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Hoje	  é	  um	  dia	  importante	  para	  a	  Universidade	  de	  Lisboa.	  

Como	  é	  da	  tradição	  universitária	  reunimo-‐nos	  para	  celebrar	  a	  abertura	  solene	  do	  ano	  
académico.	  Mas	  este	  ano	  académico	  2013/2014	  é	  diferente.	  É	  novo.	  É	  renovado.	  

É	  o	  primeiro	  ano	  académico	  desta	  Universidade	  de	  Lisboa.	  

Mais	  do	  que	  um	  ritual,	  é	  também	  o	  momento	  de	  homenagear	  quem	  com	  a	  sua	  ação	  
honra	  a	  universidade.	  

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

Hoje,	  naturalmente,	  as	  minhas	  primeiras	  palavras	  são	  dirigidas	  às	  personalidades	  agora	  
homenageadas,	  professores	  António	  Sampaio	  da	  Nóvoa	  e	  João	  Lobo	  Antunes.	  Aos	  dois	  
agradeço	  tudo	  o	  que	  deram,	  dão	  e	  continuarão	  a	  dar	  à	  nossa	  Universidade.	  

Mas	  é	  também	  um	  momento	  de	  reflexão	  do	  que	  somos	  e	  sobre	  o	  que	  fazemos,	  em	  que	  
orgulhosos	  do	  caminho	  já	  percorrido	  perspetivamos	  o	  caminho	  a	  seguir.	  

Na	  Universidade	  de	  Lisboa	  trabalhamos	  para	  dotar	  os	  nossos	  estudantes	  de	  uma	  sólida	  
formação	  de	  base	  e	  de	  competências	  para	  mudarem,	  moldarem	  e	  melhorarem	  a	  
sociedade	  através	  da	  ciência,	  da	  cultura,	  das	  artes,	  da	  tecnologia	  e	  do	  
empreendedorismo.	  Fazemo-‐lo	  combinando	  o	  ensino	  e	  a	  investigação,	  o	  
desenvolvimento	  e	  a	  inovação.	  

	  Contamos	  com	  o	  envolvimento	  de	  todos	  -‐	  estudantes;	  antigos	  alunos;	  docentes;	  
investigadores;	  pessoal	  técnico	  e	  administrativo	  -‐	  num	  projeto	  único.	  Alimentado	  por	  um	  
ambiente	  estimulante	  e	  global,	  adaptado	  aos	  desafios	  do	  nosso	  tempo.	  

A	  Universidade	  de	  Lisboa	  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	  de	  
Portugal.	  	  

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.	  

Neste	  período	  difícil	  da	  nossa	  história	  coletiva,	  onde	  desconhecemos	  o	  rosto	  dos	  mais	  
determinantes	  decisores	  políticos	  e	  financeiros,	  a	  que,	  à	  falta	  de	  melhor	  designação,	  
decidimos	  chamar	  mercados,	  em	  que	  o	  futuro	  se	  apresenta	  mais	  incerto	  do	  que	  nos	  
habituámos	  a	  aceitar,	  em	  que	  se	  questiona	  a	  sustentabilidade	  dos	  modelos	  de	  
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organização	  social	  e	  económica	  e	  da	  organização	  do	  Estado.	  Só	  o	  saber	  e	  a	  Universidade	  
nos	  podem	  servir	  de	  Norte.	  

Estamos	  hoje	  aqui	  porque	  confiamos	  na	  capacidade	  da	  universidade	  portuguesa	  para	  
responder	  a	  este	  desafio	  e	  no	  seu	  potencial	  de	  renovação	  constante.	  

Tenho	  a	  certeza	  que	  recuperaremos	  a	  autoestima	  e	  a	  confiança.	  Voltaremos	  a	  sonhar	  e	  a	  
ter	  esperança.	  Fá-‐lo-‐emos	  trabalhando	  arduamente,	  criando	  riqueza	  e	  distribuindo	  a	  
riqueza	  que	  criarmos.	  Nós,	  e	  ninguém	  por	  nós.	  Fá-‐lo-‐emos	  com	  esforço	  e	  com	  talento.	  
Mudando	  mentalidades	  e	  atitudes.	  É	  esse	  o	  nosso	  destino.	  

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	  saberá	  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.	  	  

Precisamos	  de	  manter	  o	  rumo	  para	  além	  das	  legislaturas	  que	  se	  sucedem.	  Precisamos	  de	  
estratégia,	  de	  políticas	  coerentes	  de	  educação	  e	  de	  investigação.	  Sem	  ruturas.	  O	  ensino	  e	  
a	  investigação	  não	  podem	  ser	  um	  instrumento	  de	  luta	  política.	  Precisamos	  de	  assegurar	  
consensos.	  	  

Precisamos	  de	  um	  grande	  consenso	  nacional	  sobre	  a	  organização	  da	  nossa	  rede	  e	  da	  
nossa	  oferta	  de	  ensino	  superior.	  Precisamos	  de	  definir	  numa	  base	  plurianual	  os	  recursos	  
que	  afetamos	  ao	  sector.	  Maiores,	  ou	  menores	  (de	  preferência	  maiores),	  na	  justa	  medida	  
do	  que	  esperamos	  dele.	  Precisamos	  de	  planear	  o	  nosso	  futuro,	  sem	  ter	  que	  navegar	  à	  
vista,	  incertos	  quanto	  ao	  próximo	  orçamento	  e	  à	  próxima	  cativação.	  	  

Compreendo	  que	  de	  cada	  vez	  que	  o	  mundo	  muda	  não	  se	  consiga	  cumprir	  planos	  e	  
compromissos	  plurianuais.	  Mas	  precisamos	  tentar.	  Por	  má	  que	  seja	  a	  conjuntura	  é	  
necessário	  manter	  um	  rumo,	  sem	  hesitações	  e	  com	  confiança,	  e,	  se	  os	  ventos	  estiverem	  
de	  feição,	  logo	  apuramos	  a	  rota.	  

Nesta	  cerimónia	  solene	  de	  abertura	  do	  ano	  académico	  comemoramos	  o	  
rejuvenescimento	  perpétuo	  da	  Universidade.	  Termina	  um	  ciclo	  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	  só	  abrange	  os	  estudantes.	  Assistimos	  a	  um	  perigoso	  
envelhecimento	  dos	  nossos	  docentes,	  investigadores	  e	  pessoal	  técnico	  e	  administrativo.	  
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Se	  nada	  for	  feito	  pagaremos	  caro	  este	  salto	  geracional.	  Toda	  uma	  geração	  dos	  nossos	  
melhores	  não	  poderá	  colaborar	  na	  renovação	  da	  Universidade.	  Correremos	  o	  risco	  de	  
perder	  um	  património	  de	  saber	  que	  não	  será	  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	  aguarda	  os	  nossos	  
estudantes.	  

O	  nosso	  trabalho	  de	  investigação	  conheceu	  um	  progresso	  notável	  na	  última	  década.	  A	  
Universidade	  de	  Lisboa	  é	  hoje	  a	  segunda	  universidade	  ibero	  americana	  com	  maior	  
produção	  científica,	  de	  acordo	  com	  o	  prestigiado	  ranking	  da	  Scimago.	  À	  frente	  de	  todas	  as	  
universidades	  espanholas	  e	  de	  todas	  as	  da	  América	  do	  Sul	  exceto	  a	  Universidade	  de	  São	  
Paulo.	  Porque	  somos	  uma	  universidade	  grande.	  Claro	  que	  sim.	  Mas	  este	  reconhecimento	  
deve-‐se	  sobretudo	  ao	  investimento	  feito	  na	  investigação	  e	  do	  qual	  conseguimos	  tirar	  
partido.	  É	  um	  grande	  resultado.	  De	  que	  nos	  orgulhamos.	  Que	  é	  devido	  a	  todos	  os	  que	  
aqui	  estudam,	  ensinam,	  investigam	  e	  trabalham.	  Nos	  laboratórios	  e	  na	  administração.	  
Professores,	  investigadores,	  estudantes	  e	  pessoal	  administrativo	  e	  técnico.	  

Desafio-‐vos	  a	  somar	  a	  produção	  do	  conjunto	  das	  universidades	  portuguesas	  disponível	  
naquele	  ranking.	  Verão	  com	  agrado	  que	  a	  produção	  científica	  das	  universidades	  
portuguesas	  consegue	  ultrapassar	  a	  barreira	  aparentemente	  imposta	  pela	  dimensão	  do	  
nosso	  país.	  

Não	  fazemos	  tantas	  patentes	  como	  outros	  países	  ?	  É	  verdade.	  Mas	  melhorará,	  caso	  se	  
reconheça	  a	  sua	  importância	  e	  haja	  investimento.	  As	  nossas	  Escolas	  de	  tecnologia	  já	  
premeiam	  a	  produção	  de	  patentes	  nos	  seus	  regulamentos	  de	  avaliação	  de	  docentes	  e	  nos	  
concursos	  de	  promoção.	  Mas	  não	  chega.	  A	  manutenção	  de	  patentes	  é	  muito	  dispendiosa	  
e	  nem	  todos	  os	  projetos	  patenteados	  resultam	  num	  salto	  qualitativo	  para	  a	  humanidade.	  
Mas	  é	  um	  investimento	  que	  temos	  que	  fazer.	  

A	  Universidade	  já	  transfere	  para	  a	  sociedade	  muito	  do	  conhecimento	  que	  produz.	  Mas	  
podemos	  e	  temos	  que	  melhorar.	  Por	  isso	  apostamos	  no	  trabalho	  na	  área	  do	  
Empreendedorismo	  e	  da	  Inovação.	  É	  um	  caminho	  que	  exige	  vontade,	  saber	  especializado,	  
mas	  também	  estratégia,	  persistência	  e	  financiamento.	  	  

O	  desenvolvimento	  do	  empreendedorismo	  e	  da	  inovação	  deve	  também	  ser	  uma	  aposta	  
do	  Governo	  e	  das	  empresas.	  Espero	  que	  o	  Ministério	  da	  Economia,	  que	  dispõe	  hoje	  de	  
verbas	  comunitárias	  que	  podem	  ser	  utilizadas	  para	  este	  fim,	  consiga	  responder	  a	  esta	  
necessidade	  que	  é	  das	  universidades,	  mas	  é	  sobretudo	  do	  país.	  	  
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Precisamos	  de	  manter	  o	  rumo	  na	  investigação.	  Precisamos	  de	  formar	  mais	  investigadores.	  
De	  formar	  gerações	  cada	  vez	  mais	  qualificadas.	  Temos	  de	  criar	  condições	  que	  potenciem	  
a	  criação	  de	  empresas	  pelos	  nossos	  doutorados,	  onde	  desenvolvam	  as	  suas	  ideias,	  a	  sua	  
competência,	  e	  testem	  toda	  a	  sua	  criatividade.	  	  

O	  País	  não	  pode	  deixar	  de	  atribuir	  verbas	  significativas	  do	  próximo	  quadro	  comunitário	  de	  
apoio	  para	  a	  Inovação,	  para	  a	  Ciência	  e	  para	  as	  universidades	  na	  região	  do	  país	  onde	  se	  
concentra	  mais	  conhecimento.	  Não	  nos	  podemos	  dar	  ao	  luxo	  de	  desperdiçar	  os	  nossos	  
recursos.	  Mesmo	  que	  seja	  na	  região	  de	  Lisboa	  e	  Vale	  do	  Tejo.	  Ou	  só	  por	  o	  ser.	  

A	  negociação	  entre	  o	  governo	  português	  e	  a	  comissão	  europeia,	  no	  âmbito	  do	  Acordo	  de	  
Parceria	  2014-‐2020	  é	  difícil.	  Sabemo-‐lo	  bem.	  Mas	  será	  uma	  oportunidade	  perdida	  se	  
Portugal	  não	  aproveitar	  a	  capacidade	  instalada	  em	  Lisboa	  para	  se	  projetar	  no	  mundo.	  Não	  
podemos	  desperdiçar	  as	  competências	  que,	  em	  muitos	  domínios,	  só	  Lisboa	  oferece.	  

Os	  problemas	  de	  desenvolvimento	  regional	  não	  se	  resolvem	  com	  a	  criação	  de	  parques	  de	  
ciência	  na	  periferia	  da	  região	  de	  Lisboa,	  só	  por	  serem	  na	  periferia.	  Que	  estão	  vazios	  e	  
vazios	  continuarão.	  Os	  recursos	  são	  demasiado	  exíguos	  para	  suportar	  apostas	  erradas.	  

Passaram	  sete	  meses	  desde	  a	  criação	  da	  Universidade	  de	  Lisboa.	  Como	  estamos	  ?	  
Terminou	  a	  maratona	  de	  homologação	  dos	  Estatutos	  das	  Escolas,	  vai	  atrasada	  a	  produção	  
de	  um	  número	  sem	  fim	  de	  regulamentos	  feitos	  nas	  últimas	  décadas	  e	  que	  agora	  temos	  de	  
repensar	  e	  reescrever	  em	  poucos	  meses.	  Muitos	  regulamentos.	  Todos	  diferentes	  na	  
Clássica	  e	  na	  Técnica.	  Normalmente	  nos	  detalhes,	  onde,	  como	  sabemos,	  está	  sempre	  o	  
diabo.	  Outras	  vezes	  na	  essência.	  Mas	  tudo	  se	  fará	  sem	  sobressalto.	  Afinal	  a	  Universidade	  
é	  sempre	  uma	  casa	  inacabada.	  

Precisamos	  de	  organizar	  melhor	  a	  Universidade:	  lançaremos	  nos	  próximos	  meses	  o	  
concurso	  para	  instalação	  de	  um	  mesmo	  software	  de	  gestão	  académica	  e	  balcão	  único	  em	  
todas	  as	  Escolas,	  e,	  ainda	  este	  ano,	  o	  concurso	  para	  aquisição	  de	  um	  software	  de	  gestão	  
financeira	  e	  de	  recursos	  humanos,	  único	  para	  toda	  a	  Universidade.	  É	  imprescindível	  para	  
termos	  a	  informação	  necessária	  para	  a	  tomada	  de	  decisão	  esclarecida	  e	  para	  a	  construção	  
duma	  estratégia	  robusta	  e	  global.	  Sei	  que	  é	  um	  projeto	  ambicioso,	  mas	  não	  podemos	  cair	  
na	  tentação	  do	  comodismo,	  ou	  no	  medo	  da	  mudança.	  Só	  seremos	  uma	  Universidade,	  
mais	  do	  que	  a	  soma	  das	  partes,	  se	  trilharmos	  este	  caminho.	  Sei	  que	  todos	  participarão	  
nesta	  construção,	  que	  exige	  esforço,	  trabalho	  e	  reflexão,	  mas	  que	  sabemos	  ser	  
absolutamente	  essencial	  para	  o	  futuro.	  

Quero	  deixar	  claro	  que	  o	  Reitor	  assumirá	  todos	  os	  riscos	  para	  que	  a	  Universidade	  se	  faça.	  
Não	  haverá	  hesitações	  nem	  contrariedades	  que	  me	  desviem	  do	  rumo	  com	  que	  me	  
comprometi	  e	  que	  considero	  imprescindível	  para	  sermos	  uma	  grande	  universidade.	  Sei	  
que	  este	  é	  o	  momento	  certo	  para	  fazermos	  o	  que	  nunca	  se	  fará	  mais	  tarde.	  
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O	  Instituto	  de	  Orientação	  Profissional,	  o	  Instituto	  Dom	  Luiz	  e	  o	  Instituto	  Confúcio	  
deixaram	  de	  ser	  Unidades	  Especializadas	  dos	  Serviços	  Centrais	  para	  serem	  integrados	  nas	  
Faculdades	  de	  Psicologia,	  Ciências	  e	  Letras.	  Estou	  certo	  que	  esta	  é	  a	  solução	  que	  melhor	  
serve	  os	  interesses	  da	  Universidade	  e	  a	  melhor	  forma	  dessas	  unidades	  e	  da	  Universidade	  
cumprirem	  as	  suas	  missões.	  Durante	  o	  próximo	  ano	  reorganizaremos	  os	  Museus	  e	  o	  
Instituto	  para	  a	  Investigação	  Interdisciplinar.	  	  

E	  integraremos	  o	  Instituto	  de	  Investigação	  Científica	  e	  Tropical,	  se	  o	  Governo	  nos	  
transferir	  o	  património	  e	  o	  orçamento	  que	  permita	  fazer	  face	  às	  atuais	  despesas	  e	  
garantir	  a	  dotação	  que,	  no	  futuro,	  permita	  a	  sua	  sustentabilidade.	  Esta	  integração	  é	  
seguramente	  a	  melhor	  solução	  para	  o	  país,	  para	  a	  Ciência,	  para	  a	  Universidade	  e	  para	  
todos	  os	  que	  trabalham	  no	  IICT.	  	  

Quero	  anunciar-‐vos	  que,	  ainda	  este	  ano,	  lançaremos	  um	  concurso	  para	  a	  criação	  de	  
colégios.	  Estruturas	  ágeis,	  onde	  se	  fará	  investigação	  baseada	  na	  cooperação	  entre	  
docentes	  e	  investigadores	  de	  escolas	  diferentes,	  que	  se	  associam	  em	  torno	  de	  uma	  
iniciativa	  comum	  e	  que	  exploram	  novas	  áreas	  transversais	  do	  conhecimento.	  Esta	  
iniciativa	  é	  importante	  porque	  é	  na	  cooperação	  entre	  diferentes	  áreas	  de	  ensino	  e	  
investigação	  que	  se	  faz	  a	  Universidade.	  

A	  recente	  aprovação	  do	  Estatuto	  do	  estudante	  internacional,	  que	  nos	  permite	  acolher	  
estudantes	  estrangeiros,	  aumentará	  o	  prestígio	  e	  a	  internacionalização	  da	  Universidade.	  
A	  Universidade	  de	  Lisboa	  está	  numa	  situação	  privilegiada	  para	  tirar	  partido	  da	  
oportunidade	  aberta	  por	  esta	  legislação.	  Definiremos	  em	  breve	  o	  número	  de	  vagas	  para	  
estudantes	  de	  outros	  países,	  a	  que	  se	  seguirão	  ações	  de	  promoção	  para	  a	  atração	  de	  
estudantes,	  em	  especial	  nos	  países	  de	  expressão	  portuguesa,	  com	  particular	  enfâse	  no	  
Brasil,	  um	  potencial	  imenso	  para	  o	  Ensino	  Superior	  nacional,	  como	  ficou	  demonstrado	  
recentemente	  pela	  enorme	  procura	  das	  universidades	  portuguesas	  pelos	  estudantes	  do	  
programa	  Ciência	  sem	  Fronteiras.	  	  

Mas	  a	  internacionalização	  e	  o	  alargamento	  a	  novos	  públicos	  universitários	  lançam-‐nos	  
outros	  desafios.	  Para	  além	  de	  ser	  nossa	  obrigação	  oferecer	  condições	  de	  alojamento	  de	  
qualidade	  aos	  nossos	  estudantes,	  a	  renovação	  do	  nosso	  parque	  de	  residências	  assume	  
uma	  especial	  importância	  para	  a	  atração	  de	  estudantes	  nacionais	  e	  estrangeiros.	  É	  
imprescindível	  diminuir	  a	  dependência	  de	  edifícios	  arrendados,	  muitas	  vezes	  de	  
qualidade	  inaceitável,	  e	  cuja	  sustentabilidade	  económica	  foi	  posta	  em	  causa	  com	  o	  novo	  
regime	  de	  arrendamento	  urbano.	  

Conseguimos	  finalmente	  a	  aprovação	  do	  programa	  preliminar	  para	  a	  construção	  da	  nova	  
residência	  do	  campus	  da	  Ajuda.	  Lançaremos	  ainda	  este	  ano	  os	  concursos	  públicos	  
necessários	  para	  que	  se	  dê	  início	  à	  construção	  desta	  residência	  que	  terá	  capacidade	  para	  
acolher	  os	  seus	  primeiros	  100	  estudantes	  dentro	  de	  dois	  anos.	  
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A	  Cidade	  Universitária,	  que	  agrega	  um	  número	  significativo	  dos	  estudantes	  da	  
Universidade,	  poderá	  contar	  também	  com	  a	  sua	  primeira	  residência,	  cujo	  projeto	  deverá	  
estar	  terminado	  no	  final	  deste	  ano.	  

Ainda	  não	  chega.	  Mas	  permitirá	  quebrar	  um	  longo	  período	  de	  falta	  de	  investimento	  em	  
residências	  estudantis,	  porque	  a	  qualidade	  do	  alojamento	  não	  é	  um	  aspeto	  menor	  na	  vida	  
dos	  estudantes.	  

Espero	  ainda	  que,	  nos	  próximos	  dois	  meses,	  possamos	  iniciar	  a	  reabilitação	  do	  
Caleidoscópio,	  cujo	  direito	  de	  superfície	  foi	  cedido	  à	  Universidade	  pela	  Câmara	  Municipal	  
de	  Lisboa	  por	  um	  período	  de	  50	  anos.	  Teremos	  aí	  um	  grande	  espaço	  de	  estudo	  24	  horas,	  
uma	  livraria	  e	  outro	  equipamento	  cultural	  para	  a	  Academia	  e	  para	  a	  Cidade.	  	  

Mas	  muito	  há	  ainda	  para	  fazer.	  Temos	  a	  obrigação	  de	  conservar	  os	  espaços	  que	  estão	  
dedicados	  ao	  ensino,	  à	  investigação	  e	  aos	  serviços,	  garantindo	  condições	  condignas	  para	  
realizar	  o	  nosso	  trabalho.	  Em	  2014	  serão	  iniciadas	  as	  intervenções	  programadas	  para	  o	  
IGOT,	  Farmácia,	  Psicologia	  e	  Instituto	  de	  Educação.	  

A	  propósito	  de	  melhoria	  das	  condições	  de	  trabalho	  nas	  nossas	  Escolas,	  quero	  dar-‐vos	  uma	  
excelente	  notícia:	  Assinei	  ontem	  com	  a	  Senhora	  Secretária	  de	  Estado	  do	  Tesouro	  o	  
protocolo	  que	  concretiza	  a	  disponibilização	  para	  a	  Universidade	  de	  Lisboa	  de	  parte	  do	  
Convento	  de	  São	  Francisco,	  que	  permitirá	  resolver	  as	  graves	  carências	  de	  espaços	  na	  
Faculdade	  de	  Belas	  Artes	  e	  oferecer	  condições	  condignas	  àqueles	  que	  aí	  estudam	  e	  
trabalham.	  	  

Não	  posso	  deixar	  de	  agradecer	  aqui	  publicamente	  ao	  Prof.	  Nuno	  Crato,	  Ministro	  da	  
Educação	  e	  Ciência	  e	  ao	  Prof.	  José	  Ferreira	  Gomes,	  Secretário	  de	  Estado	  do	  Ensino	  
Superior,	  o	  empenhamento	  com	  que	  nos	  ajudaram	  a	  alcançar	  esta	  ambição	  antiga,	  da	  
Universidade	  e	  dos	  estudantes	  de	  Belas	  Artes.	  	  

Ainda	  em	  2014	  deveremos	  proceder	  à	  instalação	  em	  edifício	  do	  Estádio	  Universitário,	  do	  
novo	  Centro	  Médico	  da	  Universidade	  de	  Lisboa.	  Será	  um	  espaço	  renovado,	  dotado	  de	  
maior	  centralidade	  na	  Cidade	  Universitária	  e	  com	  uma	  capacidade	  de	  resposta	  ampliada.	  
Será	  essencial	  para	  a	  oferta	  de	  serviços	  de	  saúde	  na	  Universidade.	  

O	  Estádio	  Universitário	  deverá	  aumentar	  a	  sua	  relevância	  para	  a	  Universidade	  e	  para	  a	  
Cidade.	  A	  promoção	  da	  prática	  da	  atividade	  física	  e	  do	  desporto	  constitui	  uma	  
componente	  muito	  relevante	  na	  vida	  de	  uma	  comunidade	  académica,	  fortalecendo	  o	  
espírito	  de	  corpo	  da	  Universidade	  e	  a	  projeção	  da	  sua	  imagem.	  	  

Neste	  âmbito,	  o	  Estádio	  deverá	  apoiar	  a	  imensa	  atividade	  das	  AAEE	  no	  que	  respeita	  ao	  
desporto	  universitário.	  

A	  oferta	  cultural,	  em	  domínios	  tão	  diversos	  como	  o	  teatro,	  com	  um	  prestigiado	  festival,	  a	  
música,	  com	  a	  oferta	  de	  concertos	  dos	  mais	  variados	  tipos,	  o	  cinema,	  com	  programação	  
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específica	  na	  Reitoria	  e	  nas	  Escolas,	  e	  o	  debate	  de	  ideias	  robusto	  e	  continuado,	  é	  uma	  
marca	  maior	  de	  qualquer	  Universidade.	  A	  nossa	  não	  é	  exceção,	  como	  a	  criação,	  a	  curto	  
prazo,	  de	  uma	  agenda	  cultural	  tornará	  claro.	  

A	  vontade	  de	  termos	  uma	  participação	  ativa	  na	  construção	  do	  nosso	  futuro,	  não	  nos	  
retira	  a	  preocupação	  com	  o	  presente	  que	  nos	  bate	  à	  porta	  muitas	  vezes	  de	  forma	  brutal.	  
Constato,	  com	  muita	  preocupação,	  que	  no	  corrente	  ano	  se	  verifica	  uma	  forte	  quebra	  na	  
procura	  de	  refeições	  nas	  nossas	  cantinas.	  Comparando	  os	  meses	  de	  janeiro	  de	  2013	  e	  
2014	  verificamos	  um	  decréscimo	  de	  28%	  no	  número	  de	  refeições	  servidas.	  Esta	  tendência	  
de	  descida	  mantem-‐se	  no	  mês	  de	  fevereiro	  e	  reforça	  a	  tendência	  que	  já	  vem	  de	  2012.	  	  

Urge	  acompanhar	  a	  situação,	  apurar	  as	  causas	  e,	  caso	  seja	  necessário,	  implementar	  
medidas	  que	  invertam	  esta	  tendência.	  

14%	  dos	  nossos	  estudantes	  candidataram-‐se	  a	  bolsas	  de	  estudo	  no	  corrente	  ano	  letivo,	  
7000	  candidaturas,	  das	  quais	  350	  não	  seriam	  elegíveis	  caso	  os	  candidatos	  continuassem	  a	  
ser	  penalizados	  pelas	  dívidas	  tributárias	  e/ou	  contributivas	  de	  um	  qualquer	  elemento	  do	  
agregado	  familiar.	  Andou	  bem	  o	  governo	  ao	  acabar	  com	  esta	  penalização	  inaceitável.	  

Temos	  que	  reconhecer	  que	  há	  ainda	  estudantes,	  com	  capacidade	  e	  vontade	  para	  estudar	  
na	  universidade,	  e	  que	  o	  não	  podem	  fazer	  por	  razões	  económicas.	  Como	  todos	  sabemos,	  
o	  berço	  em	  que	  se	  nasce	  molda	  ainda	  excessivamente	  o	  futuro	  de	  cada	  um	  de	  nós.	  	  	  

Volvidos	  que	  estão	  7	  meses	  sobre	  o	  momento	  em	  que	  iniciámos	  este	  caminho	  comum,	  
constato	  com	  muita	  satisfação	  que	  somos	  cada	  vez	  mais	  uma	  universidade:	  a	  
Universidade	  de	  Lisboa.	  	  	  

Graças	  ao	  envolvimento	  sempre	  construtivo	  das	  nossas	  Escolas,	  à	  sua	  adesão	  a	  este	  
projeto,	  que	  é	  de	  todos,	  e	  ao	  orgulho	  de	  pertença	  à	  nossa	  Universidade.	  

Uma	  última	  palavra	  sentida	  de	  agradecimento	  a	  todos	  os	  que	  trabalham	  nos	  Serviços	  
Centrais,	  os	  que	  mais	  diretamente	  sentiram	  no	  seu	  dia	  a	  dia	  a	  mudança	  que	  resultou	  da	  
reorganização	  que	  tivemos	  de	  implementar,	  e	  que	  muito	  têm	  contribuído	  para	  que	  a	  
Universidade	  faça	  o	  seu	  caminho.	  

Há	  muitos	  anos	  atrás,	  numa	  guerra	  à	  escala	  planetária,	  e	  com	  a	  sorte	  da	  civilização	  e	  da	  
cultura	  na	  balança,	  Churchill	  disse	  num	  magnífico	  discurso	  aquilo	  que,	  de	  modo	  bem	  mais	  
modesto,	  podemos	  adotar	  para	  nós,	  aqui,	  neste	  momento:	  

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

	  


