
Magnifico Reitor, Caríssima Equipa Reitoral, caríssimos professores, Caríssimos Funcionários, Caros 

colegas e amigos: 

 

Previamente a iniciar o meu discurso, gostaria de apelar a todas as medidas de segurança necessárias e 

obrigatórias nesta fase da pandemia. Com a quadra natalícia no horizonte, todos os cuidados devem ser 

redobrados para que todos possamos passar o Natal com os que mais amamos. 

Retomando o objetivo inicial para o qual me encontro aqui,  

É com grande felicidade que hoje estou aqui presente, em nome da Associação Académica da 

Universidade do Algarve, na tomada de posse do magnifico reitor da Universidade do Algarve prof. 

Paulo Águas. 

Este sentimento é partilhado tanto por mim, como por toda a Direção-Geral da Associação Académica 

da Universidade do Algarve, por todo o trabalho desenvolvido em cooperação sem nunca esquecer o 

objetivo principal, os estudantes que fazem desta instituição a sua casa. 

A atual Direção-Geral tomou posse no dia 3 de março do presente ano e posso-vos garantir que 

imediatamente fomos abordados por uma equipa reitoral disponível, próxima e capaz de cooperação. 

Tal como todas as relações, tanto institucionais como pessoais, tivemos os nossos momentos menos 

bons, mas é certo que nada na vida é feito sem altos e baixos, e na sua maioria, é nos momentos baixos 

que desenvolvemos resiliência e capacidade para enfrentar um novo obstáculo. 

No início do nosso mandato, esta Direção-Geral deparou-se com um panorama não favorável para a 

Associação Académica. Neste período de dificuldade financeira, seria espectável que no mês de julho as 

nossas contas atingissem um saldo negativo. Para todos os que não sabem, a Associação Académica tem 

à sua responsabilidade 17 funcionários, e foi a pensar neles e num futuro economicamente sustentável 

que foi feito um ajuste financeiro a todos os serviços oferecidos por nos aos estudantes.  Após todo o 

trabalho desenvolvido, é com um enorme sentimento de orgulho que a Associação Académica afirma 

que o objetivo para além de cumprido, foi superado. Esperemos que todo o trabalho desenvolvido 

financeiramente seja mantido e que abra portas para inúmeras oportunidades futuras. 

Após as primeiras reuniões com o magnifico reitor, a Direção-Geral da Associação Académica sentiu que 

tinha a seu lado uma equipa reitoral pronta a defender e a ajudar em todos os momentos os estudantes 

desta academia. As espectativas não poderiam ter sido superadas de outra forma, depois de um 

mandato a chegar ao fim, em plena pandemia, com uma bênção das pastas, um arraial, uma receção ao 

caloiro, imensas reuniões e até greves estudantis, verificamos que toda a equipa reitoral sempre esteve 

pronta e predisposta a ajudar a Associação Académica em qualquer momento. 

Se me permitem, poderei falar a título individual do magnifico reitor, e nas duas vertentes que me 

foram possibilitadas de dar a conhecer ao longo dente mandato enquanto representante dos 

estudantes. 

A primeira, a vertente de magnifico reitor Paulo Águas, uma pessoa sempre disposta a falar e a fazer 

face a qualquer obstáculo que esteja no caminho sabendo sempre priorizar o que é mais importante 

para academia. É um excelente profissional na tarefa a que se propôs novamente este ano, e desejo-lhe 

as maiores vitorias neste novo mandato. 



A segunda, a vertente de professor Paulo Águas, um ser humano igual a todos nós, com os pés assentes 

na terra, com a capacidade e disposição de ajudar nos mais variados momentos. 

Tenho a agradecer imenso por me ter dado a conhecer estas suas duas vertentes, sem elas não seria 

possível todo o trabalho desenvolvido este ano junto da comunidade estudantil da Universidade do 

Algarve. 

Os principais objetivos da Associação Académica baseiam-se na defesa dos valores e dos interesses dos 

estudantes da sua academia, assim como dar resposta às mais variadas necessidades de cada um deles. 

Cada um dos estudantes da Universidade do Algarve faz desta instituição a sua casa e por isto e tantos 

outros pontos igualmente importantes, é necessário referir que a Universidade do Algarve deverá 

continuar a trabalhar em prol dos seus estudantes, tendo em vista um melhoramento infraestrutural 

dos seus edifícios assim como a melhoria e expansão das suas residências. 

Apelar também ao desenvolvimento na área desportiva, pois a representação desta instituição passa 

também pelos nossos atletas. O melhoramento das infraestruturas desportivas deve ser um ponto 

chave nos anos vindouros. A Associação Académica apresentou à equipa reitoral um projeto de 

construção de um novo polidesportivo no campus da penha, projeto este desenvolvido sempre a pensar 

no crescimento desta instituição e com a chegada e mais estudantes a cada ano que passa. 

É também de louvar todo o trabalho pedagógico desenvolvido por esta instituição, mais concretamente 

através do projeto de mentoria por pares, que desencadeia um desenvolvimento distinto por parte de 

todos os estudantes que dele tiram proveito. 

Por fim, não posso deixar de referir o apoio que é feito à Associação Académica por parte da reitoria, 

elucidando que este apoio é parte fundamental para o desenvolvimento de todo o trabalho que nós, 

enquanto Direção-Geral, desenhamos e trabalhamos para cumprir. 

Tal como todos os momentos das nossas vidas, passar por uma Direção-Geral tem os seus momentos 

altos e baixos, e isto ensinou-me que a vida é um ciclo, em tudo o que façamos iremos ter momentos 

bons e momentos menos bons, e é nos momentos menos bons que aprendemos quem realmente toma 

conta dos seus e o faz de coração. 

 

Posto isto, ao Senhor Reitor, queria terminar com um grande Obrigado por tudo a sua ajuda e 

disponibilidade neste último ano, espero que nos próximos anos continue a ajudar a AA e a colocar os 

estudantes desta academia sempre em primeiro lugar como o tem feito até ao dia de hoje. 

Viva a Universidade do Algarve, 

Viva aos estudantes da Universidade do Algarve. 

Vítor Pereira 


