
Voto N.º 828/XIII

Voto de louvor pelos 40 anos da Universidade do Algarve

Teve lugar, na passada quinta-feira, a inauguração da exposição «Universidade do Algarve: 
40 anos a criar futuro», ocasião em que a Assembleia da República recebeu a medalha de 
mérito da Universidade do Algarve, em homenagem à singularidade desta ter sido a única 
instituição do ensino superior criada pela Assembleia da República. Um processo 
turbulento, contra as intenções do Governo à época, descrito, e bem, por Sua Excelência o 
Presidente da Assembleia da República como “um ato de rebeldia”, iniciativa do Grupo 
Parlamentar do PPD/ PSD, da autoria dos deputados José Vitorino, Cristóvão Norte, Sousa 
Franco, Sérvulo Correia, Pedro Roseta e Barbosa de Melo, a qual, volvidos dois anos, já em 
1979, culminou com a aprovação por unanimidade desta câmara e a consequente 
promulgação por sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Foi uma árdua 
batalha que a Assembleia da República teve a honra de liderar, satisfazendo a mais 
imperiosa necessidade da região.

A Universidade do Algarve deve considerar-se a maior conquista da região - a qual lhe abriu 
novos horizontes - dotando-a de uma ferramenta vital para responder às necessidades e 
ambições do Algarve, que, deste modo, encontra neste espaço de conhecimento e inovação 
uma decisiva janela de liberdade e de elevação da sua cultura e identidade, bem como força 
motriz do seu desenvolvimento e transformação.

Nestes 40 anos a instituição tornou-se uma referência: formou muitas dezenas de milhar de 
estudantes, e assume agora novos desafios, como a internacionalização que tem sido bem 
sucedida na última década.

A Assembleia da República reunida em plenário louva os 40 anos da Universidade do 
Algarve e faz votos de que esta insigne instituição prossiga o seu percurso de qualificação e 
valorização dos recursos humanos, a bem do Algarve e de Portugal.
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