Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte realizou-se, face à demissão
de um dos Diretores-adjuntos do Jur.nal, a ratificação do cargo, através de Reunião
Zoom, pelas 16 horas e 15 minutos. Para efeitos, de prova a mesma encontra-se em
anexo, assinada por quem a remeteu, Francisco Colaço. Confirma-se, assim, que a
demissão cumpriu o disposto nos Artigos 15º/1 e 21º/1 do Estatuto Editorial do Jur.nal.
Como tal, nos termos Artigo 15/3, deve o Diretor nomear novo Diretor-Adjunto para sua
substituição.
Sendo uma das competências da mesma, a Diretora, Sofia Estopa, nos termos do
Artigo 13/1, alínea h), nomeou para o efeito Tânia Azevedo, tendo esta decisão sido
apresentada para votação em reunião de núcleo. Estiveram presentes a Diretora, Sofia
Estopa, as Diretoras-Adjuntas, Madalena Cunha e Cláudia Paulo, a Presidente da Mesa
de Assembleia Geral, Lara Silva, alguns dos membros da Redação, Rúben Cirilo,
Madalena Lima, Tânia Azevedo, Beatriz Moniz, Sara Félix e o Diretor-adjunto que
apresentou a sua demissão, Francisco Colaço.
Assim sendo, procedeu-se ao ato de ratificação. Desde modo, cumprindo o
disposto nos estatutos do Jur.nal, somente os membros da Redação que, até à data,
completaram mais do que um semestre no Jur.nal tiveram o seu direito de voto aferido.
Porém, note-se que a esta regra geral se constitui exceção os alunos que se encontrem
inscritos no seu primeiro semestre na Faculdade. Como tal, a votação foi realizada em
plataforma eletrónica fornecida pelo servidor Zoom, de modo a que o sufrágio se
realizasse de forma secreta. No total, a nomeação de Tânia Azevedo apresentada pela
Diretora do núcleo contou com 6 votos a favor, não existindo votos em branco ou votos
declarados nulos. Declara-se para efeitos de legitimidade eleitoral os presentes: Rúben
Cirilo, Madalena Cunha, Sofia Estopa, Cláudia Paulo, Madalena Lima e Francisco Colaço.
Não havendo nada mais a tratar, ficou assim Tânia Azevedo eleita nova Diretoraadjunta, sendo que Francisco Colaço retorna às suas funções de membro da Redação. A
Reunião ficou encerrada pelas 16 horas e 45 minutos.

A domingo, 15/11/2020, 22:18, Francisco Colaço
<francisco.arez.colaco@gmail.com> escreveu:
Excelentíssimos membros do Jur.nal,
Eu, Francisco Dos Santos Colaço, aluno da Nova School of Law, número 6303,
a desempenhar as funções de Vice-Diretor do núcleo Jur.nal, venho por este
meio apresentar o meu pedido de demissão e requerer que passe para o
desempenho das minhas antigas funções de redator.
Aproveito para esclarecer que o meu pedido de demissão é resultante de
divergências no método gorvenamentativo do núcleo em questão.
Quero ainda desejar a todos os redatores e membros da Direção as maiores
felicidades.
Com os melhores cumprimentos.
Palmela / 15/11/2020
Francisco Dos Santos Colaço

