Discurso entrega Bolsa de Excelência
Exmo. Senhor Reitor,
Exmos Senhores Empresários,
Caros colegas,
Estimado público em geral:

O meu nome é Maria Brito e vim de Olhão para o curso de Design de Comunicação na
Universidade do Algarve.
Desde que comecei o meu percurso escolar no ensino básico, lembro-me de dizer a mim
mesma que iria fazer de tudo para alcançar o meu melhor possível, em todas as áreas, para
quando um dia tivesse que escolher, ter sempre as portas abertas. E durante esses anos
cumpri sempre a minha promessa, até que cheguei à Universidade do Algarve.
Claro que não fiz esta caminhada sozinha e tenho que agradecer aos meus amigos
(principalmente os que trouxe hoje comigo), à minha família que esteve sempre presente e me
deu força, mas principalmente à grande mulher que me aturou nos meus dias menos bons e
lutou lado a lado comigo para eu chegar onde estou hoje. Obrigada mãe!
Muitos me perguntam “Porquê esta Universidade?”, “Porque esse curso?“ “Com essas notas
podias ter escolhido algo melhor”
No meu dia de matrícula fui abordada pela Rádio da Universidade para responder a umas
perguntas sobre o meu ingresso. Uma das perguntas que me lembro bem foi “qual foi a razão
de ter vindo para esta Universidade?” e respondi, sem dúvida, que sempre me disseram para
“Estudar onde é bom viver!”. E aqui estou eu.
E se me perguntarem se este sempre foi o meu sonho? Não, não foi. Aliás, eu nunca soube
qual era realmente o meu sonho e aquilo pelo que lutava. Hoje sei! E acho que este curso me
vai ajudar a chegar onde quero.
Acho que não falo só por mim quando digo que graças à Universidade do Algarve e às
empresas patrocinadoras, todos os alunos aqui presentes, que foram premiados, vêm o seu
esforço e dedicação no percurso do ensino secundário recompensado. É, de facto, gratificante
estarmos aqui e sermos reconhecidos pelo nosso trabalho.
Por isso mesmo, agradeço à Universidade e a todas as entidades esta grande oportunidade
que nos deram e vamos mostrar que a merecemos.

Aliás, tal como disse um grande homem:
“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”
-Albert Einstein

