Discurso dia da Faculdade | 16 set 2019
Gostaria de começar por cumprimentar os elementos da Mesa:
- Dear Rector/Senhor Reitor da Universidade de Tartu, Prof.
Doutor Toomas Asser
- Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor
António Cruz Serra,
- Exmo. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, Professor Doutor Fausto Pinto,
- Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Escola e Coordenador
da Comissão Organizadora das comemorações dos 70 anos do
prémio Nobel, Professor Doutor José Ferro,
- Exmo. Professor Doutor António Gonçalves Ferreira,
- Exmo. Professor Doutor António Oliveira,
E deixar uma palavra aos membros da nossa instituição:
Exmo. Presidente do Conselho Científico da FMUL, Professor
Doutor José Melo Cristino,
Exmo. Presidente do Conselho Pedagógico da FMUL, Professor
Doutor Joaquim Ferreira,
Exmo. Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, Dr. Daniel Ferro,
Exma.

Presidente

do

Instituto

de

Medicina

Molecular,

Professora Doutora Maria do Carmo-Fonseca,
Cumprimento

ainda

todos

os

Professores,

funcionários

e

convidados aqui presentes.
E, finalmente, com um apreço especial, cumprimentar todos os
estudantes, especialmente aqueles que hoje iniciam o seu
percurso na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Sejam muito bem-vindos a esta que será a vossa casa nos
próximos quatro ou seis anos e onde serão muito felizes!
Abrimos hoje um novo ano letivo na FMUL.

E abrimos este ano num dia especial, em que celebramos uma
personalidade ímpar do nosso país e figura maior da nossa
Instituição.
Egas Moniz, único Nobel Português da Medicina e Fisiologia,
acompanhar-vos-á durante este percurso e a sua estátua será
ponto de encontro e memória viva dos sonhos, das conquistas
e também momentos menos bons que viverão na FMUL.
Percurso esse que se inicia hoje, como momento de mudança e
de transição. Acredito que estejam algo assustados. Eu também
estava. De facto, lembro-me bem do dia em que eu estava aí
sentado, na mesma situação. Senti um misto de assombro e
inquietação ao ver pela primeira vez a imponência do Hospital
de Santa Maria, ao cruzar tantas caras novas e ao reconhecer
o peso de um longo caminho pela frente.
Mas, tudo isto passa rapidamente. Aqui, não estás sozinho.
Olha à tua volta, para as muitas caras hoje desconhecidas
que te rodeiam, mas que vão crescer contigo nos próximos
anos. Muitos serão teus amigos para a vida e partilharão
juntos as maiores histórias.
A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é o
primeiro

passo

para

seres

um

elemento

interventivo

na

comunidade. Quer seja em Medicina, quer seja em Nutrição,
terás a nobre missão de contribuir para um mundo melhor, uma
pessoa de cada vez. Parece um desafio imenso e avassalador.
Não o nego. Mas estás no sítio que melhor te prepara para
ele.

Na FMUL terás mestres que te vão guiar, condições e

equipamentos de última tecnologia para aprenderes e um leque
de

profissionais

que

diariamente

trabalha

para

te

proporcionar as melhores condições.
No entanto, isto é apenas parte da equação. A matéria-prima
desta instituição, o que a faz vibrar e andar em frente são

os estudantes que todos os dias enchem os corredores, as
salas de aulas e as enfermarias deste que é o nosso campus.
Por isso, como Egas Moniz fez ao longo da sua vida, nestes
anos que tens pela frente, desafia-te, sonha e ousa. A
excelência que todos ambicionamos para a FMUL depende disso!
Ser estudante da FMUL é também pertencer à maior Academia do
país, a Universidade de Lisboa. E, desde tempos imemoráveis,
que a Academia é o lugar por excelência para pensares, teres
voz própria e inovares, num espaço que te acolhe de braços
abertos com 18 escolas das mais diferentes áreas do saber.
Em todo este caminho terás sempre a Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina de Lisboa ao teu lado. A AEFML
existe para e pelos estudantes da FMUL, que são o seu foco
e a razão pela qual tanto investe e trabalha.
Num ano de datas redondas, a tua Associação, que comemora em
2019 105 anos de existência, estará presente em todos os
momentos da tua vida académica.
Estivemos aqui para te receber e estaremos presentes para te
ajudar a dar os primeiros passos na Faculdade.
Vamos

proporcionar-te

vários

momentos

de

formação

e

aprendizagem e vários projetos pedagógicos, sem deixar de
garantir oportunidades para te divertires e relaxares do
estudo.
Poderás ainda representar a tua faculdade no teu desporto de
eleição, aprender como se faz Medicina em vários cantos do
Mundo ou ser agente de mudança na sociedade, através de ações
de sensibilização e rastreios.
Mas, para além de tudo isto, a AEFML tem como pilar principal
a luta pela qualidade do ensino e a defesa e dos teus
interesses, por uma formação cada vez melhor, mais justa e
que te prepare para o que a sociedade vai exigir de um
profissional de Saúde dos nossos tempos.

Como vês, a AEFML tem mesmo muito para te oferecer. Mas
também precisa de ti. O teu envolvimento e a tua participação
são fundamentais para fazer crescer e desenvolver esta que
é a Associação de todos nós. Apenas juntos poderemos defender
e a lutar por uma formação médica com qualidade e que sirva
as necessidades do nosso país. Conto contigo para isso!
Termino a minha intervenção como comecei, referindo a figura
que deu o mote para esta cerimónia: Egas Moniz.
Que esta figura singular seja um exemplo para todos nos, na
procura incessante pelo conhecimento, no amor à Medicina e
na

participação

ativa

pela

causa

pública,

uma

responsabilidade de todos.
Muito obrigado a todos e, novamente, muito bem-vindos a Casa.

