Intervenção do Reitor da U.Porto na Gala do Desporto
em 10 de julho de 2014, Salão Nobre da Reitoria
Sebastião Feyo de Azevedo
Exma Vice-presidente da CMPorto, Profª Drª Guilhermina Rego
Exmo Diretor Regional do Norte do IPDJ, Dr. Manuel Dias Barros
Exmos Vice-reitores e Pró reitores da U.Porto
Caros Diretores e representantes das Faculdades da U.Porto
Caros membros do Conselho Geral da U.Porto
Caro Diretor do CDUP
Caro Diretor dos SASUP
Caro Diretor dos Serviços Partilhados
Caros membros do Conselho Executivo do CDUP-UP
Caros membros do Conselho Coordenador do CDUP-UP
Exma Presidente da FADU
Exmo membro do Comité Executivo da EUSA, Prof. Fernando Parente
Caros representantes dos Serviços Desportivos de Instituições de Ensino Superior presentes
Caros representantes da Federação Académica do Porto
Caros Presidentes e representantes das Associações de Estudantes da U.Porto
Caros representantes do Clube Desportivo Universitário do Porto
Caro representante da Federação Portuguesa de Voleibol
Caro Prof. Manuel Janeira
Caros nomeados
Caros estudantes/ atletas

Quero começar por lhes dizer que esta é uma cerimónia de imenso simbolismo para mim, que
em tempos não distantes fui um ‘esforçado’ desportista competitivo e que realmente acredito
imenso nas grandes virtualidades do desporto.
É com imensa satisfação que vejo os grandes progressos culturais, de atitude, das nossas
instituições e dos nossos estudantes na visão da importância do desporto.
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O desporto é uma área estratégica para a equipa reitoral recentemente empossada. Estamos
conscientes da importância da prática desportiva para a vida académica, bem como para a
afirmação externa da Universidade. Antes de mais, a atividade desportiva proporciona bemestar físico e mental ao estudante, melhorando a sua acuidade cognitiva. Depois, o desporto
constitui também um fator de consolidação da personalidade, porquanto incute princípios
tão estruturantes como o companheirismo, a solidariedade, a urbanidade, o respeito cívico e
a disciplina individual e coletiva. Acresce que o desporto promove a integração na
comunidade académica, mercê do espírito de partilha, cooperação e entreajuda subjacente à
prática e à competição desportivas. De notar ainda que o desporto universitário é um meio de
representação da U.Porto, contribuindo para a sua notabilidade pública e para a construção
de um sentimento de pertença à instituição.
Por todas estas importantes razões, é nossa intenção incentivar a atividade física e desportiva
entre a comunidade académica da U.Porto, com o propósito de aumentar o número de
praticantes e de melhorar o desempenho dos nossos atletas em competições universitárias.
Para que tudo isto suceda, é fundamental consolidar uma cultura de desporto na
Universidade, o que passa necessariamente pela qualificação da oferta de atividades físicas e
desportivas dentro do campus universitário.
Quero sublinhar que a política da U.Porto para o desporto deve assumir claramente duas
vertentes: a promoção da atividade física e desportiva sistemática, direcionada para o lazer e
o apoio à competição universitária, tendo em vista a representação da Universidade.
Temos que reconhecer que os meios oferecidos à comunidade académica, o parque
desportivo da U.Porto, são atualmente relativamente limitados. Há, portanto, que prosseguir
e intensificar o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pela Universidade no sentido de
requalificar as infraestruturas existentes e dotar o campus de novos equipamentos
desportivos. Neste particular, a conclusão do processo de recuperação, ampliação e
modernização do Estádio Universitário é um objetivo prioritário, considerando não só o
simbolismo histórico desta infraestrutura, como as amplas potencialidades desportivas que
encerra.
Esta relativa limitação do nosso parque desportivo torna ainda mais notável o desempenho
dos atletas da U.Porto nas competições universitárias. Sublinho a propósito, com o muito
prazer de ‘antigo desportista’ e o orgulho de pertencer a esta Instituição há muitos anos, que,
no ano letivo que agora termina, a U.Porto bateu o recorde de medalhas do Campeonato
Nacional Universitário. Nunca na história do desporto universitário português uma
instituição do ensino superior havia conquistado, num só ano letivo, 156 medalhas, como
sucedeu em 2013-14 com a U.Porto, cujo anterior recorde era de 140 medalhas. Estão, pois,
de parabéns os nossos atletas e toda a estrutura humana de apoio, constituída por dirigentes,
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treinadores e outros colaboradores, por este feito histórico, que traduz o elevado nível
competitivo do desporto universitário na U.Porto. A nossa Universidade deve orgulhar-se da
qualidade, abnegação e ambição demonstradas pelos seus atletas e agradecer-lhes a forma
superior como representaram a instituição nas competições desportivas.
Ora a Gala do Desporto serve, justamente, para celebrar os sucessos desportivos dos atletas
da U.Porto, sublinhando a excelente capacidade física, técnica e mental que revelaram nas
competições universitárias. Não tenho dúvidas de que, com os seus triunfos, os atletas da
U.Porto dignificaram a instituição que representam e contribuíram para o seu prestígio
desportivo. A Gala é assim uma forma de retribuir, com uma manifestação pública de carinho
e gratidão, o quanto a prestação dos atletas engrandeceu a Universidade. São exemplos como
estes, em que prevalece uma grande vontade de superação, que queremos promover na nossa
comunidade académica, em todas as áreas de atividade humana e não apenas no desporto.
Termino com um agradecimento a todos os que constituíram esta grande equipa U.Porto no
ano letivo de 2013-14. Desejo ainda o maior sucesso aos estudantes que vão representar a
nossa Universidade nos EUSA GAMES, no final de julho, em Roterdão, onde a U.Porto
contará com a sua maior delegação de sempre.

Em 10 de julho de 2014, no Salão Nobre da Universidade
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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