
DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO
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PROFESSORES DOUTORES JORGE RIBEIRO DE FARIA
E ALBERTO AMARAL, INTEGRADA NA INAUGURAÇÃO
DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA DA FACULDADE
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ANDRÉ LAMAS LEITE (*)

Magnífico Reitor da Universidade do Porto,
Senhores Vice-Reitores,
Senhor Prof. Doutor Jorge Ribeiro de Faria,
Senhor Prof. Doutor Alberto Amaral,
Senhores Presidentes dos Órgãos de Gestão da Faculdade de Direito,
Senhores Docentes, Senhores Funcionários, Senhores Estudantes,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Desenganem-se todos quantos conjecturavam que nos apresentaría-
mos perante vós com o intuito de elaborar uma espécie de laudatio do
Sr. Prof. Doutor ALBERTO MANUEL SAMPAIO CASTRO AMARAL. Falece-nos
o engenho para tal empresa por uma dúplice ordem de razões, já descon-
tado o nosso parco verbo — a diferença das áreas do Saber do homena-
geado em relação à nossa e a tarefa estultícia em que se traduziria falar do
Académico brilhante e do Reitor que apedidaremos, qual D. João I, como
«O de Boa Memória».

Todos sabemos que o homenageado é Catedrático do Departamento de
Química da Faculdade de Ciências, colaborando ainda com a Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação; foi um dos Reitores durante mais
tempo à frente dos destinos da nossa Universidade (12 anos) e, talvez por

(*) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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isso, hábil em lidar com Ministros, Secretários de Estado e os poderes
instalados com palavras acutilantes e, muitas vezes, incómodas, assim des-
mentindo JOSÉ GIL (1) quando assevera que os portugueses «[se] aproximam
indirectamente, percorrem espirais, caminhos ínvios e barrocos até abordar
claramente a questão.» Alberto Amaral define-se, não obstante, como «um
revolucionário tranquilo», «uma pessoa pacífica», com «boa capacidade
de relacionamento».

Encontramo-nos aqui hoje, isso sim, na nossa qualidade de um dos anti-
gos alunos do primeiro curso de licenciatura em Direito desta Faculdade
para, em nome de todos eles — e dos actuais estudantes —, proclamar, urbi
et orbe, que temos memória — essa «fogueira dentro das mãos» de que fala
MARIA DO ROSÁRIO PEDREIRA (2) — e que ela nos impele a demonstrar a
Alberto Amaral o nosso profundo reconhecimento pelo que fez, faz e fará
em prol da nossa Instituição. Falaremos, no essencial, e sendo certo que
todas as perspectivas são indissociáveis, do Homem, de um dos Pais cria-
dores da nossa Instituição e do pensador do ensino superior.

ALBERTO AMARAL — O Homem.

Há momentos na vida que nos marcam. Imagens e sons. Luz, som-
bras e angústias.

Um desses momentos imaginamos hoje musicado pelas palavras de
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN — «Irás ao Paço irás paciente-
mente/ pois não te pedem canto mas paciência (…)» (3) —, quando, no
Outono de 1995, descontentes com o não início atempado do primeiro
ano lectivo da FDUP, alguns de nós subíamos as escadas que conduzem ao
gabinete reitoral. Perpassava uma sensação de que havíamos entrado num
lugar pleno de História, de majestade e que nos impelia a uma espécie de
«redução da condição humana», para dizê-lo com ANDRÉ MALRAUX.

Todavia, aberta a porta, recebia-nos uma figura descontraída e infor-
mal, longe do arquétipo de Reitor que habitava a nossa mente. Um Homem
simpático, afável, directo e frontal, reconhecendo as dificuldades de então,
mas garantindo-nos, com aquele olhar simultaneamente férreo e bondoso
que o caracteriza, que tudo estava em curso e que se oferecia ele próprio
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(1) Portugal, Hoje. O Medo de Existir, Lisboa: Relógio d’Água, 2004, p. 75.
(2) «Pai, dizem-me que ainda te chamo, às vezes (…)».
(3) «Camões e a Tença».
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como penhor do cumprimento de um ano lectivo sem sobressaltos de
monta. Leia-se: os escolhos que não resultassem da normal colocação em
marcha de um gigante adormecido há cerca de 80 anos.

Confessamos que, tendo entrado desconfiados e prontos para um dis-
curso reivindicativo, aquele olhar penetrante e o tom de voz simultaneamente
calmo e determinado, deixou-nos a todos com a convicção de que a pala-
vra do Reitor selava uma aliança que, não sendo sagrada, era académica
e que, sendo-o — entendida a Academia como bastião da Verticalidade, da
Verdade e da Lisura de comportamentos —, ali se encontrava o rochedo que
nos faltava para calar os Velhos do Restelo que vociferavam havermos
cometido um erro crasso.

ALBERTO AMARAL — Um dos Pais criadores da nossa Faculdade.

Em Dezembro de 1995, no Centro de Citologia Experimental, a pro-
messa era cumprida e, em Janeiro de 1996, o Sr. Prof. Doutor Jorge Ribeiro
de Faria leccionava a aula inaugural, in casu — numa feliz coincidên-
cia —, da cadeira de Introdução ao Direito.

Sobre este Académico ímpar, depois da belíssima e comovente home-
nagem que a nossa querida amiga Rute Teixeira Pedro lhe dirigiu, permi-
tam-nos apenas, Magnífico Reitor e Sr. Prof. Doutor Alberto Amaral, que
afectuosamente chamemos a esta comunhão de Amizade e Gratidão os
Srs. Profs. Doutores Ribeiro de Faria e Cândido da Agra — juntamente com
V. Ex.as esteios fundadores desta Casa —, com a singela dedicatória que
já tivemos ocasião de publicar: «Exemplos de Homens e de Mestres».

Como dizíamos, já com as actividades lectivas em andamento, Alberto
Amaral poderia tão-só colher os louros de ter criado a Faculdade de Direito
da Universidade do Porto, não nos olvidando, também, hic et nunc, dos
esforços dos seus antecessores. Assim o não fez, presidindo à então Comis-
são Instaladora e provando à saciedade que este era também um projecto
seu que levaria a bom porto.

Neste cargo não regateou esforços no sentido de que o corpo docente
fosse crescendo em quantidade e qualidade, as condições materiais fos-
sem sendo melhoradas e a Biblioteca desse os seus primeiros passos, jun-
tamente com os demais Serviços indispensáveis a uma instituição de ensino
superior. Mais ainda: quando, desde 1995, os jornais escreviam que o
Reitor Alberto Amaral estabelecia o edifício central da então Faculdade
de Engenharia como a nossa morada definitiva, mais uma vez desconfiá-
vamos. Todavia, com o concurso do imprescindível empenho pessoal do
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actual Reitor, Prof. Doutor Novais Barbosa, a peregrinatio geográfica da
Faculdade teve como epílogo o sumptuoso edifício em que hoje nos encon-
tramos.

No baú das recordações que nos acodem ao espírito, lembramos com
especial carinho a justa homenagem que a Faculdade lhe organizou, em
Novembro de 1998, aquando do termo do seu mandato como Reitor da
maior Universidade do País. Ainda no Campo Alegre, uma placa muito sim-
ples, as palavras sentidas dos Prof. Doutores Ribeiro de Faria e Cândido
da Agra e as primeiras actuações do Grupo de Fados e da Tuna Femi-
nina, levaram a que Alberto Amaral agradecesse o gesto com a voz embar-
gada e com uma comoção que permanece gravada naquele escrínio de
recordações de que lançamos mão quando, aqui e além, na nossa vida,
nos esquecemos de um dos mais belos versos do hino Gaudeamus Igitur,
de KINDLEBEN: Vita nostra brevis est/ Brevi finietur.

Se nos é permitida a imagem, o Adamastor deixava embalar-se e nele
se vislumbravam olhos rasos de lágrimas perante marinheiros que, tre-
mendo três vezes, não o desafiavam, como em PESSOA, mas lhe sussurra-
vam: Eis a tua obra, por certo inacabada e ainda uma criança, mas que
aspira ao futuro de excelência de que tu és modelo!

ALBERTO AMARAL — O pensador do ensino superior.

No jantar que se seguiu, Alberto Amaral mostrava outra das facetas da
sua rica e complexa personalidade: a de político do ensino superior, de cien-
tista da educação, de investigador empenhado e de filósofo cujo thelos é
a Educação, não como parangona político-partidária nunca tomada como
verdadeira prioridade neste País (com ALMADA NEGREIROS (4): Portugal fica
para depois/ e os portugueses também/ como tu), mas como um plus que
distingue a nossa afirmação como Povo. E tem-no sempre levado a cabo
com o traço de carácter que, para nós, é primus inter pares: a humildade.
O homenageado reflecte, luzidiamente, as sábias palavras de S. TOMÁS DE
AQUINO: «Nunca a minha ciência, a minha cadeira de Mestre, nem nenhum
acto escolar me induziram a qualquer movimento de vã glória, que me
levantasse do assento da humildade» (5).
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(4) «Ode a Fernando Pessoa».
(5) Citado por GUILHERME TOCCO, in: SUZANNE VRAI e ANDRÉ PINET, Quinze Dias

com São Tomás de Aquino, Lisboa: Paulus, 1999, p. 17.
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Quer enquanto Reitor, quer como Presidente do Centro de Investiga-
ção de Políticas do Ensino Superior (CIPES) — cargo que ocupa desde a
criação daquele instituto, em 1998, pela Fundação das Universidades Por-
tuguesas do Conselho de Reitores —, Alberto Amaral nunca teve receio de
afirmar bem alto o que pensava sobre as medidas governativas e as hipo-
crisias políticas. Sobretudo, sem regionalismos bacocos, transformou a
Universidade do Porto, com a ajuda de muitos que a História teima em con-
denar à penumbra, de espaço regional em pólo de atracção nacional e
internacional.

Nas suas funções de Presidente do CIPES, através de publicações cien-
tíficas — inter alia, «O Ensino Superior pela Mão da Economia» (6) —, con-
ferências e contributos enquanto cidadão atento, não se tem cansado de
remar contra algumas pré-compreensões e opinion makers, como aconteceu,
v. g., na matéria da criação de rankings das escolas e na cada vez mais
necessária melhoria das competências pedagógicas dos docentes. Persiste
em denunciar o estrutural desinvestimento no ensino superior público e
alerta para que «Os mercados não são nem a poção mágica que resolverá
todos os problemas do ensino superior, nem a personificação do mal» (7).

No tão controverso «espartilho de Bolonha» é autoridade incontes-
tada, mantendo, fiel a si próprio, o estilo de não se escapulir a afirmações
politicamente menos convenientes. Permitam-nos que citemos alguns tre-
chos impressivos do entendimento do Professor sobre a matéria: «É impor-
tante que o processo de convergência de Bolonha não fuja ao controlo
académico para se tornar num feudo da burocracia europeia que conduza
a uma homogeneização do ensino superior europeu provocando, assim, a
sua mercadorização e a abertura à cobiça de iniciativas privadas visando
essencialmente o lucro» (8). Como com argúcia tem sumariado em vários
fóruns, «Bolonha tem muito mais a ver com questões económicas do que
académicas». Neste particular, ecoam as palavras que proferiu há bem
pouco tempo na Faculdade de Economia da nossa Universidade: «Existe
uma agenda oculta de Bolonha que reduz tudo a uma questão de compe-
titividade económica do espaço europeu. Diminuir os custos com a
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(6) Porto: CIPES, 2002.
(7) Resumo do artigo: AMARAL, A., TEIXEIRA, P. et al., «Conclusion», in: TEI-

XEIRA, P., JONGBLOED, B., DILL, D. e AMARAL, A. (eds.), Markets in Higher Education: Rhe-
toric or Reality?, Dordrecht: Kluwer, 2004 (nossa tradução).

(8) «Bolonha, a Globalização e o GATS», in: Jornal A Página da Educação, ano 12,
n.º 119, 2003, p. 9.
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mão-de-obra e os encargos do Estado com o ensino superior são os objec-
tivos principais a atingir».

É à História que cabe julgar o Homem. Sem querer antecipar esse
impiedoso julgamento, não temos dúvidas em afirmar que os mandatos
de Alberto Amaral e de Novais Barbosa — este último, dentro de alguns
meses e por mérito próprio, com o seu retrato na Sala do Conselho da
Reitoria — marcam indelevelmente o percurso da Universidade do Porto
desde a sua criação no dealbar da República.

Tocou-lhes viver complexos momentos históricos e, cada qual, com a
sua personalidade, soube interpretar o «imperativo categórico» do Porto
Cidade e do Porto Região em ter não uma Universidade paroquial, mas uma
Universitas viva e dialogante, qual célula em que, por uma daquelas con-
jugações astrais imperscrutáveis, se esboçou o primeiro dia da Faculdade
de Direito.

A todos nós que hoje nos curvamos perante o passado, o presente e
o futuro de Alberto Amaral e o seu inestimável contributo a esta Faculdade,
deixa este Ilustre Professor, mesmo em silêncio, o seu exemplo que tão
sublimemente se resume no repto hercúleo de RICARDO REIS:

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

Muito Obrigado.

Porto, Salão Nobre da Faculdade de Direito, 10 de Outubro de 2005.
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