Hoje é um dia especial para todos nós. Festejamos o começo de
uma Instituição que tem conseguido um crescimento impar e
assinalando o ritmo de uma região e de um país.
São 44 anos a criar conhecimento.
São 44 anos de vivências.
São 44 anos de gerações.
São 44 anos de formação de cidadãos.
São 44 anos a fazer-se sentir no quotidiano da sociedade
portuguesa.
São 44 anos de Universidade de Aveiro.
Este projeto fez a sua evolução paralelamente com o nosso país,
adaptando-se também às circunstâncias que o tempo de
governança nos vai oferecendo.
Atualmente, temos uma Instituição plenamente integrada num
mundo globalizado e com características únicas. A sua
capacidade de assumir os compromissos com a causa pública
encontra-se intocável, e é com orgulho que podemos constatar a
sua participação ativa na construção de um futuro para Portugal.
A concretização de uma missão nobre como esta, apenas é
possível, através da dedicação de todos: estudantes, docentes,
investigadores, pessoal técnico, administrativo e de gestão, e das
empresas que acreditam no desafio que a UA coloca todos os
dias na transmissão de conhecimento. Os estudantes são a
génese de qualquer Instituição de Ensino Superior e nós unimonos há 39 anos, para juntos construirmos uma Universidade de
referência através da Associação Académica.
Desta forma, garantimos que os estudantes querem reforçar o
seu papel, na construção do futuro da Academia Aveirense,
através da participação e envolvimento!

Aproveito este momento de celebração, para deixar em
memória, na pessoa do Senhor Reitor, um reconhecimento e
distinta saudação a todos aqueles que, ao longo destes 44 anos,
fizeram da Universidade de Aveiro uma referência nacional e
internacional. Fazendo-o também para os que queiram envolverse futuramente no projeto de construção de uma nova
sociedade.
Aqui temos a nossa motivação, encontrar respostas para os
problemas que as pessoas sentem e utilizar o debate como um
meio para solucionar todos os desafios que o quotidiano nos
coloca.
Senhor Presidente da República,
Senhor Reitor,
Demais convidados,
Estimados colegas,
Estes 44 anos da UA, revelam um passado de sucesso, que
deverá servir de referência para o contínuo investimento na
Educação das próximas gerações de Portugal.
Devemos continuar a trilhar o nosso caminho e alertar as
lideranças que o êxito do futuro, apenas será garantido, caso não
continuemos sistematicamente a assistir aos erros do passado.
O Relatório "Estado da Educação 2016" permite constatar que
estamos perante o valor mais baixo desde 2012. E esta visão
representa políticas que poderão originar um desequilíbrio no
desenvolvimento de Portugal a médio-longo prazo.
Toda esta conjetura leva-nos a pensar o que queremos fazer do
Ensino Superior. Reafirmo que este sistema não se limita à
formação de profissionais, mas também de cidadãos.

Não podemos continuar a alimentar esta política de
desinvestimento na educação pois corremos o risco de
perdermos a capacidade de discutir Portugal.
Sejamos por isso irreverentes!
Tenhamos a capacidade de sair da nossa zona de conforto e
queiramos assumir os riscos! Aqui, na UA, pretendemos ir
sempre mais além. Devemos refletir e dialogar sempre numa
perspetiva de contribuir para um futuro melhor!
Queiramos afirmar a UA como a melhor do País, através da
capacidade de excelência na formação de profissionais e
cidadãos!
Queiramos afirmar a UA como a melhor do País, através da
relação com a cidade e a Região de Aveiro pela capacidade de
cooperação!
Queiramos afirmar a UA como a melhor do País, através da sua
capacidade de internacionalização e integração das diferentes
culturas no seu Campus!
Queiramos afirmar que a UA é um campus que sente!
Porque na UA é omnipresente a vontade de:
Discutir Academia!
Discutir Aveiro!
Discutir Portugal!
Contigo não iremos deixar de discutir o futuro,
Parabéns Universidade de Aveiro!
Xavier Vieira
Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro

