
 

Acta da Reunião Geral de Alunos da AAFDL  

(20 de Janeiro de 2014) 

 Aos vinte dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, pelas 18 horas e 30 minutos, 
teve lugar no Anfiteatro 10 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Reunião 
Geral de Alunos. A reunião assumiu carácter extraordinário, tendo sido convocada em 
processo de urgência, ao abrigo dos artigos 17º/nº 1/ c), 18º, n.º4 dos Estatutos da 
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, e teve a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 

1. Discussão e votação do parecer quanto ao sentido de voto dos representantes dos alunos 
no Conselho de Escola, no âmbito da eleição do novo Diretor;  
2. Discussão de medidas de protesto caso a orientação dos estudantes não obtenha 
vencimento na eleição do novo Diretor.  

  Como membros da Mesa da RGA estiveram presentes, enquanto 
Presidente, João Marecos, enquanto Vice-Presidente, Ana Teresa Serafino, enquanto 
Secretária, Bárbara Correia e, enquanto suplentes, Tiago Quaresma e Pedro Saldanha.  

  

Ponto 1. Discussão e votação do parecer quanto ao sentido de voto dos 
representantes dos alunos no Conselho de Escola, no âmbito da eleição do novo 

Diretor;  

 

 João Marecos fez a leitura da moção apresentada pela Direção da AAFDL e da 
Tertúlia.  
 Pedro Saraiva questionou qual a opinião dos representantes do Conselho 
Pedagógico e do Conselho de Escola. A quem Afonso Brás, membro do Conselho 
Pedagógico, respondeu que não conhecia essa moção.  
 Maria Zinho, conselheira de Escola, disse que os representantes do Conselho de 
escola e os representantes do conselho Pedagógico tinham sido informados da moção, 
tendo tido uma reunião sobre a mesma. Afirmou ainda que qualquer que seja a decisão da 
RGA, será a decisão dos representantes do Conselho de Escola.  
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 O estudante Filipe Nascimento, conselheiro de Escola, referiu que era favorável à 
moção.  
 Diogo Calado, conselheiro pedagógico, afirmou que a ideia subjacente à moção era 
a de um boicote e que não se sentia a ela vinculado.  

 Gonçalo Fabião, conselheiro pedagógico, esteve na reunião em que se falara sobre a 
moção e que não se sentia a ela vinculado.  

 Bruno Grazina, conselheiro de Escola, discordou do seu conteúdo.  

 Afonso Bráz indagou ainda a razão pela qual a moção referia o CP. Bárbara 
Crawford referiu que a referência era puramente simbólica.  

 O estudante Domingos Andrade perguntou a Bruno Grazina por que razão 
discordava da moção, tendo-lhe este respondido que a pretensa vinculação dos 
conselheiros de Escola impediria o normal percurso dos trabalhos. 

 Quando questionado por Tiago Vidigal, se aceitaria uma decisão da RGA que 
votasse favoravelmente a moção, Bruno Grazina respondeu que apesar de discordar não 
comparecia no CE.   

 A estudante Carolina Marques questionou o mérito da moção que vinha permitir 
uma nova candidatura e um novo prazo, quando um dos candidatos, no seu entender, tinha 
plena consciência da ilegalidade da sua candidatura.  

 A presidente da AAFDL respondeu que os dois candidatos não satisfaziam a 
AAFDL e que uma vez que um dos candidatos fora afastado se exigia que houvesse outro 
candidato.  
 Bárbara Crawford defendeu a prorrogação do prazo independentemente da 
ilegalidade da candidatura afastada.  

 Face ao exposto, respondeu Carolina Marques que o candidato que vira a sua 
candidatura rejeitada, o professor Vera Cruz Pinto, estava consciente do risco que corria e 
que portanto a solução apresentada não se afigurava correta.  

 O estudante João Serra defendeu que seria vergonhoso os alunos não estarem 
representados aquando da eleição do Diretor e perguntou qual seria a viabilidade de se 
prorrogar o prazo para candidaturas. Tendo a presidente da AAFDL respondido que há 
um risco da prorrogação ser inviável, mas que seria mínimo.  

 O estudante Tomás Santos referiu que apesar de o argumento da candidatura haver 
sido recusada no dia da eleição ser válido, esse facto não legitimaria o nascimento de uma 
nova candidatura.  

 O estudante Paulino Morais arguiu que apenas no dia da eleição é que se rejeitou 
uma das listas candidatas e que na sua opinião tal facto seria injusto. João Marecos, 
presidente da Mesa da RGA, reparou apenas que a candidatura ao cargo de diretor era 
unipessoal.  

 Vanessa Clemente referiu que as suas expectativas haviam sido defraudadas quando 
a candidatura do professor Vera Cruz fora rejeitada.  

 O estudante Tércio expôs a sua opinião dizendo que se os estudantes pretendessem 
mostrar apoio pelo professor Vera Cruz aprovariam a moção.  
 



  O conselheiro pedagógico Gonçalo Fabião afirmou que a pretensão da AAFDL e 
da tertúlia era paradoxal pois, afirmando desejarem defender o interesse dos estudantes 
pretendiam que estes se demitissem da possibilidade de escolher o diretor. Maria Zinho 
respondeu que se procurava apenas dar aos alunos uma nova oportunidade de escolher um 
novo diretor.  

 Pedro Saraiva declarou que a aprovação desta moção resultaria apenas num 
adiamento da decisão para votar no próximo diretor.  

 O estudante Ednilson dos Santos afirmou perentoriamente que apoiava o candidato 
professor Vera Cruz e que, relativamente à ( i)legalidade da sua candidatura nem os 
próprios docentes se encontravam de acordo. A moção deveria, na sua opinião, ser 
aprovada, exprimindo o reprovar da atitude dos docentes.  

 Domingos Andrade foi da opinião de que não deveria prevalecer a formalidade em 
detrimento da materialidade e que, quantas mais opções houvesse, melhor seria. Respondeu 
Hugo Dantas que a materialidade residia precisamente na limitação de mandatos.  

 O estudante Henrique Capelas lamentou a existência da moção e afirmou que a 
reunião do Conselho de Escola funcionaria com ou sem a presença dos estudantes a quem 
bastaria escolher de entre os dois candidatos a Diretor remanescentes.  

 O estudante André Matias afirmou que aquilo que se pretendia discutir era apenas a 
moção independentemente das candidaturas e saber  se os docentes e funcionários da 
faculdade elegeriam o diretor sem o voto dos estudantes.  

 A estudante Elsa Baptista perguntou se seria possível eleger o diretor sem a 
comparência dos estudantes na reunião, tendo recebido resposta afirmativa.  

 A estudante Madalena (apelido ?) referiu que a eficácia da moção seria nula e que se 
deveria discutir, de entre os candidatos existentes, qual o melhor para os estudantes. 
Respondeu a presidente da AAFDL que se a moção não tivesse consequência, não estaria a 
ser discutida. 

 Afonso Brás referiu que há muito que os programas dos candidatos estavam 
disponíveis online e que, portanto, cumpria escolher de entre os professores Dário Moura 
Vicente e Jorge Duarte Pinheiro. Bárbara Crawford  respondeu que essa escolha seria 
incompleta. 

 A moção foi submetida a votação, havendo sido aprovada com 124 votos a seu 
favor, 28 votos a favor da eleição do diretor e 4 abstenções.  

Declarações de voto:  

1. Bruno Grazina referiu que se iria vincular aos resultados apurados em RGA, dizendo que 
a sua abstenção se prendia com o facto de queres ser o mais imparcial possível. 

2. Hugo Dantas referiu que votou contra a moção, votando a favor da eleição. Defendeu 
que a moção era um mero meio de permitir a prorrogação do mandato do professor Vera 
Cruz 

3. Gonçalo Fabião entregou declaração de voto por escrito 

 Com a aprovação da moção, ficou prejudicada a discussão dos pontos constantes 
da ordem de trabalhos publicitada.  



 Foi contudo votado na especialidade o ponto 8 da moção apresentada que, caso 
aprovado, visaria solicitar aos representantes dos estudantes nos órgãos da Faculdade que 
não comparecessem nas reuniões dos mesmos. A votação foi dividida relativamente ao 
Conselho Pedagógico, por um lado, e ao Conselho de Escola, por outro. Relativamente ao 
primeiro, foi aprovado o boicote das reuniões com 58 votos favoráveis, 44 contra e 12 
abstenções. Relativamente ao segundo foi igualmente aprovado o boicote com 69 votos 
favoráveis, 29 contra e 12 abstenções.  

 

Declarações de voto: 

 1. Francisco Duarte classificou como perigoso tentar dissuadir os conselheiros 
pedagógicos de comparecem nas reuniões de um órgão que nada tem que ver com a 
questão debatida, pelo que, votou contra na segunda votação.  

 2. Hugo Dantas classificou como lamentável esta paralisação, que a nada levaria e 
urgiu todos os representantes dos estudantes a comparecerem, exercendo o seu mandato 
com responsabilidade.  

 3. Carolina Marques manifestou que o CP em nada teria que ver com a questão e 
que seria muito mais prejudicial para os estudantes a não-comparência nos órgãos que 
qualquer um dos candidatos como diretor.  

 4. João Marecos achou lamentável os estudantes terem  a possibilidade de 
escolherem o diretor e tal não acontecer. Para si, o tema era de tamanha importância que 
não quis fazer uso do facto de ser presidente de Mesa para influenciar a sua discussão mas 
que, apesar disso, discordava frontalmente de tudo o que fora aprovado. Ainda assim, 
absteve-se quanto a ambas as votações.  

 

 Foram então discutidos os meios de combate e repúdio utilizados no caso de recusa 
do prolongamento de prazo para apresentação de novas candidaturas, conforme o ponto 
11 da moção. Neste sentido foi votado o requerimento do Joel Moriano que consistia no 
fecho da Faculdade, no caso da não abertura de um novo período para novas candidaturas. 

O requerimento foi rejeitado com 26 votos contra, 4 votos a favor e 44 abstenções.  

Declarações de voto:  

 1. A Direção da AAFDL absteve-se pois considera que aquela medida não é a mais 
apropriada.  

 Hugo Dantas defendeu que o ponto 11 da moção é um cheque em branco ao 
referir "todos os meios", dizendo que os mesmos deveriam ser concretizados.  

 Francisco Duarte aconselhou que se deveria aditar ao ponto 11 a palavra 
"razoabilidade" dos meios.  

 Procedeu-se à votação da aditação "meios razoáveis". Tendo esta sido rejeitada com 
29 votos contra, 7 a favor e 5 abstenções. 

 Não havendo outro assunto a tratar, o presidente da Mesa da RGA encerrou os 
trabalhos da mesma pelas 22 horas e 40 



 minutos. Dela se lavrou a presente ata que, após aprovada pela RGA será devidamente 
assinada por todos os membros que compõem a sua Mesa. 

 

 

O Presidente de Mesa 
 
___________________________________  
   João Marecos 

 
 
A Vice Presidente da Mesa 
 
___________________________________  
   Ana Teresa Serafino  

 

A Secretária da Mesa 
 
___________________________________ 
   Bárbara Amaral Correia 

 
 
O Primeiro Suplente da Mesa 
 
___________________________________  
   Tiago Quaresma   

 

O Segundo Suplente da Mesa 
 
___________________________________  
   Pedro Poiret Saldanha  


