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Longevidade desvendada

Desta forma tão estranha de ser, sem falar e só a escrever, incubo-me de dar os parabéns 

à Universidade do Porto. Não o farei já, cada coisa a seu tempo. 

Confesso ser particularmente difícil falar da Universidade do Porto sem personalizar algu-

mas ideias. Afinal, o meu constructo tem iminentemente em si a Universidade do Porto. 

Da mais lógicas das formas, é correto afirmar que eu, como qualquer outro que por aqui 

passou, somos à nossa maneira porque aqui estudamos. A Universidade do Porto é indelé-

vel da nossa história. 

Interrogo-me, no meio deste pensamento todo, qual será o álibi para os 109 anos da 

Universidade do Porto. Ao lado dos 45 anos de democracia em Portugal, dos 71 anos da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, são muitos. Esta existência é ainda mais 

intrigante quando sabemos que por ela passaram duas guerras mundiais, uma ditadura na-

cional, a invenção da bomba atómica e tantas outras catástrofes do tempo do Homem. O 

que faz esta Universidade sentir-se impune em relação a estes acontecimentos? 

Respondo, corrigindo talvez a pergunta, não será a Universidade do Porto que se sente 

impune, mas é antes quem por lá passa que lhe permite a impunidade de viver no tempo. 

A resposta à duração de uma instituição está, por isso, no impacto que teve, tem e terá nas 

suas gentes. 

O percurso de cada um de nós é sempre carregado de incertezas e dúvidas e, não raras 

vezes, as respostas para essas dúvidas e incertezas teimam em não existir. Este percurso, 

que se inicia com o nascimento e, por força da vida, termina com a morte, é moldável. Por 

isso é que existe a Educação, porque conseguimos fazer de nós, indivíduos e coletivo, algo 

que achamos melhor (ou pelo menos diferente) do que o estado atual. 

A Universidade, tida como último reduto da vida desprendida dos jovens que ainda vivem 

por conta de seus pais, sem por isso serem condenados, representa, portanto, um ecossiste-

ma de conhecimento densíssimo onde o constrangimento do mundo real ainda não abalou 

os jovens. Está criado, assim, o caldo para que os e as jovens que estudam em sítios como
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a Universidade do Porto possam viver os melhores anos da sua vida. Os anos em que o 

pensamento é livre por si e a maturidade já é suficiente para que acreditemos na possibi-

lidade de arranjar soluções para problemas sérios. 

E foi aqui, nesta parte do pensamento que encontrei o segredo da longevidade das Uni-

versidades, como é o caso da do Porto: perpetuam em si a capacidade de arranjar soluções, 

grandes ou pequenas, para os problemas. São entidades resolutivas, e essas serão sempre 

preservadas. Serão sempre importantes, em todas as etapas da nossa história. 

É precisamente por esta cabal função que, ao fim de 109 anos, devemos conseguir garantir 

que a Universidade do Porto continua a acolher em si cada vez mais jovens que queiram 

nela estabelecer a alma mater. Alargue-se esta intenção a todo o sistema de Ensino Superior. 

É necessário aumentar o número de pessoas que têm a oportunidade de sofrer o processo 

de transformação do Ensino Superior. Como um país se perpetua pelas suas gentes, as 

instituições de ensino superior perpetuam-se pelos seus estudantes. 

Há, nesta senda, problemáticas a ser resolvidas. O acesso e a frequência no ensino superior 

continuam a ser realidade intangíveis para alguns que querem cá chegar e para alguns que 

já cá estão. 

Neste dia de festa, que pontua tempos menos festivos, abstenho-me de enfatizar mais pro-

blemas que existem, são conhecidos e inegáveis na Universidade do Porto e no sistema 

de Ensino Superior para deixar outra mensagem. Se esta casa passou pelos 109 anos por 

ter sempre sido cada de resposta a crises, acredito que também o será para este que hoje 

todos vivemos. Acredito ainda que seremos todos altruístas e visionários o suficiente para 

entender que o Futuro reservará muitos outros desafios e que nos cabe a nós garantir que 

haverá mais pessoas preparadas para lhes resposta. Há medida que aumentam os anos das 

instituições também é importante que aumente o seu número de estudantes. Assim nunca 

se tornarão velhas. Só assim seremos eternos. 

E, cumprindo a minha missão, parabéns Universidade do Porto. 
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