
 

 

Discurso de Tomada de Posse da ELSA Portucalense 2021/2022 

Boa tarde, começo por cumprimentar e agradecer pela honra das suas presenças nesta mesa 

e sala: 

Estimada Mesa da Assembleia geral, na pessoa do Presidente Dinis Reis; 

Exmo Sr. Presidente do Conselho da Administração, Sr. Doutor Armando Jorge; 

Exma Sra. Diretora do Departamento de Direito, Sra. Professora Doutora Maria Manuela 

Magalhães; 

Exma Doutora Ana Machado; 

Exmo Presidente e Secretário Geral da ELSA Portugal, Bruno Cruz e Bruno Almeida, 

antigos membros da ELSA Portucalense; 

Caríssimos docentes, 

Alunas e alunos, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Ser Presidente da ELSA Portucalense é uma responsabilidade que enfrento com toda a 

ponderação e responsabilidade. Embora esteja ciente da complexidade daquilo que me 

espera, sei que me cabia avançar, pelo segundo ano, com uma candidatura a esta tão nobre 

Associação. 

Hoje partilhamos a vontade e a determinação com que, há um ano atrás, iniciámos o primeiro 

mandato. Um primeiro mandato ingénuo, jovem, cheio de incertezas, medos e inseguranças 

que cumprimos com grande sentido de responsabilidade, exigência e união. Por isso, não 

posso deixar de dar a minha primeira palavra àqueles que terminaram o seu caminho nesta 

Associação, muito obrigada. 

Hoje, mudam-se pessoas, mudam-se ideias, mudam-se certezas, assumem-se desafios e 

renovam-se compromissos. No entanto, continuamos bem firmes na certeza assumida há 

um ano atrás, “edificar esta Associação numa marca histórica na vida académica e 

profissional nos nossos estudantes do curso de Direito”. Deverá transpor-se para este 

mandato, a mesma linha de exigência, credibilidade, rigor, brio e sobretudo o ELSA SPIRIT 

que tanto caracteriza o nosso Grupo Local. Mas não nos agarramos ao que já foi feito, mas 

sim ao que juntos iremos 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 amplificar nesta 

Associação. Consciencializar, será uma das palavras de ordem que nos move. Acreditamos 

que com vontade conseguimos mudar o mundo para melhor! Influenciar os nossos 

Associados a serem mais cívicos. E nós, como cidadãos e estudantes de Direito, é nosso 

dever alertar, combater défices e carências e mudar pensamentos enraizados.  

Será o mandato em que voltaremos a ter atividades ligadas à vertente Internacional, atividades 

presenciais. Será uma lufada de ar fresco para os nossos Associados, que durante um ano e 

meio se viram privados de tanta coisa. Queremos proporcionar a melhor experiência no 

mundo do Direito e terminarmos com a certeza de que fizemos tudo o que o nosso corpo 

estudantil necessitava. Este é 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, 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. Temos o coração no sítio certo, assim, o amor por esta Associação sobrepõe-

se a tudo!  

Encabeço uma equipa experiente, jovem e motivada a fazer mais e melhor, onde encaram 

esta jornada como sucesso garantido! Não dizemos isto com uma conotação negativa ou 

arrogante, mas sim porque sabemos que temos capacidades e uma vontade imensa de ver 

este Grupo Local vencer, como outrora foi. Assim, iremos colocar todas as nossas valências 

ao dispor da Associação. Porque, afinal, somos estudantes a trabalhar com estudantes para 

estudantes.  

Este é o nosso compromisso para com os nossos Associados e estudantes de Direito! 

Muito Obrigada! 

 

Saudações Cordeais, 

Helena de Sá Afonso 

Presidente da ELSA Portucalense  

 

 



 

 


