Discurso para a Última Lição do Professor José Luís Costa Lima
Sebastião Feyo de Azevedo, em 4 de dezembro de 2015

Meu caro colega e amigo Professor José Luís Costa Lima, saúdo-o, saúdo-te com muita
amizade neste dia que penso representar um marco na tua vida.
Quero saudar igualmente a Maria Assunção, parte indissociável desta comemoração, assim o
penso, e nos dois saudar a vossa família, os vossos filhos e noras, e em especial os vossos
netos.
Senhor Diretor da Faculdade de Farmácia, meu caro colega Professor José Manuel Sousa
Lobo
Senhora Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Farmácia, Professora
Salette Reis
Senhora Presidente do Conselho Pedagógico, Professora Conceição Branco
Demais membros dos órgãos de gestão da Faculdade de Farmácia
Estimados membros da equipa reitoral
Prezados membros do Conselho Geral da Universidade do Porto
Demais membros dos órgãos de governo da Universidade do Porto
Senho Administrador
Senhores diretores dos serviços autónomos
Prezados docentes, investigadores e colaboradores
Caros estudantes e antigos estudantes
Familiares e amigos do Professor Costa Lima
Senhores representantes de instituições do ensino superior
Senhores representantes de autoridades públicas, civis, militares e religiosas
Ilustres convidados desta cerimónia
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Saúdo todos os presentes neste dia de homenagem ao meu muito estimado colega e amigo
Professor José Luís Costa Lima, por quem nutro uma profunda admiração académica e uma
grande estima pessoal.
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Conheço o José Luis Costa Lima há mais de 40 anos. Fomos cruzando as nossas vidas de
forma crescente.
Como Reitor, cabe-me reconhecer aqueles que se destacam no seio da nossa comunidade
académica e a sabem prestigiar com o seu trabalho pedagógico-científico. Mas, faço-o nesta
caso, genuinamente e principalmente como par, como Colega.
O património académico, científico e humano que o Professor Costa Lima construiu até ao
dia de hoje, que irá continuar a construir, só nos pode suscitar uma profunda admiração e um
não menor reconhecimento. O José Luis Costa Lima tem dado a sua dimensão científica, a
sua dimensão intelectual, a sua dimensão pedagógica, a sua integridade deontológica e a sua
grandeza de qualidades humanas à Universidade do Porto. Como tal, quero agradecer ao
Professor Costa Lima o extraordinário contributo que, ao longo destes mais de 40 anos, deu à
Academia, à Ciência, a Portugal e ao Mundo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Esta dita ‘última lição’ é uma boa oportunidade para evocar a vida e a obra do Professor Costa
Lima. Recordar tão notável percurso é, uma tarefa muito gratificante, mas muito exigente.
Gratificante, porque a dimensão humana e académica do homenageado de hoje se presta a
múltiplos elogios. Exigente, porque a atividade pedagógica e científica do Professor Costa
Lima é não apenas vasta mas também multifacetada, complexa e transfronteiriça.
Para fortuna da nossa comunidade académica, o percurso pedagógico e científico do
Professor Costa Lima foi trilhado na Universidade do Porto. Licenciou-se e doutorou-se em
Química na nossa Faculdade de Ciências, onde iniciaria também a sua carreira de docente e
investigador. Transitou depois para a Faculdade de Farmácia, instituição de que tem sido um
brilhante professor, investigador e diretor até há bem pouco tempo.
Na Faculdade de Farmácia, o Professor Costa Lima foi convidado a liderar um grupo
dedicado à Química Analítica e Aplicada. Este desafio levou à criação de uma verdadeira
escola de Química Analítica, disciplina na qual o Professor Costa Lima se notabilizou
nacional e internacionalmente. Os seus trabalhos de maior impacto científico incidem,
justamente, sobre a automatização de análises químicas e bioquímicas, área onde
desenvolveu técnicas pioneiras e com projeção internacional.
Estamos pois perante um investigador de grande valia científica, como o seu currículo
demonstra. Para se ter uma ideia, o Professor Costa Lima é autor de mais de 430 artigos
científicos em revistas com revisão por pares, a que correspondem mais de 8000 citações.
Mas, sabemos que o Professor Costa Lima é também um pedagogo extremamente cativante e
afetuoso nas suas aulas. Distingue-se não apenas pelo imenso saber que transmite aos
estudantes, mas também pela forma como contagia esses mesmos estudantes com a
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curiosidade científica, a determinação metódica e a integridade deontológica que são seu
apanágio.
Por isso, atrevo-me a dizer que o nosso agradecimento ao Professor Costa Lima faz-se
também em nome dos estudantes que cresceram, académica e profissionalmente, sob a sua
douta orientação pedagógico-científica. Foram muitos os jovens que o Professor Costa Lima
cativou para a ciência e orientou a nível pós-graduado, preparando-os superiormente para
uma carreira de investigadores. Não tenho dúvidas de que as qualidades humanas e
científicas do Professor Costa Lima enriqueceram várias gerações de investigadores
portugueses, alguns deles consagrados internacionalmente.
Pela sua complexidade, a Química está longe de ser uma disciplina popular entre os
estudantes. Sei-o particularmente bem, porque sou desta área. Por conseguinte, as
perspetivas que a Química abre ao entendimento da vida e de tudo o que nos rodeia escapam
a uma franja considerável dos nossos jovens, com consequências graves para a sua formação,
não apenas escolar mas também intelectual e humana.
Logo, há que dar particular mérito aos docentes que promovem a dessacralização e a
democratização da Química, desvendando os seus segredos, simplificando os seus princípios,
iluminando os seus aspetos mais obscuros. No fundo, trata-se de revelar o fascínio que a
Química encerra e que é imenso. Algo que o Professor Costa Lima sempre tem feito com
especial competência e generosidade, atraindo muitos jovens para a investigação numa área
científica de tão grande relevância para a Humanidade.
O Professor Costa Lima valorizou durante todos estes anos o ensino da Química, bem como a
investigação científica nesta área de estudo. E deste modo dignificou não apenas a
Universidade do Porto, mas a Academia portuguesa no seu todo e para lá das fronteiras do
país.
Com efeito, o Professor Costa Lima goza de uma notável projeção no sistema científico
internacional. Não só ganhou diversos prémios internacionais de ciência, como desenvolveu
frutíferas colaborações com instituições académicas de vários países, em particular do Brasil
e de Espanha.
Por isso, a homenagem que nos reúne aqui hoje suscita o interesse e o reconhecimento da
comunidade académica nacional e internacional, como se percebe pela presença nesta plateia
de tão ilustres convidados.
Mas, acresce, o José Luís Costa Lima tem estado sempre disponível para tarefas
complementares, de gestão institucional, tendo nomeadamente assumido o cargo de diretor
da FFUP nos últimos mandatos, cargo que exerceu sempre com uma disponibilidade e
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postura exemplares de serviço público, em defesa dos valores da Universidade, associados
certamente aos interesses da Faculdade.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Espero ter contribuído para o devido enaltecimento do percurso universitário deste grande
cidadão português. Não encaro esta ‘última lição’ como um adeus à Universidade do Porto,
mas sim como o início de uma nova relação do Professor Costa Lima com a nossa instituição,
em que entre outras vertentes se espera que seja um grande embaixador da Química, da
FFUP e da UP
Da parte da Universidade do Porto, existe o forte desejo de continuar a usufruir da dimensão
intelectual e científica do Professor Costa Lima. Tenho a certeza de que esse desejo é
correspondido, dado o amor aos valores da Universidade, aos valores da nossa Universidade
que todos lhe reconhecemos.
Muito obrigado.
4 de dezembro de 2015
ICBAS/FFUP
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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