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Exmo. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Doutor Manuel Assunção
Exmo. Sr. Adjunto da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, Drº Paulo Fontes,
Exmo. Sr. Representante do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Rogério Carlos
Exma. Sra. Diretora dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro, Dra. Anabela Oliveira
Exma. Sr. Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Daniel Monteiro
Exmos. Senhores Autarcas 
Exmos. Senhores Membros do Conselho Geral 
Exmos. Senhores Membros do Conselho Pedagógico 
Exmos. Senhores Diretores das Unidades Orgânicas e de Escolas da Universidade de Aveiro
Prezado Provedor do Estudante
Exmos. Senhores Presidentes e Representantes das Associações e Clubes da Região de Aveiro
Caríssimos Representantes do Movimento Associativo Estudantil
Estimados Coordenadores e Dirigentes dos Núcleos da AAUAv
Prezados Técnicos Desportivos, Treinadores, Colaboradores e Atletas da AAUAv
Demais convidados,
Caros colegas,

Hoje realiza-se novamente a Gala do Desporto que representa a Festa do Desporto Universitário na 
Universidade de Aveiro, num dos pontos mais centrais do nosso Campus e que nos faz sentir que jogamos 
em casa. A cerimónia de hoje pretende valorizar aqueles que ao longo de toda esta época desportiva, se 
dedicaram em pleno, para atingir os melhores resultados de sempre, reforçando o caminho da afirmação 
que a Academia Aveirense trilha no Desporto Universitário nacional.
Esta vertente na nossa Instituição demonstra a concretização de um projeto com uma visão inteiramente 
construída pelos estudantes, que ao longo dos últimos anos permitiu através da colaboração com a 
Universidade de Aveiro a continuidade de um percurso de crescimento e valorização da prática desporti-
va, quer seja no plano competitivo ou recreativo. 
Desta forma, torna-se crucial dar nota ao trabalho feito no passado para conseguirmos balancear o que 
temos no presente e afirmar com segurança o caminho de futuro!  Os instrumentos que permitem a 
materialização destes pressupostos vão desde os investimentos efetuados em infraestruturas desporti-
vas até à criação de mecanismos que permitem aos estudantes aliar a sua carreira desportiva ao seu 
percurso académico. 
O caminho a percorrer nesta maratona encontra-se no seu início e, apesar da alegada falência de alguns 
sistemas, o denominador comum não deverá ser alterado: o estudante.

Esforço, sacrifício e coragem. 
Estas três palavras são partilhadas por atletas e dirigentes no seu quotidiano. Em conjunto, criaram as 
condições para que com todo o orgulho possamos afirmar que o Desporto na Associação Académica da 
Universidade de Aveiro é uma prioridade. Acrescentando, hoje, mais uma palavra que, apesar de omnipre-
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Acrescentando, hoje, mais uma palavra que, apesar de omnipresente tem que ser frisada, que é a respon-
sabilidade. Porque independentemente de todo o orgulho que sentimos da resiliência, entrega e coragem 
de todas as equipas, treinadores, técnicos desportivos, atletas, praticantes e delegados, a responsabili-
dade dos desafios que teremos no futuro irá aumentar, na medida do crescimento da nossa ambição! 
Fazendo com o que o desporto na UA se reflita numa Academia de Campeões!
Avancemos assim para o balanço da época desportiva: 
- A AAUAv esteve presente na grande maioria dos Campeonatos Nacionais Universitários das diferentes 
modalidades promovidas pela Federação Académica do Desporto Universitário
- Recebemos a comitiva da Federação de Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe para visitar toda 
a Universidade de Aveiro 
- Participaram ao todo 369 atletas dos quais 141 são medalhados, em 13 equipas e 17 treinadores
- Conquistámos 73 medalhas, 22 de ouro, 26 de prata e 25 de bronze a nível nacional
- Ficámos no segundo lugar, melhor classificação de sempre, no Troféu Universitário de Clubes com 
4487,25 pontos

- Nas competições europeias, estivemos representados em 4 Campeonatos Europeus Universitários: 
1. Andebol com equipa feminina que ficou em segundo lugar em Antequera na Espanha, 
2. Basquetebol com as equipas masculina e feminina, que ficaram em décimo quarto lugar e sétimo lugar, 
respetivamente, em Miskolc na Hungria.
3. Basquetebol 3*3 com a equipa feminina que ficou em décimo lugar, em Split na Croácia.
4. Xadrez com uma dupla masculina, que ficou em décimo oitavo lugar, em Fuengirola na Espanha. 

E após uma época de sonho, conseguimos ainda a presença de três atletas na Seleção Nacional de Basque-
tebol Feminino que esteve presente nas Universíadas em Taipé e que ficou em nono lugar.  

Para além do contexto da competição da FADU é importante destacar outros projetos que são reflexo 
das excelentes relações entre a AAUAv e os clubes da região. Nesse sentido, este ano o Beira-Mar/AAUA-
v/Mc’Donalds conseguiu a inédita subida à Proliga. 

- Ao nível da Taça UA, tivemos 137 equipas, 2284 participantes e 1015 jogos realizados afirmando cada 
vez mais esta prova como algo único no País. 
- Nas Atividades Culturais e Desportivas, existiram 15 modalidades com 450 inscritos.  
Estimados convidados,
Caros colegas,
De todos os êxitos mencionados, a responsabilidade não termina por aqui. Queremos continuar a evoluir! 
Felizmente a receção do maior evento multidesportivo universitário nacional é a concretização de um 
ciclo de investimento que será essencial para a afirmação da Academia Aveirense como uma referência no 
desporto universitário que contará com 7 modalidades e cerca de 2000 atletas envolvidos. Passados 10 
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Passados 10 anos depois voltamos a receber as Fases Finais na Universidade de Aveiro! 
Aproveitando esta oportunidade para apelar a toda a Academia que neste evento vista as cores da AAUAv 
para fazermos do Pavilhão Aristides Hall um reflexo do querer dos 15.000! 
O projeto desportivo continua a sua aposta e esse caminho terá de ser a médio-longo prazo, desta forma 
no final deste mês, a Associação Académica da Universidade de Aveiro em conjunto com a Federação 
Académica do Desporto Universitário irá defender a candidatura ao Mundial Universitário de Corta-Mato 
para o ano de 2020.  A atribuição das Fases Finais e da candidatura ao Mundial apenas foram possíveis 
dado os princípios de proximidade e cooperação existentes entre a Universidade de Aveiro e o Município 
de Aveiro que se demonstram sempre totalmente disponíveis para a concretização de projetos que 
promovam a região! 
Internamente, não podemos deixar de realçar o fantástico trabalho desempenhado pelos Núcleos da 
AAUAv ao nível da Taça UA. São eles o principal motor de crescimento e de mobilização da maior competi-
ção desportiva dos estudantes da Universidade de Aveiro. Este ano, decidimos realizar uma cerimónia de 
abertura que será realizada a 17 de outubro no qual aproveito para convidar todos os presentes, o 
objetivo será tornar a prova cada vez mais mediática e, assim, atrair parceiros comerciais assim como 
alcançar cada vez mais pessoas. 
Caros convidados,  
Neste ambiente festivo torna-se notável o desenvolvimento da importância do Desporto na nossa Acade-
mia, deixando um agradecimento a todos por fazerem parte deste projeto. 
Avisando que o futuro continuará a brilhar intensamente caso todas as entidades mantenham uma coope-
ração permanente e pretendam cada vez mais enraizar o êxito da Associação Académica, da Universidade 
de Aveiro e das cidades que nos envolvem. 

Assim, dirijo um especial agradecimento:
A todos os parceiros, institucionais e comerciais. Especialmente, à Universidade de Aveiro e ao IPDJ, 
Município de Aveiro e ao nosso principal patrocinador comercial para o Desporto, Glicínias Plaza.
Aos clubes e treinadores que continuam a acreditar neste projeto! 
A todos os colaboradores, aos núcleos desportivos da AAUAv que trabalham juntamente com esta direção 
na promoção das várias modalidades, aos núcleos da AAUAv que promovem dentro dos seus cursos a 
participação na Taça UA.
E a vocês, estudantes e atletas, que gerem, da melhor forma, o vosso sucesso académico com a vontade de 
vencer e representar a vossa Universidade e a vossa Associação Académica. 


