Discurso de Tomada de Posse
Muito boa tarde. É com enorme orgulho que me encontro reunido convosco e
sinto-me honroso com as vossas presenças, sendo certo que, não posso deixar
de transmitir este especial apreço que tenho pela vossa comparência.
Quero aproveitar e agradecer a todos pela vossa presença ao empossamento da
nova estrutura organizacional dos quadros da ELSA Portucalense que integrará
neste novo ano letivo 2019/2020.
O início de um novo ano é sempre sinal de novas vontades e carismas que estão
sempre em evolução, expressam-se agora através de novos empreendimentos
inovadores e didáticos, novas realidades criadas pelo desenvolvimento de
novas perceções e ambições.
A ELSA Portucalense abarca consigo alguma história, ciclos de bons e de maus
momentos, aquilo que a vida nos reserva nós nunca sabemos, mas o que nós
sabemos e que eu tenho a certeza, é que nós somos os jovens de hoje que podem
e que devem mudar o dia de amanhã e é nas nossas mais pequenas realizações
dos nossos objetivos que definimos e moldamos o nosso caráter, para que seja
possível perseguir novos desafios e novas conquistas.
Hoje minhas senhoras e meus senhores, apresento-vos esta equipa à altura do
desafio que lhes é proposto.
Uma nova etapa se alonga agora sobre esta nova equipa que comporta consigo
a dedicação e ambição da responsabilidade de elevar a produtividade e o nome
da ELSA Portucalense, de conseguir trazer aos jovens estudantes de Direito não
só novos métodos de ensino mas, de conseguir também, que os nossos
estudantes se sintam apoiados com novos métodos de estudo mais práticos que

lhes oferecemos, com o apoio numa formação não somente sustentada em hard
skills, mas também, com o devido complemento em soft skills.
É neste sentido que o propósito da ELSA se reflete, numa contribuição para o
Ensino, para promover a mútua compreensão, para promover a
responsabilidade social da lei entre os jovens futuros juristas e jovens
advogados.
Como nós sabemos, a evolução do sistema jurídico acarreta consigo, por vezes,
consequências que podem ser brutais e devastadoras ao senso comum, ao que
é moralmente ou não aceite, esta valoração depreciativa da identidade do
cidadão nunca pode subsistir, não é com esta visão que devemos caminhar mas
sim, com a visão de caminhar para um mundo justo, onde haja respeito pela
dignidade humana e pela diversidade cultural. É exatamente neste rumo que
iremos trabalhar.
Mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença e as minhas mais
sinceras congratulações à equipa da ELSA Portucalense 2019/2020.
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