Ata nº2/2020
Pelas 21 horas e 30 minutos do dia 12 de outubro de 2020 reuniram na
plataforma Colibri Zoom os membros do Grupo de Retórica da NOVA School of Law a
fim de cumprir o ponto único da ordem de trabalhos:
•

Eleição da nova coordenação do Grupo de Retórica.

Estiveram presentes os membros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Certã (coordenador);
Ana João Veloso;
Ana Machado;
Diogo Sereno (coordenador);
Eduardo Matos;
Inês Portugal (enquanto membro externo, sem direito a voto);
João Carrilho;
Lara Silva (enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AEFDUNL, no
cumprimento do artigo 58º dos Estatutos)
Madalena Zanatti;
Maria Inês Opinião
Marta Freitas;
Marta Pena;
Pedro Ganchinho.

Diogo Sereno dá inicio à reunião, cumprimentando todos os presentes e
agrandecendo o trabalho desenvolvido pelos mesmos ao longo do último ano. Refere
não ter planeado ser coordenador do Grupo de Retórica considerando, no entanto, que
este cargo se revelou uma experiência enriquecedora não só para o próprio, como
também para o núcleo em si, apesar das circunstâncias excepcionais do mandato.
André Certã toma a palavra, reiterando as palavras do Diogo Sereno e ressalvando o
seu crescimento pessoal e académico no mandato cessante. Refere ainda a
impossibilidade de realização do “Martelo”, porém contrabalaçando com as atividades
cumpridas aquando do pré-confinamento, tal como o “Mini Martelo”, afirmando que se
tratou de um “bom ano do Grupo de Retórica”.
Diogo Sereno agradece as palavras o coordenador, convidando as candidatas Marta
Pena, Ana Machado e Maria Inês Opinião a intervir.

Marta Pena refere a importância da presença do Grupo de Retórica nas redes sociais
no crescente destaque do núcleo, apostando na contínua fomentação do Grupo de
Retórica.

Lara Silva questiona o número de candidatos, dado que deveriam ser apenas dois
Coordenadores. Diogo Sereno e Marta Pena explicam que o terceiro membro se
candidata a um cargo de Secretário.
Terminadas as saudações, Marta Pena começa a apresentação do programa
elaborado pela Coordenação candidata, referindo a possibilidade de alteração consoante
a vontade dos membros. Requisita o compartilhamento de tela ao André Certã.
Ana Machado inicia com a apresentação do novo logotipo, mais atualizado e simples,
referindo a facilidade do mesmo na aquisição de merchandising. Diogo Sereno considera
que pode ainda ser trabalhado, apesar de concordar com a alteração.
Marta Pena segue para a apresentação da ideia de um podcast de nome “O Gato Comeute a Língua”, sendo que o mesmo será ainda alvo de discussão numa sessão posterior,
anunciando, no entanto, ter já pensado que o primeiro seria dinamizado por si, pela Ana
Machado e com a Maria Inês Opinião, podendo ser feito um convite à Professora Rita
Calçada Pires, madrinha do Grupo de Retórica, sob o tema dos vários sentidos da
retórica, tal como um possível convite a antigos coordenadores do Grupo de Retórica. O
intuito do podcast será marcar a posição do grupo de modo não presencial. De seguida
apresenta a ideia da realização de um workshop relacionado com a área do teatro,
propondo alunos da área em questão. Seria realizado via Zoom, sendo cobrado um valor
simbólico que revertiria para os alunos em questão. Recuperando uma atividade
proposta pelos Coordenadores cessantes, a Marta Pena apresenta o “Moot Court do
Improviso”, com um caso surpresa desenvolvido pelo Núcleo para os participantes.
Diogo Sereno intervém dizendo que na altura tinha até escrito o caso, porém a
atividade nunca se chegou a realizar, compromete-se a enviá-lo a Marta. Refere ainda
que seria boa ideia realizar no segundo semestre para desanuviar do Moot Court de
Direito da União Europeia.
Marta Pena retoma a sua intervenção, voltando a focar-se na dinamização das
redes sociais. Apresenta os segmentos “Cultura ao Minuto”, que consistiria numa
apreciação reduzida de qualquer obra cultural por parte dos membros do grupo, e
“Momento de Reflexão” que consistirá em frases ou reflexões escolhidas por cada
membro. Apresenta a possibilidade de uma sessão de Slam Poetry para o segundo
semestre. Sugere o início das atividades virtuais o mais rápido possível. Pede sugestões
para projetos e atividades.
Diogo Sereno começa por parabenizar o projecto e a Coordenação candidata,
apesar de considerar o número de atividades ambicioso. Reflete acerca da questão do
Martelo on-line, concluindo que terá que ser amplamente discutida, por considerar que
a essência do mesmo é a proximidade. Pergunta se a Madrinha do Grupo de Retórica,
Rita Calçada Pires, se manterá, recebendo resposta afirmativa de Marta. Por fim, dá o seu
voto de confiança à coordenação candidata.

André Certã intervém, reiterando as palavras de Diogo Sereno, salientando as
arestas a limar na ideia do podcast, levantando questões de execução. Parabeniza
também a candidatura.
Diogo Sereno propõe uma votação por chat, sendo que Lara Silva, enquanto
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sugere a criação de um inquérito online.
Sem mais questões, a nova Coordenação formada por Marta Pena, Ana Machado
e Maria Inês Opinião é aprovada por unanimidade.
Deu-se por encerrada a reunião pelas 23 horas.

