EQUIPA DA NOVA DIREITO NA FINAL DA
III Edição do Moot Court Nacional de Direito Internacional

Estudantes da Nova Direito de PARABÉNS!!!
A equipa constituída pelos alunos do 2º ano Maria do Mar Carmo e Guilherme
Oliveira e Costa na III Edição do Moot Court Nacional de Direito Internacional
conseguiu uma ‘ida à final’, mais uma participação muito meritória de alunos da
Faculdade em moot courts. O prémio de "melhor oradora da competição" foi
atribuído à estudante Margarida Mendes da Maia.
Esta competição, co-organizada pelo Professor Francisco Pereira Coutinho
(através da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional) e pela Associação
de Estudantes da Faculdade, foi patrocinada pela Vieira de Almeida
Advogados, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelas Secretarias de
Estado da Cultura e do Mar. Teve lugar ontem, dia 22, no Tribunal da Relação
de Lisboa e contou com equipas da nossa Faculdade, da Faculdade de Direito
de Coimbra, da Escola de Direito de Lisboa da Universidade Católica
Portuguesa e do Instituo Superior de Ciência Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa (ISCSP).
A prestação dos estudantes da Faculdade na final, onde defrontaram uma
equipa do ISCSP, foi muito elogiada pelo júri, presidido pelo Presidente do
Tribunal da Relação de Lisboa.

Trata-se de mais um resultado de grande relevo da Nova Direito em
competições deste género, 15 anos depois de termos iniciado participações em
moot courts, que se junta ao 1º lugar na edição deste mesmo moot court no
ano passado, e aos 2º lugares no moot court de direito constitucional (2013) e
do Telder´s International Moot Court Competition (2006).
No conjunto, a Nova Direito é, neste momento, a Faculdade de Direito com
melhores resultados em moot courts. Vivos agradecimentos e elogiosos
parabéns são devidos a estudantes e ao Doutor Pereira Coutinho. Aqui ficam
os votos de continuação de bons êxitos nestas excelentes demonstrações
públicas da qualidade do trabalho desenvolvido na nossa Faculdade.
Teresa Pizarro Beleza, Directora
Lisboa e Universidade Nova (Campolide), dia 23 de Novembro de 2013
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