
Discurso ao 9.º CLE 

Boa tarde caríssimos colegas, Exma. Prof.ª Filomena Gaspar, Exma. Prof.ª 

Manuela Gândara, Exma. Prof.ª Alice Curado, Exma. Prof.ª Lisete Fradique, Exma. 

Prof.ª Pereira Lopes, Exma. Prof.ª Paula Mègre, Exmo. Colega Diogo Silva… é com 

grande alegria e satisfação que hoje, servindo-me de poucas palavras, expresso a 

felicidade que sentimos por esta nossa conquista: a Licenciatura em Enfermagem. 

Chegamos a este dia, invadidos por um grande misto de sentimentos. Este é o 

dia que representa o final de uma das etapas mais importantes das nossas vidas. Esta foi 

decerto uma viagem conturbada para todos nós, com vários obstáculos e desafios pelo 

meio. Mas foi também uma etapa rica em momentos tão bons que é quase impossível 

descrevê-la. 

Após 4 anos de luta, a melhor recompensa que poderemos levar, é tudo aquilo 

que aprendemos, aquilo em que nos transformámos, aquilo que partilhámos e todos os 

sorrisos e gestos retribuídos. Somos, portanto, o produto de muitas transformações, um 

grupo que apesar das suas diferentes origens, se uniu de uma forma que talvez nunca 

imaginássemos. E a grande prova são todos os momentos em que rimos juntos, em que 

chorámos juntos e em que reclamámos e contestámos juntos. E também hoje, chegámos 

juntos ao final desta meta. 

Convido-vos hoje a todos, a fazer uma breve viagem no tempo… 

No início, dominados pelas muitas expectativas acerca daquilo que o futuro nos 

reservara… alguns amedrontados com o mundo onde estaríamos prestes a entrar, outros 

seguros que teriam tomado a decisão mais difícil mas a mais acertada das suas vidas. 

Com o avanço do tempo fomos construindo amizades, laços e sonhos, e a pouco e 

pouco fomos também compreendendo a essência da arte do cuidar. No passado, 

sonhámos um dia com esta linda profissão. Durante estes anos, com empenho, fomos 

capazes de levar a cabo o nosso sonho, contando com o apoio dos mais experientes que 

nos transmitiram os seus ensinamentos, e hoje, alegremente, colhemos os frutos deste 

triunfo.  

Emociono-me hoje, ao fim de 4 anos, porque todos fazemos parte de um grande 

grupo que viu nascer e crescer esta Escola. Foi uma grande caminhada, que hoje termina 

após tanto esforço e dedicação. Contudo, não caminhámos sozinhos… Encontrámos 

pessoas amigas que nos apoiaram, sofreram e que hoje festejam connosco esta 

conquista. Este nosso percurso foi portanto marcado por estas pessoas especiais, que 



permitiram que esta caminhada se realizasse com sucesso, e que contribuíram para o 

nosso crescimento enquanto estudantes, enquanto pessoas e enquanto enfermeiros. 

Assim sendo, neste dia especial, não poderíamos deixar de agradecer a todos estes que 

nos acompanharam e que permitiram que nos tornássemos nas pessoas e profissionais 

que hoje somos. Apesar da impossibilidade de se nomearem todos os nomes, creio que é 

importante dirigir algumas palavras, a pessoas que merecem um destaque especial: 

 Aos nossos pais, familiares e amigos, pela luta incansável nesta nossa difícil 

escalada, por acreditarem em nós, por estarem presentes nos bons e nos maus 

momentos, pelo amor incondicional, pelo apoio, incentivo e motivação que nos 

prestaram ao longo destes anos; 

 Aos docentes desta casa que acompanharam passo a passo as nossas pisadas, e 

tornaram possível a concretização deste percurso, pela transmissão das suas 

experiências e de todo o seu saber; 

 A esta casa que apesar de todas as dificuldades, sempre acreditou neste projecto 

tentando dentro dos possíveis apoiar os seus alunos; 

 Aos enfermeiros dos locais de ensino clínico, por onde passámos ao longo destes 

quatro anos, pela sua disponibilidade e apoio, pelas oportunidades de 

aprendizagem que nos proporcionaram, e pelos valiosos conhecimentos que nos 

transmitiram; 

 A todos os doentes a quem prestámos cuidados, pilares da nossa aprendizagem e 

formação, que nos permitiram crescer como enfermeiros, e nos deram belas 

lições de vida;  

 Como não poderia deixar de ser, um especial agradecimento a uma pessoa que 

marcou presença ao longo de todo o nosso percurso académico, que se entregou 

de corpo e alma a este CLE, dedicando muito do seu tempo à resolução dos 

nossos problemas; uma pessoa preocupada com o bem-estar dos seus alunos, 

com a sua aprendizagem e com a sua formação, e que hoje consagramos como 

nossa Madrinha de Curso como forma de agradecimento por toda a sua 

dedicação: Prof.ª Eunice Henriques; 

 Por último, a todos nós, que também ajudámos a construir esta escola, e que hoje 

concluímos com sucesso este curso, debaixo de muitos sacrifícios. A todos nós, 

muitos parabéns, pelo tempo que dedicámos a este curso e a esta profissão, pelas 

coisas das quais abdicámos em prol da nossa aprendizagem e deste curso.  



Recebemos hoje, a recompensa da vitória nas nossas mãos. Neste momento especial 

das nossas vidas, em que mais um ciclo se fecha, e outro se inicia, gostaria de deixar por 

último, a vós, colegas, umas breves palavras: 

 Que sejam sempre dignos desta missão sublime e edificante, e que sejam sempre 

capazes de levar ao outro uma palavra ou gesto de conforto; 

 A enfermagem é uma arte, que requer de nós, uma exclusiva devoção. Desta 

forma, amem, honrem e orgulhem-se sempre da nossa profissão, e sintam alegria 

ao ver a recuperação de cada um dos vossos doentes. Não guardem estes 4 anos 

da vossa vida num álbum de recordações… utilizem-nos como fonte de 

crescimento no vosso futuro profissional; 

 Sejam sempre bons naquilo que fazem, sejam responsáveis e dêem sempre o 

melhor de vós próprios, com eficiência e responsabilidade; 

 Lutem sempre pela conquista daquilo a que nos propusemos um dia defender: a 

vida do ser humano; 

 Não fiquem à espera para ser felizes e lembrem-se que a felicidade não é um 

destino, mas sim uma grande viagem…  

A partir de hoje, seremos nós a provar o nosso valor, passando o testemunho e 

partilhando os conhecimentos que outrora nos foram transmitidos pelos nossos mestres, 

a outros, futuros talentos desta profissão. 

Professores, pais, familiares, amigos e colegas, recebem hoje este nosso sinal de 

gratidão, testemunhando o compromisso que hoje assumimos de nunca baixarmos os 

braços face às adversidades da vida, mas de lutarmos activamente pelo nosso mais 

nobre ideal: a vida e o bem-estar do ser humano. 

Neste momento de despedida, sentimos já as saudades que levaremos de todos os 

momentos vividos. Mas hoje, não queremos despedidas, por isso, este discurso não 

termina com um Adeus, mas sim com um Até já! 

Sigamos o nosso caminho, cientes de termos escolhido a mais bela das profissões. 

Tivemos o privilégio desta vocação que é uma verdadeira e linda missão. 

Que desempenhemos sempre esta nossa arte, com as mãos, com a cabeça, mas 

sobretudo com o coração! 

Muito obrigada a todos! 

 


