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SESSÃO DE ABERTURA DO ANO ACADÉMICO 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

27 de Fevereiro de 2014 

 

 

Obrigado. 

É esta a única palavra que deve ser dita. 

Obrigado ao Reitor da Universidade, Prof. António Cruz Serra. 

Obrigado ao Senado.  

Obrigado ao Conselho Geral. 

Obrigado a todos os que sentem esta distinção como sua, porque, na verdade, ela é 

fruto de uma história que construímos em comum, de uma história que ainda está, 

quase toda, por fazer.  

O caminho faz-se caminhando, caminhando com os outros, vencendo a província 

que está dentro de nós, conquistando horizontes que, de outro modo, teriam ficado 

inacessíveis. 

 

As instituições são como as pessoas:  

“O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 

desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou” (João Guimarães Rosa). 
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São Tomás de Aquino refere que a gratidão tem três graus.  

O primeiro consiste em reconhecer o benefício recebido. Está presente no thank you 

da língua inglesa.  

O segundo é agradecer, dar graças. Está no francês merci ou no castelhano gracias.  

Só na língua portuguesa se atinge o terceiro grau, o mais profundo de todos, o 

vínculo, o dever de retribuir, obrigado, fico obrigado perante vós, a partir de hoje o 

meu vínculo é ainda mais forte, é ainda mais intenso. 

 

Quase tudo na minha vida tem sido feito de acasos e de encontros surpreendentes. 

Hoje, preciso de falar-vos de dois destes encontros. 

O primeiro foi com o Prof. Albano Estrela. Encontrei-o por acaso, na Feira do 

Livro. Mal o conhecia. Quis saber de mim, e trouxe-me para a Universidade. Assim 

iniciei, aos 32 anos – eu que vinha de uma estranha mistura das artes, do magistério 

primário, da educação e da história – uma inesperada vida universitária. 

O segundo encontro começou ao telefone, de Lisboa para Nova Iorque. O Prof. 

José Barata-Moura, que eu não conhecia pessoalmente, convidava-me para vice-

reitor. Aceitei quase sem pensar e aqui vivi o tempo mais importante da minha vida, 

e me tornei, em 2006, o mais improvável de todos os reitores que a universidade 

poderia ter escolhido.  

No agradecimento a estes dois homens extraordinários, tão diferentes, de uma tão 

grande sensibilidade, homens de intuição e de razão, quero simbolizar todos os 

colegas, que, na aprovação ou na crítica, partilharam comigo anos de tanta 

intensidade. 

A todos, na antiga UL e na antiga UTL, a nossa outra metade, dirijo palavras de 

profundo reconhecimento, e gratidão. E nelas quero juntar, de forma muito 

especial, os estudantes, com quem tanto aprendi, e os funcionários (os servidores 

públicos, como se diz no Brasil), cujo esforço e trabalho permitiram fazer um caminho 

que, de outra maneira, não teríamos feito. 
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A universidade é feita de todas estas presenças, sobretudo uma Universidade como a 

nossa que, agora, cultiva a pluralidade dos saberes, das artes às ciências, das 

humanidades às tecnologias; uma Universidade que, agora, tem uma 

responsabilidade ainda maior na defesa da cultura e do conhecimento. 

A “guerra” contra as artes, contra as humanidades, contra as ciências sociais, não é 

de agora. Volta e torna a voltar, sobretudo nos tempos de crise, justamente quando 

mais precisamos delas.  

Como se nada interessasse a não ser o que tem utilidade imediata. Utilidade 

imediata! Mas para quê? E para quem? Repita-se: “a poesia é a única prova concreta 

da existência do homem” (Luis Cardoza y Aragón). 

Ninguém decretou a existência da literatura, nem das artes, nem da criação. 

Ninguém decretará a sua extinção, o seu desaparecimento, a sua inutilidade.  

Temos um dever de resistência perante esta visão empobrecida do mundo, do 

conhecimento e da ciência. Não há culturas dispensáveis. Esta universidade é do 

“todo” e é na diversidade do “todo” que encontra a sua razão de ser. 

 

 

A crise está a transformar-se num instrumento de dominação e serve para legitimar 

ideias que, de outra forma, nenhum de nós aceitaria; serve para impor soluções, ditas 

inevitáveis, que corrompem a nossa capacidade de decisão e a nossa liberdade. 

Há cem anos, a Guerra atingiu a Europa. Não foram só as atitudes bélicas de alguns 

que a tornaram possível. Foi a resignação de muitos, as hesitações, as inércias, uma 

espécie de apatia ou “consentimento geral” daqueles que iriam ser as suas principais 

vítimas.  

A Universidade tem um dever de consciência e de resistência, tem a obrigação de ser 

crítica, não como negação, mas como construção. Há caminhos que se fazem 

dentro. Há outros que se fazem fora. São estes, os caminhos de fora, que eu 

gostaria de ajudar a Universidade a percorrer. 
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Temos de estar presentes em todos os debates da sociedade portuguesa. Temos de 

realizar estudos, de preparar alternativas, de informar decisões. Temos de nos ligar à 

economia, ao desenvolvimento, à criação de emprego. Temos de construir espaços 

de trabalho com as empresas, de participar nos processos de mudança e de inovação 

tecnológica.  

É neste vínculo, neste compromisso entre o conhecimento e a economia, entre o 

conhecimento e a sociedade, que se encontra a chave para um futuro que não seja 

regresso ao passado.  

 

Para que esta ligação seja possível, para que este vínculo seja sólido, é imprescindível 

libertar as universidades das amarras que as asfixiam, que lhes retiram vida. Amarras 

internas, corporativas, que imobilizam a universidade; e amarras externas, de uma 

infinita burocracia e controlo, que destroem a nossa autonomia, a nossa liberdade. 

Estamos num momento decisivo. Não podemos esperar mais. De uma vez por 

todas, é preciso que o Estado compreenda a natureza das universidades e lhes dê 

liberdade de organização e de acção. Não há responsabilidade sem liberdade. Como 

Reitor, ouvi de todos os governos palavras de aplauso à autonomia universitária. 

Mas as coisas ficaram na mesma, sempre na mesma, até que a crise vem, e tudo 

piora. 

Não estou a falar de uma vírgula a mais ou de uma vírgula a menos, de uma alínea a 

mais ou de uma alínea a menos, estou a falar de uma concepção radicalmente 

diferente das relações entre o Estado e as universidades. Nada se fará sem um 

mínimo de meios e sem um máximo de liberdade. Assim, como está, é que não. 

Definitivamente, não. 
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A seguinte frase terá aparecido numa parede do México: “Basta de realizações. 

Queremos promessas!”. Primeiro, a frase choca, mas depois percebemos nela uma 

verdade maior – não há caminho sem uma ideia de futuro, sem a fidelidade a um 

propósito, a uma causa pela qual valha a pena dar a vida. 

Abril vai fazer 40 anos daqui a dois meses. Recordo essa sensação única, irrepetível, 

que nos fazia acreditar que o futuro de todos estava no mais pequeno gesto de cada 

um, que o mundo estava ao nosso alcance. Hoje, vivemos a sensação oposta: 

sentimos que, façamos o que fizermos, nada muda, que tudo se decide num lugar 

longe de nós e da nossa vontade.  

Precisamos de recuperar a energia de Abril. Somos responsáveis pelo que fazemos, 

mas também pelo que deixamos de fazer, pelas lutas que travamos, mas também por 

aquelas a que renunciámos. Hoje, mais do que nunca., temos uma responsabilidade 

de presença na sociedade.  

 

“Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras maiores 

perguntas” (João Guimarães Rosa). 

 

É ao serviço destas “maiores perguntas”, de uma Universidade seriamente 

comprometida com o país, que pretendo colocar o título que hoje me é concedido.  

Não há lutas nem esperanças solitárias. Há vidas e ambições solidárias, que se tecem 

em conjunto, em comum, e assim se reconhecem e se distinguem. 

Na pessoa do Reitor António Cruz Serra, digo-vos obrigado, e assim fico obrigado a 

participar convosco neste renovado esforço da Universidade para estar na 

sociedade, para inspirar e construir as soluções de que o Portugal presente precisa para 

se transformar em Portugal futuro.  

Termino como comecei. Com a única palavra que devia ter dito: Obrigado. 


