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Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Celebração dos 135 anos da ESEnfC
Este ano, a ESEnfC comemora 135 anos ao serviço da Saúde, da
Educação e Investigação em Enfermagem. A Presidente do
estabelecimento, Maria da Conceição Bento, partilhou connosco o
conjunto de iniciativas que assinala esta data.
Fundada por Costa Simões, em 1881,
como Escola de Enfermeiros dos HUC,
a ESEnfC, à semelhança do seu mentor
e fundador, que sempre se destacou pelo espírito inovador e renovador, de incessante e incansável busca do conhecimento, com determinante resiliência e
perseverança, tem sabido escrever a sua
história (trans)formando-se para formar,
em cada momento, enfermeiros com as
competências necessárias, para contribuírem para o desenvolvimento em saúde no e do país, e simultaneamente participar no desenvolvimento e (trans)formação da profissão.
Hoje a Escola de Enfermagem de
Coimbra conta já com avaliação externa
internacional do trabalho desenvolvido
e múltiplos processos de auto-avaliação
e acreditação. É conhecida e reconhecida. O valor [melhor Escola] não está tanto na obra acabada e perfeita, que essa
não é previsível que venhamos alguma
vez a contemplar. O grande valor, está,
nesta Escola também, “na forte gente”estudantes, professores e não docentes,
que constitui a comunidade educativa que com “engenho e arte”, se atrevem
todos os dias, por caminhos não usados
e de forma ousada (e) permanentemente inconformada, a querer ir sempre
mais além, a querer fazer e ser sempre
mais e melhor.
As comemorações dos 135 Anos da
Escola de Ensino de Enfermagem em
Coimbra, que se iniciaram a 17 de março e terminarão em 22 de Outubro, tiveram um programa que quisemos dinâmico e que por isso esteve sempre
em construção durante todo o tempo
em que decorrem as comemorações.
Quisemos envolver neste processo todos os atores que, directa ou indirectamente, estão ligados a esta instituição –
os ex-estudantes, os estudantes, os professores e não docentes atuais, jubilados, aposentados, as instituições de
saúde parceiras, a CIDADE. Procurá-

mos construir com todos e para todos
um programa que simbolizasse a importância que esta relação da Escola com as
instituições da Cidade e com os cidadãos tem tido para o Nosso (Escola) desenvolvimento.
Assim, procuramos partilhar o que fazemos: e tivemos actividades no Exploratório Ciência viva: Cuidados à Pessoa
com Ferida; Prevenção do Uso/Abuso
de Álcool e outras Substâncias Psicoactivas; Infecção e Mãos Limpas; Pulmões
Limpos, Gestão da Medicação em Casa, Posições de Trabalho Ergonómica;
Avaliação de Estilos de vida saudável;
Antecipar a Experiência de Ser Idoso;
Promoção do Autocuidado e da Mobilidade no Idoso Dependente para a Realização das Actividades de Vida Diária;
Terna Aventura. Comemoramos com e
na comunidade “O Dia Mundial da Saúde”; “o Dia do Enfermeiro de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica”,
“o Dia Mundial da Família”, “A Semana
da Vacinação”; “o Dia Mundial da
Criança”; “o Dia Mundial do Ambiente”; “o Dia dos Avós”; “o Dia da Saúde
Mental” e o “Dia das Meninas”; “a Semana do Aleitamento Materno. Desenvolvemos nas Escolas Secundárias, nossas parceiras neste projecto, “o programa Não à Violência entre Pares”; quanto a actividades científicas, realizámos o
Seminário & Aniversário do Mestrado
em Enfermagem Médico-Cicúrgica –
100 Dissertações; O Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e dos Países de Língua Portuguesa; o 1º Colóquio de Filosofia do Cuidar
e o Congresso sobre Qualidade no Ensino Superior, entre outros. Ao mesmo
tempo, organizámos momentos culturais com a colaboração de grupos culturais de Coimbra que se associaram a estas comemorações.
Os últimos realizar-se-ão dia 21 de outubro, com a participação da Orquestra
Clássica do Centro e no dia 22 de outu-

bro com um espetáculo em que participarão Segue-me à Capela, Antigos Orfeonistas e Grupo de Fados, isto para
além do Grupo Coral da Escola formado por professores e não docentes.
Também nestas datas, terminaremos reunindo em Coimbra todos os Antigos
Estudantes que se quiserem juntar a nós
para comemorar esta efeméride, convidá-los-emos a aceitar as atuais Insígnias
da ESEnfC, renovando o seu compromisso como membro desta Comunidade Escolar. Nessa data inauguraremos
uma exposição sobre o Ensino de Enfermagem em Coimbra.
Nos próximos dias 21 e 22 de outubro, gostávamos muito de reunir o
maior número possível de ex-alunos
da Escola e, quando digo Escola, estou
a falar de todas as Escolas que deram
origem à atual Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, as Escolas de
Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca e
de Bissaya Barreto, cujo património
de meticulosa construção herdámos e
que faz de nós a Escola que somos hoje. A fusão das Escolas há dez anos,
permitiu que hoje façam parte deste

grande coletivo (enquanto estudante
ou antigo estudante) todos os Enfermeiros que se formaram em Coimbra
ou que em Coimbra fizeram estudos
pós-graduados. Somos mais de 19
000 alunos ou ex-alunos nestes 135
de formação.
Gostávamos de reunir todas e todos.
Juntos podemos celebrar com alegria os
135 anos da mais Antiga Escola do
País. Podemos regozijar-nos a celebrar
fraternamente os 135 Anos da Escola
que maior número de Enfermeiros formou em Portugal. Mas podemos mais,
podemos ir mais além, e todos juntos
transformá-la em cada novo ano, com o
contributo de todas e de todos, na Escola de Ensino de Enfermagem, mais reconhecida pela qualidade dos profissionais que forma.
Temos esperança de poder contar
com todas e todos (estudantes, antigos
estudantes, professores e antigos professores, não docentes e antigos não
docentes), para a grande festa dos Enfermeiros que se formaram em Coimbra, no próximo dia 22 no convento de
S. Francisco.

Sessão Solene Comemorativa dos 135 anos
21 de outubro de 2016
21:00 Concerto

		
Gala de Ópera de Mozart a Verdi
		
Orquesta Clássica do Centro
			Soprano Marina Pacheco
			Baritono José Corvelo
			
Maestro José Eduardo Gomes
			
(Grande auditório do Centro de Convenções do Convento de S. Francisco)

22 de outubro de 2016
10:00 Grupo Coral da ESEnfC
10:15 Sessão Solene Comemorativa dos 135 anos da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra, com:
		
		

– Entrega das insignias da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra aos ex-alunos (Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca e
Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto);
– Entrega de medalha comemorativa dos 135 anos da ESEnfC.

		
		
		

– Segue-me à Capela
– Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra
– Grupo de Fados dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra

13:00 Almoço de confraternização dos ex-alunos
15:00 Inauguração da Exposição “135 anos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra”
15:30 Espetáculo comemorativo dos “135 anos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra”
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