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O DEINA é uma das pedras fundamentais da constituição da nossa Escola. Ao longo das suas 
etapas foi evoluindo, crescendo e adaptando-se a muitas vicissitudes, mantendo sempre um 
paradigma de qualidade, dedicação e procura de excelência no seu desempenho. 

A minha candidatura à Direção do Departamento justifica-se pelo meu profundo empenho em 
dar o meu contributo ao departamento que, ao longo de tantos anos muito me apoiou e 
incentivou; o meu incentivo a uma cada vez mais consolidada estrutura enquanto unidade 
múltipla, geradora de ensino e investigação, e procura alinhar-se na politica definida pela ELACH 
na sua recente eleição, sob o paradigma de As Pessoas Primeiro.  

Temos de assegurar que podemos consolidar e renovar o nosso corpo docente, numa perspetiva 
de renovação e exigência necessárias, assente nas premissas fundamentais de qualidade 
pedagógica e científica que o Departamento deverá assegurar para fazer face às mudanças de 
paradigma dos novos tempos. Pretendemos igualmente fortalecer a articulação com os serviços 
administrativos e de gestão que nos apoiam, para que nunca mais sejam chamados de “pessoal 
não docente”, como se não tivessem existência própria, valorizando o seu trabalho e as suas 
condições. 

Com os meios ao seu dispor, uma Direção de Departamento não tem possibilidade, nem 
ambição, de mudar a Escola ou a Academia, mas é minha convicção que devemos assegurar a 
nossa diversidade, o legado adquirido ao longo dos anos, e valorizar a particular virtude de 
trabalharmos em dois campi, Gualtar e Teatro Jordão, e ter esse esforço reconhecido. As 
licenciaturas, mestrados e doutoramentos gerados dento do DEINA, ou em que este teve um 
papel preponderante, são um património que temos de defender e promover a todo o custo, 
dado que todos criam sinergias fundamentais com outros departamentos e Escolas, sinergias 
essas que são fundamentais para o reconhecimento e sucesso da ELACH. 

São nossos objetivos no âmbito do DEINA promover as atividades de expansão à comunidade 
com o fortalecimento de atividades extracurriculares, como as Jornadas de Inglês, o 
recentemente renovado Book Club,  visitas de estudo a Teatros e Museus em articulação com a 
atividade pedagógica, incentivar  a criação de seminários de investigação a nível do Mestrado, 
intervir no âmbito do novo quadro ARQUS, fortalecer os contactos com os centros de difusão 
cultural como a Fundação Fulbright, Luso- Americana, Culture Ireland, British Council, apoiando 
a promoção do nosso trabalho de docência e investigação nos vários grupos em que os membros 
do DEINA estão envolvidos. 

Apesar da precarização dos vínculos contratuais e a lenta progressão das carreiras dos 
professores e investigadores, é importante manter as áreas de investigação criadas, algumas 
delas pioneiras na nossa área. Não deixaremos de reforçar essa necessidade junto da 
Presidência da Escola, nossa interlocutora privilegiada com a Reitoria, para que se abram vagas 
para concursos de início de carreira, de modo a promover melhores e mais estáveis vínculos 
contratuais, reduzindo a precariedade laboral dos docentes e investigadores, particularmente 
crítica num departamento que conta com um grande número de leitores. 

As candidaturas ao nosso Mestrado departamental, MLLCI, retomaram o seu bom nível e estão 
a atrair cada vez maior número de estudantes estrangeiros. A diversidade das teses defendidas 



atesta essa renovação. Esta excelente oportunidade de crescer, apesar de eventuais questões 
legais e administrativas, tem a ver com o facto de ser um mestrado com um plano de estudos 
totalmente em inglês e apelativo para um público global. Também aqui temos de continuar a 
saber articular rigor e qualidade. 

Ter em conta a s dificuldades estruturais do funcionamento do curso de Teatro e não desistir de 
encontrar uma solução consensual para o uso dos espaços e que equipe os espaços com as 
valências necessárias, é fundamental.  

E, para concluir com uma nota feliz, e que me é muito querida, promover ao mais breve trecho 
uma homenagem à nossa colega Professora Marina Correia, recordando o seu contributo 
decisivo para fomentar a paixão pela poesia entre os seus alunos. 
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