Discurso na Sessão de Receção dos Novos Estudantes 2016-17
Sebastião Feyo de Azevedo, em 15 de setembro de 2016
Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira
Senhor Presidente do Conselho Geral
Senhor Presidente do Conselho de Curadores
Digníssimos membros do Conselho Geral
Estimados colegas da equipa reitoral
Senhores diretores das Faculdades e Unidades de Investigação
Senhor Administrador,
Senhor Presidente da FAP, meu caro Daniel Freitas
Senhor Comandante do Regimento de Transmissões, Coronel Carlos Ribeiro
Senhor Segundo Comandante Metropolitano da PSP do Porto, Intendente Almeida Conde
Senhores representantes das instituições parceiras desta receção:
Dra. Denise Pollini, Coordenadora do Serviço Educativo Artes do Museu de Serralves
Dra. Mónica Guerreiro Diretora Municipal de Cultura e Ciência
Meus caros estudantes e seus familiares,
Sejam muito bem-vindos a esta grande festa de receção dos novos estudantes da
Universidade do Porto.
Como reitor, é sempre com imenso prazer que saúdo a chegada de novos estudantes. A
comunidade estudantil é a força motora da Universidade do Porto e, no essencial, a sua
principal razão de ser.
É pois com muita satisfação que dou as boas-vindas aos mais de 4.000 estudantes que
ingressaram na Universidade do Porto, esperando que o dia de hoje seja o início de um
percurso académico repleto de realizações pessoais, sucessos escolares e momentos felizes.
Aproveito também para saudar os novos estudantes internacionais. I would like to welcome
our foreign students. We wish you all the best for your studies and a satisfying experience
on your first year at University of Porto. We are honoured to having you here with us. Be
sure of our commitment to your success. I am sure that your integration will be quick and
successful.
Uma palavra também para os familiares dos estudantes. O apoio da família é essencial à
integração social, ao equilíbrio emocional e à produtividade escolar dos jovens que ingressam
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no ensino superior. Por isso, é com particular agrado que vemos aqui presentes os familiares
dos novos estudantes.
Ser caloiro envolve um conjunto de interrogações, desafios, expectativas e alguns receios.
Mas a Universidade do Porto preza os pergaminhos de hospitalidade da cidade que lhe dá
nome e dispõe de uma sólida estrutura de apoio social aos estudantes. Falo dos SASUP –
Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, aos quais compete proporcionar aos
estudantes boas condições de habitação, alimentação, estudo, saúde, desporto e convívio, e
que estarão sempre ao vosso serviço.
Meus caros estudantes,
Quero felicitá-los por terem ingressado na Universidade do Porto. Foi certamente com muito
trabalho, determinação e competência que ultrapassaram os desafios do ensino secundário e
atingiram as classificações necessárias para aceder à Universidade do Porto.
Muitos jovens como vocês gostariam de estar aqui hoje, fazendo parte da nossa comunidade
estudantil. Neste último Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade do
Porto teve quase o dobro dos candidatos em primeira opção para as vagas disponíveis. Fomos
a primeira escolha para mais de 7.900 candidatos ao concurso de acesso, quase o dobro de
candidaturas relativamente às vagas que oferecemos.
De resto, a Universidade do Porto continua a ser, globalmente, a instituição com as mais altas
médias de entrada no ensino superior. A mais elevada classificação média ponderada do
último colocado no ensino superior pertence à Universidade do Porto. Além disso, 4 cursos
da Universidade do Porto estão no top 6 das médias de entrada no ensino superior e 9 estão
entre os 25 cursos com a maior nota de entrada do país. Globalmente, dos 52 cursos que
oferecemos como entrada para a nossa Universidade registamos as classificações mínimas
mais elevadas em 33 desses cursos, quando comparado com cursos congéneres em Portugal.
Todos estes indicadores permitem-me ter a certeza ded que tenho á minha frente o que de
melhor Portugal tem da sua juventude que quer ingressar no ensino superior.
Acreditem que é uma responsabilidade que percebemos, mas tomamos bem nas nossas mãos,
trabalhar diariamente com jovens de tão elevado potencial, como são todos vós.
Os jovens que a partir de hoje acolhemos na nossa Universidade são seguramente
inteligentes e talentosos. Mas serão ainda melhores pessoas no final dos seus cursos. Este é o
compromisso que aqui assumimos: a Universidade do Porto vai saber potenciar o talento e a
energia dos seus novos estudantes. Temos muita confiança nas novas gerações de estudantes
e estamos em condições de vos ajudar a serem bem-sucedidos quer na academia, quer na
futura vida profissional.

2

A Universidade do Porto proporciona aos seus estudantes um ensino de qualidade,
investigação de excelência, acompanhamento social, oportunidades de mobilidade
internacional,

sinergias

com

as

empresas,

atividades

de

inovação,

apoios

ao

empreendedorismo, oferta cultural e programas desportivos.
No plano internacional a Universidade do Porto lidera em Portugal e lidera a nível Europeu.
Ontem mesmo, a Senhora Vice-reitora Professora Maria de Fátima Marinho recebeu em
Liverpool o galardão Europeu ‘Rewarding Excellence’, de 2016, da respeitada Associação
Europeia para a Educação Internacional, prémio máximo atribuído à estratégia de
internacionalização da Universidade do Porto, estratégia com a qual proporcionamos
oportunidades de formação internacional aos nossos estudantes no que de melhor há a nível
mundial e também captamos milhares de estudantes de mais de 120 países.
Meus caros estudantes,
A Universidade do Porto não é apenas um espaço de produção, transmissão e aplicação de
conhecimento. É um espaço de formação humana global. Há toda uma vivência social,
cultural e cívica a envolver a nossa comunidade académica, que é determinante para o
desenvolvimento dos estudantes. Mas, isto significa que cada um dos estudantes deve
contribuir para a consolidação da Universidade do Porto enquanto território de socialização,
intervenção cívica e crescimento intelectual.
Aproveito por isso para apelar ao bom senso, tolerância e contenção dos estudantes na
celebração das tradições académicas, em particular nas actividades de integração académica.
Não pretendo, de modo algum, atingir iniciativas que saudavelmente visem a integração dos
novos estudantes. Mas creio ser um dever de todos procurar que as tradições académicas
sejam cumpridas com urbanidade, civismo e respeito pela integridade física e moral dos
estudantes.
Quero deixar uma mensagem forte – ninguém é obrigado a participar em actividades que
entenda não serem interessantes ou adequadas; ninguém será prejudicado em qualquer
faceta da sua vida académica por decidir essa escolha de participação.
A Universidade do Porto tem recebido os novos estudantes com iniciativas de âmbito cívico,
cultural, social e desportivo. Desta forma, estamos a promover a efetiva integração dos
estudantes na comunidade académica e na cidade do Porto, sem pôr em causa os seus
direitos, liberdades e garantias. Assim se dignifica o ensino superior e se fomenta a
emancipação dos jovens.
Todos reconhecemos que é importante que logo na receção dos novos estudantes se
apresentem as vantagens da formação académica numa sociedade do conhecimento. Por isso,
durante o dia de hoje e de amanhã, os novos estudantes podem entrar gratuitamente em 16
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instituições emblemáticas da cidade, como a Torre dos Clérigos, o Museu de Serralves, a Casa
da Música ou o Museu Nacional Soares dos Reis. É importante que os novos estudantes
conheçam o muito que esta cidade e a sua Universidade têm para oferecer em termos
culturais, desportivos, científicos e lúdicos.
Também, a nível das faculdades e com o apoio e iniciativas essenciais das vossas associações
de estudantes terão imensas oportunidades de rapidamente absorverem o muito de bom que
a vida da universidade tem para vos dar.
Com este programa de receção, estamos a trabalhar para que cada um dos novos estudantes
adquira rapidamente um sentimento de pertença à nossa comunidade académica e sinta
orgulho por frequentar a Universidade do Porto e viver nesta excepcional cidade e região.
Ingressar numa instituição centenária, pedagógica e cientificamente reputada e com grande
notoriedade internacional, como é a Universidade do Porto, deve ser encarado por todos vós
como um privilégio e uma responsabilidade. Sobre os novos estudantes recai o dever de
aproveitar a oportunidade de frequentar a Universidade do Porto, revelando um desempenho
académico que não só os enriqueça individualmente como engrandeça a instituição em que
estudam.
Não será demais lembrar que o ingresso no ensino superior é uma etapa determinante das
vossas vidas. É na universidade que em boa medida se decide o vosso futuro profissional. No
competitivo mundo de hoje, as condições de empregabilidade começam a ser construídas a
partir do primeiro dia de aulas.
Neste pressuposto, tenham a certeza do seguinte: um diploma da Universidade do Porto não
é uma simples folha de papel – é um reconhecimento de competências, cuja credibilidade
será fundamental para a vossa valorização no mercado de trabalho nacional e internacional.
Não posso terminar sem uma palavra de reconhecimento, mais uma vez e como sempre, a
todo o trabalho que está por trás desta receção de hoje, da equipa académica liderada pelos
professores Pedro Teixeira e Fernando Remião, Vice-reitor e Pro-reitor para a área
académica e da inovação pedagógica, em cujas pessoas saúdo muitos outros que tiveram
intervenção e ação direta, desde logo das áreas da universidade digital e da comunicação e
eventos.
Muito obrigado a todos! Divirtam-se nesta festa que preparámos para vocês.
Sessão de Receção dos Novos Estudantes 2016-17
Reitoria da Universidade do Porto, 15 de setembro de 2016
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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