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MARiANA CARREIRA 
SINTRA, 21 ANOS, ENGENHARIA GEOTECNICA 

"O tempo de estudante 
passa muito depressa" 
"Quando entramos 
no primeiro ano, 
pensamos que três 
anos será multo 
tempo. Mas passam 
multo depressa. De-
pois, estávamos à espera deste 
momento há muito tempo e passa 
tudo num instante." 

LISBOA 

Cerimónia religiosa levou milhares de novos licenciados à alameda da Universidade, em Lisboa 

Bênção motiva 
festa de finalistas 
LISBOA O Milhares ergueram as capas e fitas após palavras do cardeal 

JOÃO SARAMAGO  

M
ilhares de estudantes do 
Ensino Superior enche-
ram ontem a alameda 

da Universidade de Lisboa para 
participarem na Bênção dos Fi-
nalistas. A cerimónia teve o 
momento alto quando o car-
deal-patriarca de Lisboa, D. 
Manuel Clemente, abençoou os 
finalistas. Foram então ergui-
das as capas e as fitas, numa ex-
plosão de alegria pela conclusão 
dos cursos. 

Cláudio Sombo, 31 anos, natu-
ral de Angola, disse viver o mo-
mento com "grande emoção", 
na companhia dos colegas do 
Instituto Superior de Gestão. 

DEPOIMENTOS  

"Vim de Luanda empenhado 
em concluir o curso em quatro 
anos. Consegui, agora estou a 
preparar as coisas para regres-
sar, mas este momento ficará 
para sempre". Aleksandra 
Mokohom, natural da Rússia e a 
viver em Por-
tugal desde os 
18 anos, tam-
bém não es-
condia a ale-
gria por concluir enfermagem, 
na Universidade Atlântica 
(Oeiras). Sobre o futuro profis-
sional, manifestou o desejo de 
continuar em Portugal: "E aqui 
a minha casa, tenho muita von-
tade de continuar." 

Mariana Carreira, de 21 anos, 
residente em Sintra, licenciou-
-se em Engenharia Geotécnica, 
na Universidade de Lisboa. "O 
curso deu-nos grande prepara-
ção e conhecimento. Estou 
confiante", referiu. 

Na Bênção, 
as ofertas en-
tregues desti-
naram-se a 22 
instituições de 

solidariedade da Diocese de Lis-
boa. D. Manuel Clemente lem-
brou aos licenciados a impor-
tância de partilhárem os conhe-
cimentos com a comunidade e 
assinou a fita de um represen-
tante de cada uma das escolas. • 

11 MANUEL CLEMENTE 
ASSINOU FITAS DE CADA 
UMA DAS ESCOLAS 

BÁRBARA ABRANTES 
LISBOA, 24 ANOS, MEDICINA VETERINÁRIA 

"É uma grande nostalgia 
e alegria que estou a viver" 
"A Bênção dos Fina-
listas é um momento 
que culmina uma 
etapa da vida. Ao fim 
de cinco anos há 
uma grande nostal-
gia e alegria que estou a viver com 
as minhas colegas. No trabalho, 
irei lutar para ficar em Portugal." 

CLÁUDIO SOMBO 
LUANDA, 31 ANOS, GESTÃO 

"Estou muito feliz. Até 
a minha voz Já foi embora" 
"É um momento mui-
to feliz. Até a minha 
voz já foi embora de 
tanto gritar. Estou 
sem palavras para 
descrever aquilo 
que estou a viver. Muito contente 
por ter todos os meus colegas aqui 
em Lisboa." 
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