
 Ao segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas 

em ponto, por via telemática (através do Zoom), deu-se início à reunião que visava a 

reativação do núcleo de estudantes Jur.nal, elegendo, para esse efeito, uma nova Direção.  

Estiveram presentes a Diretora demissionária, Sofia Estopa, o Vice-Presidente da 

NOVA School of Law Students’ Union, Rúben Cirilo, a Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, Sílvia Castilho, alguns membros da Redação, Diogo Simões, Hugo Mendes, 

Rafael Guerra, e duas das três candidatas ao cargo de Vice-Diretoras, Isabel Costa e Maria 

Leonor. Havia apenas uma lista candidata, doravante designada por Lista A. A Lista A era 

composta por Rafael Guerra (Diretor), Carolina Sacavém, Isabel Costa e Maria Leonor Simão 

(Vice-Diretoras). 

Posto isto, procedeu-se ao ato de eleição. Cumprindo o disposto nos estatutos do 

Jur.nal, votaram apenas aqueles que, até à data, estavam há pelo menos um semestre no 

núcleo, não tendo, consequentemente, capacidade de voto as duas candidatas ao cargo de 

Vice-Diretoras, Isabel Costa e Maria Leonor. Entendeu-se, também, que a Diretora 

demissionária, Sofia Estopa, não tinha capacidade de voto, por esta se ter demitido tanto 

enquanto Diretora como enquanto Redatora, não conservando os respetivos direitos e 

deveres inerentes a esta última posição. Como tal, consideraram-se com efeitos de 

legitimidade eleitoral os presentes: Diogo Simões, Hugo Mendes e Rafael Guerra, tendo-se 

recorrido à plataforma do Google Forms para efetuar a eleição, onde se assegurou o 

anonimato do voto de todos os participantes. No total, a Lista A foi eleita com três votos a 

favor, não existindo votos em branco ou votos declarados nulos. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas quinze horas e 

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, ficando a nova Direção em gestão até que 

aquela seja lida e aprovada em Assembleia Geral dos Estudantes da NOVA School of Law.  

 

 


