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Saúde

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra celebra
135 anos a defender formação de natureza universitária
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) comemorou,
nos dias 21 e 22 de outubro de 2016, os 135 anos de formação de
enfermeiros no país, com um conjunto de iniciativas destinadas a reunir
todos os que fazem parte da história da instituição e a agradecer-lhes os
contributos que deram para que, além de ser a mais antiga, se
transformasse na maior Escola de Enfermagem em Portugal.
Foram muitos os agradecimentos, endereçados pela Presidente da ESEnfC,
Maria da Conceição Bento, numa grandiosa sessão solene comemorativa que
teve lugar no Centro de Convenções do
Convento de São Francisco e que se estenderam a todas as instituições da comunidade parceiras da Escola, ou que
com ela colaboram.
Ao Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, onde decorre a maior parte da formação clínica dos estudantes da
instituição, foi entregue a medalha de
Ouro de Conhecimento e Mérito da
ESEnfC.
No momento do discurso, a Presidente da ESEnfC disse que «é com o
Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra» que a instituição espera «vir
a integrar os novos Centros Académicos Clínicos, criados para a melhoria
da articulação entre as funções assistenciais, de ensino, de formação pré e
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pós-graduada e de investigação em
universidades, institutos politécnicos e
laboratórios do Estado».
Por outro lado, Maria da Conceição
Bento disse que «a formação de enfermeiros deve ser de natureza universitária e que deve decorrer no mesmo contexto onde se formam os profissionais
de saúde com quem os enfermeiros virão a trabalhar em equipa».
Para a Presidente da ESEnfC, «uma
escola universitária garantirá que o ensino da Enfermagem – licenciatura, mestrado e doutoramento – aconteça de
forma articulada, num contexto onde se
ensina e investiga e que permite aprender na e pela investigação» dando lugar
à «legitimação, quer dos diplomas académicos nos graus correspondentes,
quer do conhecimento produzido».
Maria da Conceição Bento defendeu,
ainda, a «aprendizagem em sistemas
académicos interprofissionais», passando de uma formação em instituições isoladas para a formação em redes, alianças e consórcios de instituições/ faculdades/escolas, intencionalmente organizadas para garantir a formação de
profissionais de saúde que terão que trabalhar em equipa».
Durante a sessão solene, o presidente
da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, defendeu, igualmente,
que a ESEnfC deve obter o estatuto de
ensino universitário, justificando que tal
transformação «é útil para a cidade e útil
para o país».
O programa evocativo dos 135 anos
da ESEnfC compreendeu a atuação do
Grupo Coral da ESEnfC, a entrega das
insígnias da ESEnfC aos ex-alunos (da

Maria Augusta Sousa (antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros), José Martins Nunes (presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), Maria da Conceição Bento e João Vasco Ribeiro (presidente do Conselho Geral da ESEnfC)

Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra e das anteriores escolas superiores de Enfermagem, Dr. Ângelo da
Fonseca e de Bissaya Barreto) e a oferta
da medalha comemorativa dos 135
anos.
Após um almoço de confraternização,
foi inaugurada, também no Convento
de São Francisco, a exposição “135
anos de Ensino de Enfermagem em
Coimbra”.
Seguiu-se um espetáculo comemorativo dos 135 anos da ESEnfC, com atuações do coletivo feminino Segue-me à
Capela (música tradicional portuguesa),
do Coro dos Antigos Orfeonistas da

Universidade de Coimbra e do Grupo
de Fados dos Antigos Orfeonistas da
Universidade de Coimbra.
Antes deste conjunto de atividades,
no dia 21 de outubro, realizou-se uma
Gala de Ópera de Mozart a Verdi, pela
Orquestra Clássica do Centro, com as
participações vocais de Marina Pacheco
(soprano) e de José Corvelo (barítono) e
a direção do maestro José Eduardo Gomes.
As comemorações dos 135 anos da
ESEnfC no Centro de Convenções do
Convento de São Francisco contaram
com a coorganização da Câmara Municipal de Coimbra.
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