TOMADA DE POSSE DA MAGNIFICA REITORA

Magnifica Reitora Professora Doutora Ana Costa Freitas e restante equipa hoje
empossada
Exmo Representante da Câmara Municipal de Évora
Exmas e Exmos Vice-Reitores e Pro-Reitores,
Exmos Diretores das Unidades Orgânicas
Exma Sra Administradora Cesaltina Frade
Exma Diretores de Serviços e restantes equipas
Exmo Diretor Regional do IPDJ, Doutor João Araújo
Exma Doutora Luísa Policarpo da Divisão de Juventude e Desporto da CME
Exmos Docentes e funcionários não docentes da Universidade de Évora
Estimados estudantes
Cumprimentos às demais entidades aqui presentes
Minhas Senhoras e meus senhores

Magnifica Reitora, Professora Doutora Ana Costa Freitas, é para mim uma
enorme honra discursar nesta importante cerimónia e destinar-lhe estas breves
palavras.
Quero começar por a felicitar por esta conquista - certa de que continuará a lutar
pelas missões da nossa academia - por todo o trabalho até aqui desenvolvido e

pela sua capacidade de coordenar com excelência a Universidade de Évora e
de dar um caminho de futuro aos nossos estudantes. Sei que não se esquecerá
dos objetivos conquistados nestes passados 4 anos e seguramente terá em
conta todos aqueles que ficaram por conquistar, laborando sobre estes nos 4
anos que se avizinham.
A Universidade de Évora é o principal pilar de produção de conhecimento
científico e desenvolvimento tecnológico da cidade e da região, através da
qualidade da sua formação e investigação e é de uma enorme responsabilidade
e coragem assumir pelo segundo ano consecutivo, a sua representação–
parabenizo-a por isso.
Nós, Associação Académica da Universidade de Évora, compreendemos o papel
da Universidade e também nós temos o dever de assumir uma posição próactiva, no sistema do qual somos parte integrante, e em conjunto com a
Universidade de Évora, seus Departamentos e com Sua Excelência
procuraremos ofertar momentos de formação pedagógica regulares mas
também extraordinários às aulas por forma a potenciar os anos que os
estudantes passam dentro desta nossa casa e certaremos pela excelência em
tudo o que faremos.
Como lhe transmiti no inicio do meu mandato, trabalharemos sempre com o
objetivo de elevar o nome da Universidade de Évora no paradigma nacional e
internacional, focando-nos em dotar os nossos alunos com as melhores
condições para que possam melhorar as suas competências e alcançar os seus
objetivos.

Publicamente deixo-lhe os meus agradecimentos pela disponibilidade até agora
demonstrada para ajudar a AAUE nas suas conquistas, pela compreensão e
profissionalismo que ensina mesmo quando divergimos nas matérias e pelo
tempo que nos disponibiliza.
É fundamental ter a Universidade de Évora, por si representada, a apoiar a AAUE
em determinadas posições, tal como a restante equipa Reitoral e muitos
funcionários desta casa em diferentes funções. Somos um parceiro estratégico
basilar para a construção conjunta da Universidade e continuaremos sempre a
querer fomentar esta relação.
Por outro lado, a Universidade deve cumprir as suas obrigações e garantir
qualidade na entrada, acompanhamento e saída dos estudantes no seu percurso
académico – e este pensamento não pode nunca ser por si esquecido e estou
certa de que não o esquecerá. Este é ponto fulcral no trabalho da Universidade,
onde também nós, associação Académica temos o dever de ajudar e em
conjunto fazer da estadia, de cada um na Universidade, potencializadora de um
futuro brilhante. Acima de todos nós estarão sempre os estudantes, e é isso que
une a UE e a AAUE.
Tive oportunidade de conhecer a Magnifica Reitora antes de assumir o papel que
hoje desempenho, em contextos e sobre assuntos que de certa forma diferem
dos da AAUE, mas é nestas funções que agora padeço que me cabe enaltecer
a boa relação que temos tido.
A coordenação entre a AAUE e a Reitoria é fundamental e poder continuar,
consigo, a fomentá-la e a procurar soluções para os problemas com que muitas
vezes nos deparamos muito me honra.

Desejo, em nome da AAUE e dos estudantes desta academia, as maiores
conquistas por uma universidade com condições e ensino de excelência. E faço
votos de que, com o reconhecido mérito, alcancemos o melhor para os nossos
estudantes.
Magnifica Reitora, os meus parabéns - que faça desta nossa academia a melhor
academia do país.
Obrigada.

