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 Ao décimo quarto dia do mês de Maio do ano dois mil e nove, realizou-se a 

descrita Reunião Geral de Alunos, doravante RGA, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Análise da Situação Política; 

3. Outros Assuntos. 

 

Ocupando a presidência da Mesa da RGA, o Presidente, Nuno Poças, a Vice-

Presidente, Rita Serra e a Secretária, Filipa Gravelho. 

 

 O Presidente da Mesa da RGA deu início ao primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, Informações, dando a palavra ao Presidente da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa, doravante AAFDL, João Ascenso. 

� João Ascenso deu as seguintes informações: 

• A Ordem dos Advogados, doravante OA, apresentou uma proposta de alteração 

aos estatutos da OA, que inclui: 

- A necessidade de possuir uma licenciatura com 5 anos ou Mestrado; 

- Estabelecer um limite máximo de advogados estagiários por patrono; 

- Estabelecimento de um tempo mínimo de 18 meses e um máximo de 30; 

- Diminuição das competências dos advogados estagiários. 

• Na conferência realizada pela Associação Nacional de Jovens Advogados 

Portugueses (ANJAP) fomos informados, pela Associação, que está no gabinete 

do ministro mas quem tem competência para aprovar é a Assembleia da 

República. A AAFDL vai esperar pela publicidade das propostas para tomar 

uma posição. 

 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa da RGA encerrou o 

primeiro ponto da ordem de trabalhos e deu entrada no segundo, Análise da Situação 

Política, dando a palavra a João Ascenso, que deu as seguintes informações: 

• Depois da última RGA, os representantes da Direcção conseguiram que o 

calendário permanecesse como estava previsto; foi dado um maior prazo à época 

de coincidências por segurança; mas não se conseguiu a aceitação da proposta 

dos exames orais directos. 
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• Assim, o propósito da presente RGA era também questionar os que os alunos 

pretenderiam fazer, ou seja, não fazer nada, continuar a fazer pressão junto dos 

órgãos e insistir na proposta aprovada em RGA ou passar a outras medidas. 

Intervenções: 

� André Matias: criticou as atitudes e intervenções de alguns alunos nas últimas 

RGA’s afirmando que haviam sido injustos para com o Presidente da AAFDL e que 

haveria pessoas que não assumiam a oposição, criticando sem se mostrar e 

demonstrando falta de carácter. 

� Mafalda Oliveira: manifestou desaprovação devido ao facto de terem vindo as 

RGA’s a ter cada vez menos participação dos alunos; congratulou a associação pelos 

esforços envolvidos na questão dos exames; e afirmou que a proposta do Manuel 

Carvalho continuava a ser a melhor. Perguntou se se sabia qual era a posição dos 

professores, se a via negocial seria capaz de conseguir a aceitação daquela proposta 

e o que é que a Direcção achava que podia ser feito. 

� Catarina Sá Couto: revelou preocupação em relação ao facto de a proposta do 

acesso a exame oral directo não ter uma resposta definitiva e propôs um abaixo-

assinado para saber o que os alunos quereriam. 

� Manuel Carvalho: concordou com André Matias, acrescentando que aquelas 

atitudes não trazem a união dos alunos que é necessária nestas ocasiões; afirmou 

ainda que diferente de apresentar propostas construtivas e dizer as opiniões era 

participar na RGA com o único propósito de insultar o Presidente e a Direcção da 

AAFDL, o que acontecera na última RGA e não passava de cobardia. 

� Pedido de esclarecimento de Karenina: afirmou que as pessoas se uniam quando 

tinham problemas e que tinha a liberdade de criticar a associação se for uma opinião 

pessoal; afirmou ainda que a RGA não deveria ser o local para “lavar roupa suja”. 

� Manuel Carvalho: sustentou que a questão centrava-se no facto de as críticas no 

bar e nos corredores não se dirigirem ao problema da época de exames mas sim ao 

pretexto de tentar fazer o que algumas pessoas diziam, que era que esta Direcção 

não aguentaria até ao fim do mandato. Apelou a que as eventuais críticas que 

viessem a surgir no bar ou nos corredores da faculdade, fossem apresentadas 

naquela RGA. 

� Pedido de esclarecimento de Susana Guimarães: referiu que havia muita 

conversa sobre cobardia mas que também o Manuel ao acusar pessoas não dizia 

nomes, não havendo também aí frontalidade. 
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� Manuel Carvalho: declarou que vir à RGA dizer o que dizia já implicava 

frontalidade e que não iria apontar nomes. 

� Diana Nascimento: congratulou o João Ascenso e a Direcção por enfrentar todos 

os problemas que tinham vindo a surgir e por manterem a cabeça erguida, por terem 

conseguido a aceitação de propostas que os alunos aprovaram e lamentou a falta de 

frontalidade por parte de alguns alunos; apelou a que naquela reunião, em vez de 

falta de frontalidade, houvesse propostas construtivas. 

� João Ascenso: 

• Havia alguns professores que tenderiam a aceitar a proposta, outros não 

quereriam que os alunos fizessem uma disciplina com apenas um exame. 

• A Direcção tem continuado a pressionar o Professor Vera-Cruz; 

• Era preciso não esquecer os outros órgãos da faculdade, se os alunos acharem 

que se deve fazer um abaixo-assinado, que se faça a proposta para a RGA 

aprovar; 

• Os alunos queixaram-se que a AAFDL não ouvia os alunos; na tomada de posse 

referiu-se a vontade de colmatar essa falha; a Direcção assumiu o ónus de trazer 

aquelas discussões a RGA; trouxera-se temas que estariam longe de ser 

unânimes e a Direcção não tinha receio de o fazer nem de eventuais críticas, 

porque o que estava certo era ouvir os alunos e vincular a Direcção. 

• Infelizmente chegou-se à situação em que o aluno foi lobo do próprio aluno e 

defendeu-se a posição a que a Direcção ficou vinculada. 

� Pedido de esclarecimento de João Cunha: perguntou se a Direcção iria continuar a 

insistir na proposta do Manuel. 

� João Ascenso: respondeu que se iria continuar a pressionar nesse sentido, reunindo 

com professores e defendendo que seria a melhor solução; 

 

 Não havendo mais intervenções nem pedidos de esclarecimento, o Presidente da 

Mesa da RGA encerrou o segundo ponto da Ordem de Trabalhos e deu início ao terceiro 

ponto, Outros Assuntos, dando a palavra a João Ascenso. 

� João Ascenso informou sobre a calendarização das próximas actividades da AAFDL: 

• Dia vinte e um, debate sobre as eleições para o Parlamento Europeu e Jogos de 

Direito Civil, organizados pelo Departamento de Formação Curricular e 

Valorização Cívica; 

• Dias vinte e cinco e vinte e seis, feira de voluntariado; 
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• Dia vinte e seis, prova de queijos e vinhos; 

• Dia vinte e sete. 

• Dia vinte e oito, festa da cerveja; 

• Dia vinte e nove, banda e baile de finalistas. 

 

Intervenções: 

� João Correia: não concordava que se decidisse qualquer coisa quando nas RGA’s 

anteriores se tinham aprovado propostas e na presente reunião encontravam-se menos 

de metade das pessoas. 

� Manuel Carvalho: perguntou o que é que o João Correia propunha para ouvir os 

alunos, além de duas RGA’s e meia. 

� André Matias: afirmou que todos gostariam que houvesse mais participação nas 

RGA’s mas não se poderia ficar à espera de mais alunos para se aprovar coisas porque 

para isso teria que haver propaganda da RGA. 

� João Correia: está em causa a maior ou menor legitimidade. 

 

 Foi aprovada a proposta de promover um abaixo-assinado, com oitenta e sete 

votos a favor, treze abstenções e um voto contra. 

 

 Não havendo mais intervenções nem pedidos de esclarecimento, o Presidente da 

Mesa da RGA deu por encerrado o último ponto da Ordem de Trabalhos e a RGA. 

 

 Para que conste se lavrou a presente acta que, posta à votação, foi achada 

conforme e aprovada por todos os presentes, em sinal do que, e para sua inteira fé e 

validade e para que se faça prova, será assinada pelos membros da Mesa da RGA. 

 

O Presidente da Mesa da RGA   A Vice-Presidente 

 

______________________  ________________________ 

 

 

A Secretária 

 

______________________ 


