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Lista A 
A presente lista apresenta desta forma a sua candidatura para a Comissão de Praxe  
da NOVA School of Law, referente ao mandato de 2020/2021. 

Presidente – Quadro permanente 
Luís Afonso Salvado Cruz, aluno nº 006442, do futuro 3º ano, trajante 

Vice-presidentes – Quadro permanente 
Inês Teixeira de Melo Almeida Alves, aluna nº 006454, do futuro 3º ano, trajante 
 

Pedro Henrique Catanho, aluno nº 005045, do futuro 4º ano, trajante 

 

Secretário – Quadro permanente  
Mariana Lagarto Silva, aluna nº 005698, do futuro 4º ano, trajante 

 

Tesoureiro – Quadro permanente 
Rodrigo Pacheco Bettencourt, aluno nº 005760, do futuro 4º ano, trajante 

 

Vogais 4º ano – Quadro não permanente 
Guilherme Ribeiro Horta, aluno nº 005877, do futuro 4º ano, trajante 

Tomás João Santos Burns, aluno nº 005716, do futuro 4º ano, trajante  

 

Vogais 3º ano – Quadro não permanente 
Diana Carvalho Mendes, aluna nº 006457, do futuro 3º ano, trajante 
 
Maria Leonor Malaquias Urbano Rebelo Guiomar, aluna nº 006399, do futuro 3º ano, trajante 

 

Vogais 2º ano – Quadro não permanente 
Rita Pereira Martins, aluna nº 007219, do futuro 2º ano, futura trajante  
 
Jorge Miguel Russo Dias Pereira Poço, aluno nº 007250, do futuro 2º ano, futuro trajante 

 



 

Programa* 
 

• Criação de mais momentos de Praxe conjunta durante a semana de Receção e ao longo 
do ano; 
 

• Tarde de Praxe em outubro destinada à integração dos alunos de 2ª e 3ª fase; 
 

• Realização do Batismo no final de outubro de modo a que a escolha dos padrinhos seja 
ponderada, bem como seja possível integrar os alunos de 2ª e 3ª fase; 
 

• Tarde de Praxe Solidária na época natalícia onde os alunos apoiarão uma associação de 
cariz social, seja numa vertente de recolha de alimentos, roupas ou brinquedos; seja 
numa vertente mais elucidativa, como a divulgação dessa mesma associação na baixa 
de Lisboa para angariação fundos; ou ainda numa vertente auxiliar, como a prestação de 
um serviço para essa associação (como a pintura de um edifício, o embrulho de 
presentes e a montagem de cabazes de Natal); 
 

• Rally Tascas Campus no 2º semestre; 
 

• Tarde de Praxe no 2º semestre – Olimpíadas do Caloiro – a realizar-se na praia; 
 

• Manutenção do Tribunal de Praxe de modo a que seja realizado com a devida seriedade; 
 

• Manutenção da cerimónia do Traçar da Capa; 
 

• Divulgação do Código de Praxe e do Código de Traje à comunidade académica; 
 

• Promover uma maior proximidade entre Caloiros, Doutores e Veteranos, fomentando 
assim a ideia de Família Académica, com a realização de, pelo menos, dois jantares 
académicos (um por semestre) e/ou um churrasco; 
 

• Criação do Boletim do Bicho, onde estaria incluído o Diploma do Afilhado. O Boletim 
traduz-se numa pequena caderneta, com espaço para a identificação do Caloiro 
(inclusive referência a observações de saúde – alergias, doenças crónicas, etc), o registo 
de presenças nos diferentes momentos de Praxe, mensagens de Doutores e Veteranos e 
um pequeno cancioneiro FDUNL. O Boletim deve acompanhar os Caloiros até ao fim do 
seu 1º ano e, posteriormente, poderá ser guardado como recordação de um dos anos 
mais marcantes da vida académica. 
 

• Outras atividades que possam vir a decorrer no âmbito de uma programação que tenha 
subjacente um esforço articulado entre a Comissão de Praxe e grupos de praxe 

 
 

*todos os eventos calendarizados poderão estar sujeitos a alterações temporais, em virtude de 
indicações que surjam por parte dos órgãos superiores da Faculdade, atendendo ao atual estado 
da pandemia do Covid-19. 


