o único caminho possível na sua missão de entender o 

desconhecido. Se é verdade que por vezes caímos entre incertezas e 

contradições, também é verdade que apenas conseguem voar aqueles que 

ousam lançar-se no vazio. 
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Antes de concluir gostaria de apelar à compreensão dos Colegas para esta 

descrição de um percurso que, bem sei, foi muito pessoal, porventura demasiado 

pessoal. Mais do que aos Colegas que ocupam as categorias mais elevadas das 

carreiras académicas, pois estes sabem que fruto da sua vasta experiência e 

qualidade, facilmente teriam aqui apresentado um discurso muito mais rico no 

conteúdo e na forma do que a mim foi possível, pretendo dirigir-me neste apelo 

aos Colegas que comigo partilham os degraus iniciais desta profissão; espero 

sinceramente, que com estas palavras tenha sido capaz de ser digno, não só da 

vossa dedicação e esforço, mas principalmente da competência e gosto com que 

todos os dias encaram aquela que é a nossa profissão. 

 

Quero também dedicar uma breve palavra aos nossos alunos. Creio que estes 

nunca se aperceberam do maior retorno que sempre me deram, e que de forma 

tão desinteressada e permanente dão a todos aos seus Professores: o de 

diariamente relembrar-nos de como olhar o presente e o futuro através dos olhos 

de um jovem. Com o auxílio dos nossos alunos, nós docentes aprendemos a ser 

fazedores de futuros. E eu não sei como tal se pode agradecer, nem que melhor 

recompensa se pode pedir de uma profissão. 

 

Para finalizar pretendo dirigir-me a todos os membros da comunidade académica 

bem como àqueles que, não participando diariamente na vida da Universidade, a 

esta dão um forte contributo com a sua presença em diversas atividades, como é 

exemplo a comemoração do dia de hoje. Quero acreditar que de certa forma, 

muitos de vós se tenham identificado com algum ponto deste percurso; Talvez na 

recordação de uma conversa, de um debate, de um colega, de um momento, de 

um sorriso, enfim, na recordação de algum espaço, sala de aula, gabinete, 

corredor ou de qualquer outro recanto desta nossa casa que partilhamos. 

 

Esta casa chama-se Universidade do Algarve! 

Muito obrigado. 

 

 

Jorge Manuel G. P. Isidoro 

16.12.2015 


