Caros (…),
A Universidade do Algarve vive um momento de grande
comemoração, celebrando hoje o seu dia mais importante, o Dia
da Universidade, este ano apresentando um sabor especial de
início das comemorações dos 40 Anos de Universidade do Algarve.

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.

Há 21 anos nasceu também a Associação Académica da
Universidade do Algarve, que hoje respeitosamente represento e
que reúne a voz de todos os estudantes que diariamente vivem os
diversos campi da UAlg.

Digo “viver os campi da UAlg” em jeito carinhoso para com esta
casa que diariamente nos acolhe, que nos vê viver bastantes
momentos de alegria e outros de angustia enquanto amizades se
constroem e cada um de nós se aperfeiçoa como parte importante
da sociedade, tornando-nos cada vez mais críticos e pensativos
relativamente a tudo o que nos envolve.

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.

Quando entramos pelos portões da Universidade do Algarve
somos “caloiros” de uma nova etapa da vida que certamente nos
marcará para sempre, sendo a vida feita de escolhas e todos nós
escolhidos a viver os melhores anos da nossa vida nesta casa.

Entramos num desconhecido, cada um com uma realidade de vida
diferente do colega que se senta ao nosso lado a cada aula, mas
tendo a certeza de que, no final da nossa passagem pela UAlg,
guardaremos inúmeras memórias com todos aqueles que
diariamente frequenta esta instituição.

Sentimentalismos à parte, o presente é tempo de alargar
horizontes e pensar numa UAlg com potencial de crescimento,
uma UAlg cada vez mais presente no panorama nacional e em que
nenhuma oportunidade seja vista como impossível ou fechada
para nós.

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 com potencial e com vontade de se
afirmar cada vez mais como tal.

Vivemos o momento em que é hora de ver cada vez mais os
estudantes universitários como o futuro desta cidade, criando as
oportunidades perfeitas 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.

Pensando ainda no futuro e ambicionando continuar a marcar
esta data como motivo de festejo e de alegria para a academia é
agora o tempo de pensar em tudo que ainda temos para dar,
repensar estratégias, aproximar a universidade da sociedade,
continuar a capacitar e formar de acordo com as necessidades que
são sentidas com o objetivo de melhor servir a região.

Parafraseando John Kennedy,: “O conformismo é carcereiro da
liberdade e o inimigo do crescimento.”

Como tal, não devemos entrar em conformismos e lutar até ao fim
pelo que defendemos, pensando sempre a universidade como ela
é na sua essência: um espaço de liberdade, de partilha
multicultural e um lugar em que não existam barreiras nem
entraves à partilha, à proximidade, à igualdade e dando sempre
lugar ao respeito entre tudo e todos.

Apenas assim é possível potenciar o crescimento de cada um de
nós e do nós como um todo, do nós como UAlg.

Completam-se assim 40 anos de uma história preenchida por
muitas histórias. Feita da história de estudantes que iniciaram
aqui o alcance das suas ambições.

Histórias de funcionários que diariamente acompanham bem de
perto a realidade dos estudantes e que garantem que nada falte a
todos nós.

Histórias de docentes e investigadores que partilham os seus
conhecimentos contribuindo ativamente para o crescimento
científico e pedagógico de toda a comunidade.

História feita de tudo e de todos.

Por fim, resta-me desejar uma longa vida à Universidade do
Algarve, com muitos anos recheados de histórias e vivências.

Que a harmonia entre toda a comunidade académica perdure
sempre como fruto da união entre todos e que o bem da
Universidade do Algarve seja sempre um objetivo comum.

Certamente que daqui a muitos anos nada estará igual: o sistema
de ensino superior sofrerá as suas contínuas modificações, as
infraestruturas sofrerão as qualificações e requalificações
necessárias e as caras que vestem a academia não serão
garantidamente as mesmas, mas o que é bom perdurará para
sempre e “estudar onde é bom viver” será sempre uma garantia,
mais que não seja pelo companheirismo vivido entre todos, de
geração em geração, e que assim desejamos que continue.

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.

O futuro da UAlg é agora.

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

