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Excelentíssimo Vice-reitor da Universidade de Aveiro, Prof. Doutor Gonçalo Paiva Dias
Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng. José Ribau Esteves,
Excelentíssimos Representantes da Direção Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e 
Juventude
Excelentíssimo Vice-presidente da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, António Figueiras 
Excelentíssimo Presidente da Mesa Assembleia Geral de Alunos da Associação Académica da Universidade 
de Aveiro,
Excelentíssimo Presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica da Universidade de Aveiro,
Excelentíssimos Antigos Presidentes da Associação Académica da Universidade de Aveiro,
Caros Diretores dos Serviços e Unidades Orgânicas da Universidade de Aveiro
Caros Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Aveiro,
Caro Provedor do Estudante, 
Demais Autoridades Judiciais, Militares, Religiosas, Civis e Académicas
Estimados Parceiros Comerciais e Desportivos
Caros Funcionários da Associação Académica da Universidade de Aveiro
Prezados Dirigentes dos Núcleos da AAUAv 
Caros estudantes, colegas e amigos,
Hoje, comemora-se mais um ano na história da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Este dia 
assume um brilho exclusivo, que nos transporta para 28 de junho de 1978, época de incomparáveis 
circunstâncias na vivência de Portugal e com uma democracia ainda em estado de habituação à realidade 
da liberdade de expressão. Na altura, a Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro respondia ao 
repto da necessidade dos estudantes se sentirem representados garantindo assim a defesa dos seus 
interesses, tornando todas as suas reivindicações explanadas numa só voz, através desta Instituição, 
assente em princípios e valores que dignificam a Academia Aveirense. 
Na construção de um projeto desta dimensão, deverá prevalecer um desejo constante de mudança que 
permita construir e desenvolver uma Instituição à imagem da sua Academia, fazendo com que a forma 
como olhámos no passado seja tão brilhante como a forma como olhamos o presente, e ainda mais 
brilhante quando vislumbramos o futuro. 
Desta forma, agradeço àqueles que decidiram partilhar o seu percurso de vida com a Associação Académi-
ca da Universidade de Aveiro, sejam eles colaboradores, dirigentes dos Núcleos, funcionários, parceiros 
ou agentes preponderantes na construção da vida académica na prática. A decisão de contribuírem para a 
comunidade, enriquecendo a sua passagem pela vida universitária, é reflexo de uma demonstração de 
caráter, que permitirá a continuação de uma causa nobre como esta, fortalecendo a construção de uma 
melhor Academia, promovendo todas as suas áreas de ação e pensando sempre no quotidiano do seu 
estudante. 

39  Aniversário da AAUAvo
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Esta cerimónia assume um conceito distinto das anteriores, vendo refletido o investimento que tem sido 
feito ao longo do mandato na componente cultural. As Living Room Sessions são uma tertúlia que têm 
marcado, de forma distinta, as quintas-feiras à noite, na Casa do Estudante, onde a discussão de temas 
fraturantes acaba por tornar-se um sinónimo de que os estudantes querem discutir a sociedade contem-
porânea portuguesa. A revista Matriz apresentada hoje acaba por se interligar com este conceito, 
espelhando irreverência e demonstrando o quão positiva é a vivência num contexto em que a participação 
das pessoas é estimulada, mantendo a pluralidade de ideias que tanto caracteriza a nossa Academia. 
A implementação do projeto UniverCidade que hoje se concretiza através do lançamento do seu website 
para toda a comunidade, que nos permite ir aos recônditos e entender a história do jornal da Associação 
Académica da Universidade de Aveiro, tem como principal objetivo, no futuro, ser a referência da Acade-
mia Aveirense no que toca à produção de conteúdo noticioso.  
Face ao sucedido em Pedrógão Grande, que corresponde ao maior incêndio dos últimos 10 anos na União 
Europeia, e às grandes perdas que este acontecimento representa, a Associação Académica não ficou 
indiferente e decidiu contribuir de forma solidária.  Durante a semana passada, foram efetuadas recolhas 
de bens por diversos Núcleos da AAUAv e feitos donativos. Para além disto, providenciamos transporte a 
mais de 30 pessoas, dais quais estudantes, ex-estudantes e dirigentes, para ajudar na distribuição e 
triagem de bens essenciais às vítimas do incêndio. 
Hoje, cada um de vós representa o donativo que iremos dar à Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão 
Grande. 
Deverá ser também este um papel da nossa Instituição, participar ativamente nas grandes causas com 
que a sociedade se depara! 

Este ano, concretizou-se o primeiro Orçamento Participativo da Instituição, um mecanismo de participa-
ção ativa que visa apoiar e financiar projetos dos estudantes da nossa universidade. Acima de tudo, “um 
desafio enorme, mas que, curiosamente, retrata muitos dos desafios que hoje a sociedade coloca e que se 
colocam à sociedade”, tal como mencionou o Prof. Dr. Artur Rosa Pires num artigo para a primeira revista 
Matriz. Sem dúvida alguma que estamos perante a criação de uma oportunidade dos estudantes identifi-
carem as suas necessidades e apresentarem uma solução.
Nesta primeira edição, o vencedor foi o estudante Pedro Sá, coordenador do Núcleo de Estudantes de 
Biologia, que apresentou uma proposta para a criação de um espaço de estudo que esteja acessível aos 
nossos estudantes 24 horas dentro do Campus Universitário. Da parte da AAUAv, existirá o compromisso 
de procurar uma solução, em colaboração com a Universidade de Aveiro, para que seja possível a concre-
tização do projeto durante o próximo semestre. 
A dimensão da Associação Académica não se fica apenas pelo foco da atividade da Academia Aveirense. Ao 
longo da sua história tem vindo a desempenhar um papel preponderante junto de outras estruturas 
associativas com o objetivo de escrutinar o melhor caminho para a política de Ensino Superior em Portu-
gal.
Neste sentido, no último Encontro Nacional de Direções Associativas, a nossa Instituição, em conjunto 
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Neste sentido, no último Encontro Nacional de Direções Associativas, a nossa Instituição, em conjunto 
com a Associação Académica da Universidade do Minho, defendeu a criação de um programa de financia-
mento direto aos Serviços de Ação Social, de forma a garantir a adequada oferta e eficiente utilização de 
todos os recursos disponíveis, permitindo o aumento do número de serviços colocados à disposição dos 
estudantes. Para além disto, fazia referência à reposição da coleta de IRS referente aos custos suporta-
dos com alojamento do Ensino Superior. Tornando-se uma resposta às necessidades de reabilitação das 
infraestruturas que as Instituições de Ensino Superior possuem atualmente e à necessidade de incentivar 
as famílias a investir na qualificação superior dos seus filhos. 
A Associação Académica da Universidade de Aveiro é, também, um exemplo do que os estudantes conse-
guem construir no contexto desportivo, um projeto de excelência! 

Esforço, sacrifício e coragem. Estes três conceitos são partilhados por atletas, treinadores e dirigentes 
no seu quotidiano. Iniciámos com a vitória da candidatura aos Campeonatos Nacionais Universitários - 
Fases Finais 2018 e, de forma possante, conseguimos ultrapassar todas as adversidades e fazer prevale-
cer a nossa posição.
Acreditamos que um evento desta dimensão, que envolverá mais de 2000 atletas, poderá demonstrar que 
o futuro do desporto na Universidade de Aveiro e na sua cidade será crucial para o desenvolvimento dos 
nossos estudantes, sendo a prova de que quando a cidade e a Academia se unem o resultado só pode ser 
vitorioso! 

Para finalizar, atingimos também um histórico segundo lugar no Troféu Universitário de Clubes, estamos 
de parabéns! Este resultado reflete o esforço dos atletas, treinadores, técnicos desportivos, parceiros, 
colaboradores, dirigentes e de todos os clubes que sempre demonstraram total disponibilidade de 
colaboração com o desporto universitário, durante anos a fio.
Todo este contexto demonstra que deverá ser trilhado um caminho constante de investimento no despor-
to, tanto na Universidade, como na cidade de Aveiro, que urge por mais infraestruturas e mais apoios à 
prática desportiva, quer a nível competitivo ou recreativo. No entanto, esta aposta deverá ser desenhada 
com auscultação dos principais agentes desportivos locais! 
A continuidade deste ano de vitórias a nível desportivo representa uma grande responsabilidade para o 
futuro. Em 2018, na nossa casa, demonstraremos o quão merecedores destes méritos somos!  
O trabalho não termina por aqui. O futuro aguarda-nos, cheio de desafios que podem mudar a Instituição. 
Os novos desafios apenas serão possíveis de concretizar, contando com todas as entidades parceiras 
desta Instituição, maior parte de vós aqui presentes, para connosco construir o futuro que idealizámos! 
As Semanas Académicas são grande parte do orçamento da instituição e o seu historial, na maioria dos 
casos, expressa resultados negativos para a AAUAv, não sendo este ano exceção. 
Entendemos assim, que estas festividades se devam deslocar para junto da Casa do Estudante pedindo que 
se pense imediatamente na preparação do terreno e que se faça uma discussão acerca desta alternativa, 
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Entendemos assim, que estas festividades se devam deslocar para junto da Casa do Estudante pedindo que 
se pense imediatamente na preparação do terreno e que se faça uma discussão acerca desta alternativa, 
tornando assim sustentável a sua realização e conseguindo alterar a data. 
Iniciámos também a construção do Manifesto dos Estudantes da Academia Aveirense - Autárquicas 2017, 
com o objetivo de espelhar todas as necessidades dos estudantes em cada uma das suas realidades. 
Iniciámos um trabalho de cooperação para conseguirmos estabelecer relações de proximidade com o 
tecido empresarial da Região de Aveiro, a fim de conseguirmos facilitar a relação dos nossos estudantes 
com o mercado de trabalho e acreditamos que no próximo ano letivo possamos anunciar um conjunto de 
projetos que irão beneficiar a comunidade académica!
Caros convidados,
Estimados colegas e amigos,
“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem.” – Chico Buarque 
Numa altura em que a Universidade de Aveiro atravessa um período de mudança torna-se importante 
reforçar que a nossa Instituição se encontra preparada para discutir o futuro e trilhar qual o melhor 
caminho para a nossa Academia Aveirense. 
Os estudantes nunca tiveram medo das mudanças e acima de tudo, nas ausências, fazem ecoar as suas 
vontades!
Neste dia tão especial para toda a estrutura da AAUAv, que se valorize todos aqueles que contribuíram e 
contribuem para a grandiosidade desta Instituição ao longo de toda a sua história, pedindo-vos que, 
independentemente das circunstâncias, sejam permanentemente impulsionadores do traço AAUAv e que 
fomentem nas gerações futuras o espírito do associativismo.
Mostrem-lhes o que de melhor se faz nesta Casa, desde 1978!
Aproveitem e sintam o que é ser AAUAv!
Que sejam mais 39 anos de muito brilho!
Parabéns a nós! 
Parabéns a todos! 
Parabéns AAUAv!


