In

o

m

ção

nº 1 ABRIL 2020

NEWSLETTER
Associação dos Antigos
Estudantes de Coimbra
1

COMEMORAÇÕES
50.ºDIA DO ANTIGO ESTUDANTE DE COIMBRA
&
66.º ANIVERSÁRIO DA TOMADA DA BASTILHA II

04/04/2020
Porque “outros valores mais alto se alevantaram”, não foi possível levar a efeito, hoje,
estas comemorações, que integravam uma justíssima homenagem póstuma ao saudoso
Magnífico Reitor, Prof. Doutor Ruy de Alarcão, que tínhamos agendado para este dia.
Fomos obrigados a adiar, sine die, pois nunca nos passou pela cabeça cancelar semelhante
evento, que tanto diz à Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra (AAEC).
Como depois da tempestade vem sempre a bonança, cremos que, depois do tsunami
passar (pois temos a certeza que todos quantos aderiram ao nosso projecto e a quem, bem
do fundo do coração, agradecemos, não deixarão de dizer presente na próxima data),
teremos oportunidade de, com pompa e circunstância, dizer: mais vale tarde que nunca!
Para mostrar, indelevelmente, o que esta data representa para nós, entendemos por bem
publicar hoje, para bem marcar o nosso sentimento, esta primeira Newsletter da AAEC.
Polybio Serra e Silva
(Presidente do Conselho Geral da AAEC)

“Fomos obrigados a adiar, sine dia, pois nunca nos
passou pela cabeça cancelar semelhante evento, que
tanto diz à Associação dos Antigos Estudantes de
Coimbra (AAEC)”.
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A NOSSA HISTÓRIA

A Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra (AAEC) foi fundada em 9 de
Maio de 1959. Porém, a comunidade dos antigos estudantes de Coimbra remonta
aos finais do Séc. XIII.
A sua formalização deveu-se à enorme pujança que as nossas comunidades
tinham em todo o mundo e que é preciso recuperar.
Na sua constituição, em Coimbra, foram logo reconhecidas as já existentes, no
Brasil, Lisboa e Braga. Sucedeu-se o reconhecimento em Angola e em todos os
territórios ultramarinos, incluindo Macau, Timor e Índia. Refiro expressamente
Angola, porque essa nossa AAEC era um mundo. Há quem diga que era dos
maiores complexos urbanos de Luanda, com colégio, cinema, piscinas, recintos
desportivos, equipas em várias modalidades, etc. De tal forma que a inauguração
mereceu honras de chefe de Estado.
O espólio de som e imagem está na posse dum nosso dirigente, à espera de
instalações condignas.
Não prosseguimos fins lucrativos e somos de utilidade pública, por reconhecimento
do Dr. Mário Soares, nos termos do Decreto-Lei 460/77, de 7 de Novembro,
conforme despacho do D.R., II Série, n.º 287, de 15 de Dezembro de 1983.
Nas edições futuras, ficaremos a saber mais da nossa impressionante história de
vida.
Um enorme abraço e ainda maior FRA!
Américo Santos
(Presidente da Direcção)
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IMAGENS DAS CELEBRAÇÕES
DOS 65 ANOS DA TOMADA DA BASTILHA II
NO DIA DO ANTIGO ESTUDANTE DE COIMBRA
EM ABRIL DE 2019

O grupo de Antigos Estudantes de Coimbra após a sessão de cumprimentos que decorreu na Reitoria
da nossa Universidade
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O Presidente da Direcção no uso da palavra

O Presidente da Direcção e o Presidente do
Conselho Geral com o Vice-Reitor Professor Doutor Calvão da Silva
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Cerimónia de descerramento da placa comemorativa dos 65 anos da Tomada da Bastilha II, na entrada
da sede da Associação Académica de Coimbra.

FICAMOS À ESPERA DE CRÍTICAS E SUGESTÕES
Este é o primeiro número da inFoRmAção , a newsletter da AAEC.
Pretendemos dar-lhe continuidade, assim criando mais um veículo de comunicação entre a
AAEC e os seus Associados.
Para melhor atingir esse objectivo, tornando-a um instrumento verdadeiramente eficaz e
interactivo, é desejável que possamos contar com os contributos dos Sócios, com textos,
imagens – mas também com críticas e sugestões.
Podem encaminhar para o seguinte e-mail: fra.aaec@gmail.com
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