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É com uma enorme alegria que, 
neste dia especial e representado 
o Conselho de Representantes da FMUP, quero muito 
respeitosamente dar uma palavra de apreço em primeiro lugar 
aos recentes graduados. Parabéns por aqui estarem e por terem alcançado 
mais uma etapa da vossa formação académica. Muito esforço e empenho 
vosso vos trouxe até ao dia de hoje. Começaria por citar Albert Einstein:

“Dar o exemplo não é a principal forma de in�uenciar 
  os outros, é a única forma.”

De facto, o mérito, esforço e empenho são maioritariamente vossos, mas, por 
terem escolhido a FMUP, o exemplo que vos foi dado re�etiu-se no vosso 
percurso académico. E essa in�uência veio sob várias formas e formatos. 
Através da competência e pro�ssionalismo dos docentes e técnicos da FMUP 
que, direta e indiretamente, participaram na vossa formação, através da 
lecionação, promoção da investigação ou através de muitas e variadas tarefas 
que mantêm a “máquina a rolar”. Os tempos foram difíceis, mas a equipa 
respondeu. No período pandémico que vivemos, a FMUP adaptou-se, 
reinventou-se, formou e transformou docentes e técnicos em seres capazes 

de vencer todo e qualquer obstáculo informático. E também vocês, enquanto 
estudantes, pacientemente se adaptaram e reinventaram com desa�os que 
incluíram novas formas de aprender e de ser avaliado nas vossas novas salas 
de aula (quartos, salas, cozinhas, etc.). A pandemia imposta por COVID-19 
conseguiu então, de uma vez por todas, cimentar aquilo que Bolonha sempre 
ambicionou – que o aluno passivo se tornasse num estudante pró-ativo e 
autónomo (COVID -1; Bolonha - 0). Este período tornou-nos seguramente 
mais resilientes. Devo salientar que a grande maioria dos vossos docentes 
são clínicos e, particularmente a estes, lhes foi imposta uma enorme carga 
assistencial, com novas tarefas, mais pesadas e nunca antes exigidas. E, 
contudo, a atividade pedagógica e o ensino prosseguiram. 

Quero ainda mencionar que os vários prémios de inovação pedagógica e 
cientí�ca que a FMUP tem obtido se re�etem na qualidade do vosso percurso 
e são prova de que a equipa FMUP se empenha e dedica à melhoria contínua 
do processo de ensino-aprendizagem e à expansão do conhecimento científ-
ico atual, posicionando-se entre as melhores instituições de ensino e investi-
gação em Portugal. De facto, como docente, tenho tido o privilégio de con-
tactar e evoluir pedagogicamente com inúmeros estudantes de pré- e de 
pós-graduação que, ao longo destes anos, sempre me surpreenderam com 
uma imensa criatividade cientí�ca – e isto não vem do secundário!

Resta agora não deixar escapar de Portugal aqueles que com tanto empenho 
e gosto educamos para serem médicos, investigadores e docentes de grande 
qualidade. E, neste sentido, termino com uma outra citação de Ko� Annan 
para re�etirem: 

“Knowledge is power.
  Information is liberating.
  Education is the premise of progress, 
  in every society, in every family.”
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