Discurso de Tomada de Posse da ELSA Portucalense 2020/2021
Boa tarde, começo por cumprimentar e agradecer pela honra das suas presenças nesta mesa e
sala:
Exmo Sr. Presidente do Conselho da Administração, Sr, Doutor Armando Jorge;
Magnífico Reitor, Sr Professor Doutor Sebastião Freyo de Azevedo;
Exmo Vice-Reitor, Sr Professor Doutor Carlos Melo Brito;
Exma Sra. Diretora do Departamento de Direito, Sra. Professora Doutora Maria
Manuela Magalhães;
Exmo Sr. Professor Doutor André Matos, Coordenador do Curso de Relações
Internacionais;
Exmo Tesoureiro da ELSA Portugal e Presidente da Associação de Estudantes desta
casa, Bruno Cruz;
Caríssimos docentes,
Alunas e alunos,
Alumni’s,

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Agradeço a todos a Vossa presença, numa cerimónia que marca o início
de um novo mandato, de um novo ciclo, da ELSA Portucalense. Novo
mandato, novas vontades, novos objetivos, mas sempre a mesma
determinação em edificar esta Associação numa marca histórica na vida
académica e profissional nos nossos estudantes do curso de Direito.
Consideramo-nos uma equipa de sorte, pois chegamos com uma base bastante
sólida e consistente do mandato anterior. Mas não nos agarramos ao que já foi
feito, mas sim ao que iremos juntos construir.
Uma nova etapa que esta equipa comporta consigo, a dedicação e
ambição de elevarmos a ELSA Portucalense, tornando-a numa referência por
quem aqui passa e proporcionar aos nossos estudantes e associados novos

métodos de ensino, mas também experiências a nível nacional e internacional
que dificilmente sozinhos teriam essa oportunidade.
Juntos com o Departamento de Direito, queremos ser um complemento
ao plano de estudos que a Universidade Portucalense Infante D. Henrique tem
para oferecer. Um complemento nas mais variadas áreas de Direito, mas
também na aquisição de Soft Skills que o mundo profissional acarreta.
A promoção pela responsabilidade social é um dos objetivos que
queremos implementar, pois na sociedade que hoje em dia nos inserimos, é
cada vez mais notório um défice e carências que já não deveriam existir na
pessoa humana. Alertar, combater os perigos e mudar pensamentos
enraizados, serão uma das nossas maiores prioridades enquanto cidadãos e
estudantes de Direito.
É pela promoção do ensino e evolução dos nossos estudantes, que se
reflete o propósito da nova equipa da ELSA Portucalense.
Os nossos Associados e estudantes poderão contar connosco para
ultrapassar todas as dificuldades que possam surgir e para isso, pretendemos
que a proximidade e a confiança sejam privilegiadas. A ELSA é como uma
segunda família e quem já passou por cá, dirigindo-me especialmente aos
Alumni aqui presentes, sabe o verdadeiro significado deste laço. A
compreensão, a frustração, as vitórias unem-nos de tal forma que levamos
daqui amigos de uma vida inteira.
Está na altura de pôr mãos à obra. Juntos somos mais, mais fortes, mais
determinados.
Encabeço uma equipa jovem e motivada a fazer mais e melhor, cientes
da necessidade de pôr em prática aquilo que realmente preocupa os
estudantes. Porque, afinal, somos estudantes a trabalhar com estudantes para
estudantes.
Estamos cientes da enorme responsabilidade que temos á nossa frente,
mas não estaremos sós. Todos são chamados a contribuir para este desígnio!
Todos terão o seu lugar e o seu papel numa ELSA Portucalense mais forte e
inclusiva! A ELSA Portucalense é de todos, feita por uma equipa, e por todos
os que por ela passaram!

Este é o nosso compromisso para com os nossos Associados e estudantes de
Direito!
Muito obrigada!
Saudações cordeais,
Helena Afonso
Presidente da ELSA Portucalense

