Editorial
Este é o primeiro editorial da Revista ALUMNI que assino na qualidade de Reitor da U.Porto,
cargo que exerço desde 27 de junho de 2014. Começo por saudar toda a grande comunidade
académica da U.Porto, colegas docentes, investigadores e funcionários não docentes, no
ativo, jubilados ou aposentados, estudantes de hoje e antigos estudantes. Saúdo em particular
o professor José Carlos Marques dos Santos, a quem tenho a responsabilidade de suceder
neste honrosíssimo cargo. O professor Marques dos Santos e a sua equipa reitoral realizaram
um trabalho notável nestes últimos oito anos. Deixaram-nos uma universidade pujante, com
dimensão e níveis de qualidade como nunca terá tido na sua brilhante história centenária, um
legado de imensa responsabilidade que, com a minha equipa reitoral, recebi e abracei com
determinação e confiança no futuro.
Propus na minha candidatura um programa sob o mote ‘“Antecipar o futuro, ousar a
mudança”, que no essencial pretende “dar corpo à ambição de fortalecer a reputação, de
manter a U.Porto como referência nacional do ensino superior e da investigação científica, de
manter a sua reputação como parceiro incontornável da Sociedade no desenvolvimento
regional e nacional, de a projetar internacionalmente, em crescendo, nos lugares cimeiros, à
luz dos múltiplos critérios de qualidade reconhecidos internacionalmente”. É um programa
de inclusão, que só terá sucesso, e tê-lo-á, na medida em que motive a participação de toda a
comunidade.
No desempenho das nossas funções, esperamos muito poder contar com o interesse,
disponibilidade e apoio dos alumni. Para nós, os antigos estudantes constituem um elemento
fundamental da comunidade académica, na medida em que representam ou espelham a
qualidade de ensino, a capacidade científica, a dimensão intelectual e a mentalidade
empreendedora da Universidade. Os alumni representam a principal medida do êxito da
U.Porto na sua missão de qualificação dos cidadãos. Por outro lado, vemos os alumni como
verdadeiros embaixadores da U.Porto, constituindo elos de ligação privilegiada com a
sociedade, facto da maior importância, pensando sempre que, para o cumprimento dos seus
deveres institucionais, é exigido às instituições do ensino superior uma constante interação
com as comunidades em que se inserem.
Nesta visão, dos antigos estudantes esperamos que sejam atores fundamentais da nossa
estratégia de ligação à sociedade e de promoção do desenvolvimento socioeconómico, que
abram vias de relacionamento da Universidade com decisores políticos, instituições públicas
e privadas, empresas e cidadãos socialmente influentes, que sirvam de interface entre a
Universidade e as demais organizações com relevância na sociedade portuguesa. Esperamos
que cooperem com a Universidade em projetos de formação e I&D, em parcerias

empresariais, na transferência de conhecimento, em iniciativas de voluntariado e no
mecenato de atividades académicas, científicas e culturais.
A nova equipa reitoral tenciona, por isso, reforçar o envolvimento dos alumni nas múltiplas
atividades da Universidade. Fortaleceremos os canais de comunicação por forma a que estes
nossos membros da comunidade sejam reiteradamente chamados a participar na vida
académica.
Neste contexto, a revista ALUMNI constitui um veículo privilegiado de comunicação com os
alumni, servindo para informar sobre as mais relevantes atividades da Universidade, para
partilhar memórias comuns relativas à nossa Universidade e para dar a conhecer projetos,
acontecimentos e histórias de vida de antigos estudantes com notabilidade pública. A revista
deverá contribuir para aprofundar o relacionamento da Universidade com os seus antigos
estudantes, contribuindo a jusante para a coesão da comunidade académica e para a projeção
da U.Porto extramuros.
Deixo, desde já, um convite a toda a Comunidade, aos nossos leitores, para contribuírem para
a edição da revista com sugestões, ideias e opiniões.
Neste início de ano, faço votos para que 2015 lhes traga bem-estar, a nível pessoal e
profissional.
Em 17 de janeiro de 2015
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor

