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  O plano de atividades a que esta direção se propôs, visou, numa linha de 

continuidade, manter as linhas orientadoras criadas para o trabalho desta associação 

refundada e solidificar os seus princípios: promover a união e interação entre os 

antigos alunos e a Universidade; enriquecer culturalmente e cientificamente a 

comunidade académica; instituir parcerias entre as várias associações de antigos 

alunos e a própria universidade. 

 A atividade desenvolvida no ano transato, ficou marcada pela realização do 

já tradicional Concerto de Natal, desta vez denominado AmeriChristmas (A Merry 

Christmas), realizado na Aula Magna da ULisboa e com a colaboração habitual da 

Orquestra Académica da Universidade de Lisboa, dirigida pelo brilhante Maestro 

Tiago Oliveira. Uma viagem musical maravilhosa através do génio melodioso de 

Gershin, Bernstein, Copland, Villa-Lobos, Samuel Barber, Tom Jobim e Arturo 

Màrquez. Como seria imperioso, em algumas das peças tocadas, tivemos a excelente 

colaboração da Faculdade de Motricidade Humana e seus bailarinos, com a bela 

coreografia do Sr. Professor Luís Xarez. 

Foi um espetáculo inolvidável a pedir continuação. 

A segunda ação marcante foi a cerimónia de atribuição de duas Bolsas Alumni 

Solidário, que coincidiu com o final da Assembleia Geral. 

As Bolsas Alumni Solidário encontram-se inseridas no cariz social da nossa 

atuação. Estas duas bolsas de estudo por mérito, abrangeram todos os estudantes da 

Universidade de Lisboa que comprovaram dificuldades económicas em assegurar a 

sua frequência regular no ensino superior. Cada bolsa, no valor de 1000€, 

comparticipou os encargos inerentes à frequência do curso. 

Outras atividades foram ainda desenvolvidas. Primámos por estreitar as 

relações entre a Associação e as restantes Associações Alumni da Universidade de 

Lisboa. Várias reuniões foram realizadas de forma a planear a realização de ações 

conjuntas em pareceria com as demais associações alumni, na tentativa de gerar a 

união destas.  
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Primámos igualmente pela manutenção e dinamização dos nossos meios de 

comunicação, fazendo a manutenção da página de Facebook, mantendo a ligação 

existente com o site da ULisboa através da divulgação de atividades e notícias da 

ULisboa. Foi igualmente a nossa preocupação estreitar a comunicação com a 

Universidade de Lisboa e sua Equipa Reitoral, para a criação de parcerias com a 

ULisboa. 

A manutenção de protocolos já existentes, sendo dos primeiros com o Estádio 

Universitário de Lisboa, permitiu aos nossos sócios continuar a usufruir de descontos 

no uso das suas instalações.  

O nosso principal objetivo sempre foi e será o desenvolvimento da Associação 

de Antigos Alunos, trazer benefícios para os nossos sócios e consolidar e honrar a 

nossa Universidade.  

 

Lisboa, 20 de junho de 2020 

 

             
_____________________________     

                                                     O Presidente da Direção 

                                                        Prof. Doutor António de Vasconcelos Tavares  

                                                                   Professor Emérito da Universidade de Lisboa 

      

 

  


