Discurso Entrega Cartas de
Curso
18 DE MAIO 2019

Muito boa tarde a todos,
É um prazer enorme estar aqui perante esta audiência repleta de diplomados do IPCA,
seus amigos, familiares e restante comunidade académica, para a cerimónia de Entrega
de Cartas de Curso dE 2019.
Este ano a cerimónia decorre à margem dos 25 anos de vida do IPCA. São 25 anos de
trabalho, de reconhecimento, de afirmação, 25 anos repletos de história; 25 anos a
formar jovens e adultos, a investigar e a criar conhecimento e cultura; 25 anos a servir
a sociedade e as pessoas. Nesta celebração associada aos 25 anos não posso deixar de
lembrar o nosso saudoso presidente e amigo - o Professor João Carvalho - primeiro
presidente do IPCA – tão determinante e impulsionador do desenvolvimento,
crescimento e afirmação deste Politécnico. A ele muito devemos termos chegado até
aqui. Muitos dos diplomados aqui presentes terão tido ainda a oportunidade de o
conhecer. Foi e é a nossa maior referência institucional.
Agradeço, desde já, ao Grupo de Fados do IPCA que acabou de atuar e marcou uma vez
mais a sua presença nesta cerimónia de Entrega de Cartas de Curso tornando-a mais
rica e intimista. Para eles peço mais uma salva de palmas. Aproveito para agradecer
também à Tuna Mista do IPCA que irá atuar no final desta cerimónia dando-lhe um
ambiente festivo e plenamente académico. Todas estas iniciativas e ações fazem mais
sentido quando temos a nossa comunidade envolvida, em particular os nossos
estudantes que nos têm acompanhado sempre.

Permitam-me agora cumprimentar os colegas da mesa:
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Geral, Engº Pedro Fraga, e nele cumprimento todos
os membros do Conselho Geral aqui presentes;
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Exma. Sra. Vice Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Doutora Armandina
Saleiro, é um gosto tê-la hoje aqui;
Exma. Sra. Presidente da Associação Académica do IPCA, Sara Ferreira, e nela
cumprimento todos os diplomados do IPCA e estudantes que se encontram presentes
nesta cerimónia para receber a sua carta de curso; à Sara ( Dra Sara) quero endereçar
uma saudação particular por esta ser a sua última intervenção pública enquanto
Presidente da AAIPCA:
Sara foi um prazer enorme ter privado consigo estes 2 últimos anos; destaco em
particular a sua entrega e dedicação em prol da causa que move a AAIPCA – os
estudantes desta academia, a sua integração na vida académica e a melhoria
das suas condições para estudar e viver no IPCA; não sinto este momento como
uma despedida, mas sim, o final de um ciclo e o inicio de um novo e que o lema
cultivado pela AAIPCA continue a prevalecer: “IPCA uma vez, IPCA sempre”, lema
tantas vezes proclamado pela Sara; e se me permitem para ela peço uma forte
salva de palmas.
Cumprimento também os Dirigentes do IPCA, e neles cumprimento e agradeço a todos
os funcionários do IPCA que se empenharam na organização desta cerimónia e aqui
estão hoje presentes para tornar possível mais um momento importante da nossa
comunidade académica;
E permitam-me agora uma palavra de apreço e agradecimento muito particular aos
Senhores Professores e Diretores de Curso, pelo empenho, desempenho e dedicação
em prol da boa formação prática e académica, que lhes proporcionaram; a nossa
missão enquanto instituição de ensino superior é proporcionar a estes jovens e adultos
as ferramentas e competências necessárias para que possam agora seguir o seu
caminho profissional e serem bem sucedidos; tenho por certo que os ensinamentos, as
boas práticas, bem como o nível de exigência e rigor que impuseram ao longo do curso
serão agora determinantes;
Vejo nesta sala também muitos familiares (família natural) e amigos (a família
conquistada...) dos nossos diplomados que fizeram questão de partilhar este momento
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da sua vida; vocês foram, e são, o pilar no crescimento e desenvolvimento quer nos
mais jovens quer para aqueles que em fase adulta regressaram à escola e hoje estão
aqui. São os que mais diretamente são afetados pelos anos que aqui passaram e que
no entanto mais os apoiaram; aos mais jovens, os pais pelos sacrifícios que
naturalmente fizeram, aos adultos as privações na companhia das famílias.
E agora dirijo-me em particular aos Diplomados que daqui a pouco aqui receberão as
suas Cartas de Curso, e a quem desde já saúdo. Hoje é, certamente, um dia
emocionalmente marcante! Um dia que ficará eternamente na vossa memória: o dia
em que recebem a Vossa Carta de Curso; símbolo do alcance de um objetivo que
traçaram há uns anos atrás e fim de 1 ciclo! Hoje vocês são detentores de mais
conhecimentos e competências, e certamente, são, seres humanos mais completos,
mais experientes. As dificuldades que vos surgiram no percurso académico e que foram
aprendendo a ultrapassar, o nível de exigência e rigor que vos foi imposto, a capacidade
para lidar com a pressão e a gestão do tempo, a convivência em grupo e em sociedade,
as experiência e vivências únicas da vida académica, os amigos que fizeram ...
Tudo o que viveram e partilharam ao longo deste percurso resultou certamente em
Homens e Mulheres mais capazes que saberão resolver com energia os desafios que
terão pela frente, fazendo a diferença na sociedade de Hoje.
E digo Hoje porque, como diz o Papa Francisco, vocês não são o futuro. Vocês são o
Presente. São o Hoje e a sociedade precisa de todos; todos têm um contributo a dar
em prol de uma sociedade mais justa, mais responsável e mais solidária. É hora de
colocar o vosso conhecimento, sabedoria e capacidade de pensamento crítico e
reflexivo ao serviço da sociedade, tornando- a melhor.
Tenho por certo que continuarei a encontrar em cada canto desta região, em cada local
que visito, um jovem que estudou no IPCA e que me diz “Que saudades Professora;
aqueles foram os melhores tempos da minha vida!”. E falo, falamos, pois penso que
falo em nome de todos, a passagem pelo ensino superior marca para sempre a nossa
vida. Muitas das grandes amizades que perduram ao longo da nossa vida começaram
aqui. Muitos casamentos e filhos têm a marca desta casa.
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Hoje nesta sala temos mais de 100 jovens (formaram-se no IPCA 876 estudantes este
ano) que vão receber a sua carta de curso, uns pela conclusão do Curso de Licenciatura,
outros do Curso de Mestrado e ainda outros pela conclusão do Curso Técnico Superior
Profissional; mas até Hoje o IPCA já formou mais de 5600 jovens; muitos deles
estudaram e trabalharam em simultâneo para conseguir pagar os seus estudos. É razão
para dizer que o IPCA tem ido tão longe no cumprimento da sua missão! E a sociedade
reconhece esse papel.
Mas Hoje não nos estamos a despedir! Hoje estamos apenas formalizar a concretização
desta etapa da Vossa vida! Mas nós continuamos cá e queremos continuar a ter-vos
por cá. A aprendizagem, a obtenção de conhecimento, não acaba aqui a formação será
em qualquer que seja a vosso caminho, a profissão que venham a desempenhar, será
permanente ao longo da vossa vida. E devem estar preparados para os desafios que se
vos coloquem. Hoje sabemos que novas profissões irão surgir o mercado de trabalho
está em permanente mutação. Terão de ser capazes de se adaptar, uma formação de
base sólida é o exigido nesta fase, e tenho por certo que no IPCA a obtiveram.
Através da nossa rede Alumni, que estamos a dinamizar e com a qual pretendemos
fortalecer ainda mais a proximidade que temos com os nossos estudantes que tanto
nos caracteriza, vamos ampliar e aproximar as redes de contacto entre todos.
Estamos a prever para setembro deste ano a realização do 1º Encontro Alumni, que
será um evento memorável que ficará na história dos 25 anos do IPCA. Deixo desde já
o apelo para que participem no evento. Será um espaço para rever colegas, amigos,
histórias, projetar interesses, redirecionar percursos...
O IPCA segue uma política de responsabilidade social, integrando as preocupações da
responsabilidade social de forma transversal na atuação da Instituição, assumindo
compromissos ao nível da sustentabilidade e da solidariedade. Por isso, temos também
responsabilidade por apoiar a vossa integração no mercado de trabalho; e o IPCA
dispõe de serviços e mecanismos que vos apoiam nesta fase. Contem connosco!
Termino deixando-vos esta mensagem: cada um leva daqui uma missão: desempenhar
o seu papel enquanto cidadão ativo da sociedade e profissionais competentes. O
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primeiro passo está dado. Agora sigam em busca da conquista profissional, para a qual
aqui se prepararam, do sucesso e da felicidade!
Vocês serão sempre IPCA e os nossos melhores embaixadores. O vosso sucesso é o
nosso sucesso.
E parafraseando a AAIPCA, “IPCA uma vez, IPCA sempre”. Viva o IPCA!
Obrigada a todos, muita saúde e sejam felizes!
Viva o IPCA!
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