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UM DIA MUITO ESPECIAL
Ines de Sousa Real (*)

Distintos Professores
Estimados alunos y demais convidados
Permitam-me antes de mais que agradeça à UAB, na pessoa da Exma. Senhora
Professora Maria Gimenez-Candela, o honroso convite para estar aqui hoje, é
sempre um gosto voltar a esta que é também a minha casa.
Para quem não saiba também eu fui aluna do Mestrado, da 3.ª Edição. Quando iniciei
os estudos estava longe de imaginar a aventura e os desafios que me traria. Arriscome a dizer que foi o tempo de estudo mais desafiante da minha vida, pois não
estamos apenas a falar de direito animal, para além do direito e dos direitos dos
animais, falamos acima de tudo sobre a nossa condição e a forma como nos
relacionamos com os outros seres e como os integramos no nosso ordenamento
jurídico e nas políticas que visamos prosseguir enquanto sociedade.
Quando terminei o mestrado fui convidada para assumir funções como Provedora
Municipal dos Animais de Lisboa, tendo por missão zelar pelos seus direitos e
interesses legítimos. Esta função é pioneira na Europa, o Provedor sendo
normalmente um instituto que visa o garante de interesses difusos de uma
comunidade, teve pela primeira vez a tarefa de assegurar o respeito pelos direitos
dos animais, que não se podendo defender passaram a ter uma nova voz.
Volvidos mais de dois anos e tendo cessado funções, enfrento agora um novo desafio,
desta vez como candidata do partido político português - PAN – Pessoas Animais e
Natureza à Presidência da Câmara Municipal de Lisboa.
Posso dizer-vos que nunca imaginei, quando me inscrevi no mestrado o percurso
que tinha pela frente e as possibilidades que esta formação me traria.
Mas neste vosso dia tão especial, em que recebem o diploma, tenham presente que
não é um ciclo que se encerra, mas sim que se inicia. Isto é apenas o começo e devem
preservar os laços que fizeram entre colegas, estabelecendo pontes de diálogo e de
colaboração em prol dos animais. Pois o desafio está apenas a começar!
O conhecimento que adquirimos ao longo deste Mestrado dá-nos a
responsabilidade de fazer mais e melhor pelos animais.
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(*)BA, Mestre em Direito Animal e Sociedade (3ªEd.). Ele serviu como Proveedora dos Animais em la
Câmara Municipal de Lisboa
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Vejo que muito de vocês são de diferentes partes do globo e que fizeram um grande
esforço para estar aqui, neste centro de conhecimento a especializarem-se nestas
matérias. Pelo que tenho a certeza que continuarão igualmente empenhados.
É para mim uma imensa honra entregar em mãos a alguns de vós os vossos
diplomas! Hoje é um dia muito especial, não só para vocês, mas também para mim,
em que recordo os tempos que aqui passei, em que revejo alguns colegas e
companheiros de Portugal - alguns dos quais foram inclusivamente meus estagiários
- e como não poderia deixar de ser, é também um momento muito especial por um
de vós ser meu irmão!
Resta-me desejar-vos os maiores sucessos pessoais e profissionais e que seja qual
for o caminho que tenham pela frente, dele faça parte a defesa intransigente por uma
sociedade de mais respeito para com os animais.
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