
 
Faculdade de Direito 

 
 

Mensagem do Director 
 

 

Prezadas Senhoras e Prezados Senhores Professores, Estudantes e 

Funcionários  

 

Mais de um mês passou. Mais de um mês passou, desde que a tempestade de peste nos caiu em cima 

e nos deixou perplexos, com estupor intelectual e, de forma densa e profunda, moralmente 

assarapantados e encarquilhados. Mas tudo tem um fim, mesmo as piores coisas que, às vezes, 

pensamos não mais acabar. Também desta tempestade se percebem sinais de que nos está a deixar. 

Tal como sempre vos disse de forma implícita ou até explícita. E as coisas boas chamam outras coisas 

boas. Assim, posso dizer, neste contexto de claridade e limpidez de horizontes, que a nossa Faculdade 

viu acreditados pela Agência de avaliação do ensino superior, de forma plena e até com um aumento 

de vagas e pelo período máximo (seis anos), a Licenciatura e, quanto ao Mestrado, não deixou, 

outrossim, de o acreditar.  

Serenamente e com lucidez podemos acreditar que, com cautelas, a presença física pode, 

paulatinamente, retornar a ser aquilo que faz de nós humanos e, por conseguinte, levar a cabo uma 

docência presencial e a poder viver, de novo, uma comunidade universitária de mulheres e homens de 

carne e osso. Mas se isso é importante, importantíssimo, tão essencial é outrossim podermos olhar 

para trás e vermos que de jeito empenhado, com civismo e fortaleza académica todos, professores, 

estudantes e funcionários, temos levado a cabo aquilo que era o nosso dever: ensinar, por banda dos 

professores, aprender, do lado dos estudantes e, com a assistência dos funcionários, tudo fazer para 

que aqueles dois momentos se concretizem. Por isso, sobre todos, até este momento, pode cair o manto 

branco do dever cumprido. Assim continuará daqui para a frente. Estamos certos.  

Termino, pois, sem esmorecer mas com os olhos e a alma mais lavados deixo-vos a expressão do nosso 

incondicional empenho, a que se aliam votos de bom ensino, bom estudo e boa saúde.  
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