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Caros colegas,

Em primeiro lugar, gostava de vos agradecer.
Agradecer-vos por terem escolhido esta Universidade e por daqui em diante serem parte desta Academia, 
todos vocês tornaram Aveiro dos estudantes! 
Esta passagem termina hoje e permitiu-vos partilhar momentos que marcarão todas as vossas vidas, 
tendo a certeza que a UA também progride convosco e que está grata por ter sido a eleita para este 
marco!  
A pedra angular desta realidade que todos partilhamos, apenas existe por causa de nós, os estudantes. 
Nós somos a esperança. Nós somos a ambição. Nós somos a irreverência. Nós somos o futuro.
O dia de hoje não se cinge ao simbolismo da entrega de um diploma. Este representa o atingimento pleno 
de um objetivo fixado por vocês e a grande responsabilidade de fomentar a mudança nesta nova fase da 
vossa vida. 
Esta instituição, acolheu-vos e ajudou-vos a preparar um melhor futuro, muitas foram as circunstâncias 
em que sentiram orgulho por uma Academia que inova constantemente e se mantém na vanguarda do 
ensino superior em Portugal. 
Para além de excelentes profissionais também são melhores cidadãos, agentes de mudança. Jovens mais 
capazes e mais preparados para abraçarem todas as dificuldades que todo o vosso percurso futuro 
trouxer! Utilizando a capacidade inventiva e de adaptação que aqui vos foi incutida, sendo qualquer 
desafio que vos seja proposto de fácil resolução.
Caros colegas,
A conclusão da vossa formação na Universidade de Aveiro, exige que vos proponha uma missão. Simples! 
Desafiar-vos a serem embaixadores da Universidade de Aveiro. Depois do dia de hoje todos irão transpor-
tar nas ações a Academia e representá-la até onde a vossa ambição vos levar!

Na memória ficará o mais belo Campus Universitário do país, as travessias intermináveis pela ponte do 
Crasto e as visitas madrugadoras à Casa do Estudante! 
Lembrando com saudade todos os contornos da ria que vos acompanhou ao longo do tempo na cidade de 
Aveiro – as serenatas, o desfile, as tardes e noites desencontradas com um fim. 
Esta cidade também fica convosco! 
Agradeço o vosso empenho e na construção de uma Universidade de Excelência.
Agradeço, também, por terem sido parte da Associação Académica da Universidade de Aveiro e a terem 
ajudado a crescer. Foi, com certeza, um orgulho ser parte ativa no vosso percurso académico!
Hoje irão levar com vocês o diploma de especialista, de agregação, de curso, de mestrado ou de programa 
doutoral. Vocês fazem parte da geração mais qualificada de sempre e dentro dessa geração, vocês, alunos 
da Universidade de Aveiro, são os melhores!
Nós somos a esperança. 
Nós somos a irreverência.

Dia da UA: Entrega de Diplomas
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Nós somos a ambição.
Nós somos a resiliência.
Nós somos democracia.  
Nós somos a mudança. 
Nós somos o futuro. 

Desejo-vos as maiores felicidades para as carreiras!
É sempre um orgulho para a Associação Académica da Universidade de Aveiro fazer parte do vosso 
percurso académico!
Muito obrigado por serem os melhores estudantes Universitários do País.

Aveiro é Nosso!


