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António Branco 
não se recandidata 
a reitor da Universidade 
do Algarve

A notícia caiu com alguma 
tristeza. António Branco, o 
atual reitor da Universidade 
do Algarve não se vai recandi-
datar a um segundo mandato 
à frente dos destinos da aca-
demia. Em comunicado, en-
viado a toda a comunidade 
académica, o magnífico dei-
xou muito claro que «devo re-
gressar à base e às atividades 
de ensino e de investigação 
onde, retomando uma vida li-
berta do ritmo e das pressões 
próprios desta função, pode-
rei recuperar a força neces-

sária para continuar a ser útil 
à Universidade e à sociedade. 
Tenho manifestado a minha 
opinião crítica e continuarei 
a fazê-lo, com base na expe-
riência que adquiri sobre o 
nosso modo de funcionamen-
to e as nossas características 
internas, as políticas públi-
cas relativas ao Ensino Supe-
rior, o panorama internacio-
nal, nomeadamente o euro-
peu, que dita muitas dessas 
políticas em função de opções 
de que discordo».

«Conforme tive a oportu-

nidade de explicar na inter-
venção que fiz em dezembro, 
na cerimónia de celebração 
do Dia da Universidade do 
Algarve, tenho estado a ana-
lisar os fatores internos, ex-
ternos e pessoais em que de-
cidi basear a posição a tomar 
quanto ao ato eleitoral do fi-
nal do ano, em que será esco-
lhido o reitor para o período 
compreendido entre dezem-
bro de 2017 e dezembro de 
2021. Ponderadas longamen-
te essas três dimensões, es-
tou em condições de anun-

ciar que não me candidata-
rei a um segundo mandato. 
Faço-o desde já porque con-
sidero que devo dar tempo a 
todos aqueles que, eventual-
mente, estivessem a aguardar 
a minha decisão para procu-
rarem e encontrarem as me-
lhores soluções de liderança 
institucional para o mandato 
seguinte», lê-se ainda no do-
cumento.

António Branco diz ter 
afirmado «desde a primeira 
intervenção enquanto reitor, 
que a minha vocação princi-
pal é ensinar e investigar, ati-

vidades que suspendi de mui-
to bom grado em nome do 
exercício deste cargo, que as-
sumi com sentido de missão. 
Ora, sempre que, ao longo da 
reflexão que fiz durante estes 
meses, imaginei os próximos 
quatro anos da minha vida, 
percebi que a vontade de vol-
tar a ensinar e investigar se 
tinha tornado demasiado for-
te e que é isso que o meu cor-
po e o meu espírito (natural-
mente) muito cansados me 
pedem insistentemente. E as-
sim se foi tornando cada vez 
mais claro que não tenho con-

dições pessoais para me pro-
por renovar por mais quatro 
anos, compromisso assumido 
com a instituição em dezem-
bro de 2013», sublinha.
Em jeito de despedida, Antó-
nio Branco deixa ainda uma 
mensagem: «a todos aqueles 
que, dentro e fora da Univer-
sidade, preferiam que eu me 
recandidatasse e que, ao lon-
go dos últimos meses, mo fi-
zeram sentir, expresso a mi-
nha mais profunda gratidão 
pela confiança que nunca dei-
xaram de depositar nas mi-
nhas ideias».

Comunicado enviado a toda a comunidade 
académica, no passado dia 31 de maio,  
deu conta da decisão justificada pelo desejo  
de regressar à docência Br
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