Discurso do Presidente Cessante, Prof. Doutor Nuno Mangas
15.05.2018
Ilustres convidados,
Estimados colegas docentes, técnicos e administrativos,
Caros Estudantes,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Há quatro anos iniciei a minha intervenção no ato de posse do atual mandato dizendo
que o “início de algo é sempre um tempo de esperança, de alguma ansiedade, de
alguma incerteza, mas sobretudo de desafio e estímulo”.

Após um período de 8 anos como Presidente e de cerca de 21 anos em cargos de gestão
no Politécnico de Leiria, chegou o momento de iniciar uma nova etapa, seguramente
diferente.

Tive a honra e o privilégio de exercer múltiplas funções no Politécnico de Leiria ao longo
deste período, com momentos muito gratificantes, de grande aprendizagem conjunta,
de grandes desafios e concretizações, num dos períodos mais difíceis da história recente
do nosso país.

A todos agradeço a oportunidade e confiança depositada na minha pessoa e nas equipas
que liderei, quer nos melhores momentos, quer nos outros.

Hoje, ao finalizar as minhas funções, desejo aproveitar os últimos momentos em que
estou como Presidente do Politécnico de Leiria para agradecer a um conjunto de pessoas
e entidades. Não mais que isso!

Caros estudantes, caros colegas,
Ilustres convidados,
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Permitam-me que comece por agradecer publicamente a toda a nossa comunidade
académica, aos nossos estudantes, aos nossos colaboradores técnicos e administrativos,
aos nossos professores e investigadores.

É o vosso empenho e a vossa dedicação que fazem do Politécnico de Leiria uma grande
instituição. Muito obrigado por estudarem e por trabalharem connosco.

Em particular, permitam-me que deixe aqui um agradecimento muito especial aos
nossos estudantes, os atuais e todos aqueles que fizeram a sua formação no Politécnico
de Leiria, pela forma ativa e empenhada com que contribuíram e continuam a contribuir
para a afirmação da nossa academia.

Também um enorme obrigado a todos os colegas que desempenham ou
desempenharam as funções de Diretor das nossas Escolas - ESECS, ESTG, ESAD.CR, ESTM
e ESSLei, agradecimento que torno extensivo aos colegas com funções idênticas na UED,
FOR.CET, INDEA, CTC/OTIC, SAPE e CRID, e nas nossas infraestruturas científicas, CDRsp
e CETEMARES/Mare IPLeiria.
Aos nossos diretores e responsáveis pelos diferentes Serviços e a todos os nossos
colaboradores, que ao longo dos últimos 8 anos fizeram sempre o seu melhor pelo
Politécnico de Leiria, deixo o meu profundo reconhecimento e agradecimento.
Foi um enorme privilégio e uma honra trabalhar com todos e cada um de vós.

Caros estudantes, caros colegas,
Ilustres convidados,

Permitam-me agora uma referência e um agradecimento pessoal e institucional aos
senhores presidentes do Conselho Geral do Instituto, em especial, ao Prof. Pedro Lourtie
que preside a este órgão desde 2013.
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Referência e agradecimento que torno extensivo a todas as individualidades externas
que integram ou integraram órgãos no Politécnico de Leiria.
Quero também referir aqui os Presidentes do Instituto que me antecederam: os
Professores António Pereira de Melo e Luciano de Almeida.

Com o Professor Luciano de Almeida, tive o privilégio de partilhar a presidência
enquanto vice-presidente. O seu papel na consolidação e desenvolvimento do
Politécnico de Leiria foi fundamental e constituiu para mim uma grande aprendizagem
poder trabalhar com ele.

Agradeço igualmente às empresas, autarquias e outras instituições, que confiaram no
trabalho do Politécnico de Leiria e que têm hoje na nossa instituição um parceiro para o
desenvolvimento de iniciativas de natureza técnica, científica, cultural, artística,
desportiva e social.

Uma referência especial à NERLEI e à CEFAMOL, assim como aos municípios que
integram as duas Comunidades Intermunicipais onde estamos inseridas, Leiria e Oeste.
Nas pessoas dos seus presidentes, Raúl Castro e Pedro Folgado, agradeço a todos os
nossos Presidentes estarem sempre ao nosso lado.

Permitam-me ainda, no que se refere a entidades externas, um sentido agradecimento
às nossas Escolas Secundárias e Profissionais, às Incubadoras em que participamos (IDD,
OPEN e OBITEC), à D. Dinis Business, ao CENTIMFE, às unidades de saúde com que
trabalhamos, aos Museus com que desenvolvemos a nossa atividade e à Diocese de
Leiria-Fátima e ao Santuário de Fátima.
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Impõem-se ainda, da minha parte, um agradecimento aos nossos parceiros
internacionais. Instituições como o Politécnico de Macau, aqui representado pelo sr.
diretor da Escola de Línguas e Tradução, ou a Universidade de Colinas do Boé,
representada pelo seu reitor, são entre muitas outras, entidades que nos ajudaram a
crescer e que contribuíram de forma indiscutível para a nossa projeção no mundo.
A todos o nosso muito obrigado por nos ajudarem a cumprir melhor a nossa missão.

Caros estudantes, caros colegas,
Ilustres convidados,

Permitam-me agora uma particular referência aos colegas que presidem ou presidiram
aos outros Politécnicos, às Escolas não integradas e às Universidades, com os quais,
durante este período de 8 anos, tive o privilégio de privar, de construir e estabelecer
laços de amizade e de cumplicidade, que ficam para a vida.

Gostaria de lhes agradecer igualmente a oportunidade e a confiança que depositaram
em mim neste período em que presidi ao Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos.

Caros estudantes, caros colegas,
Ilustres convidados,

Permitam-me agora alguns agradecimentos mais pessoais.
Em primeiro lugar à minha família, à Carolina, ao João e à Cristina, pelo apoio, tolerância
e compreensão durante este período. Mas também aos meus pais e sogros que
asseguram sempre a retaguarda e o apoio tão necessários em muitos momentos.
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Uma palavra final de profunda gratidão e reconhecimento para as pessoas com quem
trabalhei forma mais próxima neste último mandato: os professores João Paulo
Marques, Rita Cadima, Rui Pedrosa, Paulo Fernandes, João Serra e Leopoldina Alves; os
srs. administradores, Dra. Eugénia Ribeiro e Doutor Miguel Jerónimo; ao Eng. Pedro
Costa, à D. Susana Dias e Dra. Lina Rosálio, ao Sr. José Pereira.

Muito obrigado a todos pelo vosso empenho, lealdade e dedicação à Instituição. Mas
também pela amizade, companheirismo e espirito de equipa. Foi muito gratificante
partilhar este período convosco. Obrigado!

Permitam-me, no entanto, a prorrogativa de ainda ser Presidente para deixar alguns
apontamentos de natureza mais pessoal em relação a algumas destas pessoas.

Ao João Paulo, companheiro de percurso desde 2004, e que cessa funções também hoje,
presto a minha sentida homenagem e agradecimento. A sua discrição, o seu trabalho de
retaguarda, o seu apoio incondicional, e até a sua “rabugice”, foram um apoio
inestimável e fundamental para o sucesso de muitas tarefas. Muito obrigado João!

À Susana e à Lina, que também me acompanharam ao longo de todo este período, não
tenho palavras para agradecer não só a vossa dedicação, profissionalismo e
competência, mas também a vossa paciência, compreensão e até sabedoria com que
lidavam com os diferentes assuntos. Muito obrigado!

Ilustres convidados,
Caro Rui Pedrosa,
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As minhas palavras finais vão naturalmente para ti. Quando no final de 2013 pensei na
equipa de vice-presidentes procurei aliar a experiência com a renovação, integrando
pessoas mais jovens mas com provas dadas.

O Rui, e também a Rita, foram essas pessoas. E devo dizer que em boa hora o fiz, porque
foram quatro anos a trabalhar com uma equipa extraordinária, à qual estarei
eternamente grato.

Ao Professor Rui Pedrosa, presidente eleito que daqui a alguns momentos passará a
presidir ao Politécnico de Leiria, e a toda a sua futura equipa, que saúdo e cumprimento,
desejo as maiores felicidades no exercício destas funções, que têm tanto de exigente
como de desafiante.

Mas sei por experiência própria que a exigência e os desafios são algo de que o Rui
Pedrosa gosta.

Dizer-te que foi um privilégio poder contar contigo na minha equipa e que estou seguro
que irás ser um grande Presidente. Boa sorte e bom trabalho!
Muito obrigado.

Nuno André Oliveira Mangas Pereira
2018.05.15
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