
CARTA À REUNIÃO GERAL DE ALUNOS 

 

Caros colegas e amigos,  

No passado dia 12 de Setembro a comunidade académica recebeu com tristeza a notícia do falecimento do ex-presidente da 

AAFDL, Manuel Carvalho.  

O Manel foi Presidente no mandato de 2008/2009, Vice-Presidente no mandato 2007/2008, Vogal no mandato 2006/2007 

e um colaborador muito ativo no mandato 2005/2006, percurso este que não é estranho a muitos aí sentados, seja pelas 

vossas próprias aspirações ou por outros antigos dirigentes dentro do vosso círculo de amigos.  

O motivo desta carta surge, após sucessivas tentativas de contacto com o Presidente e com o Tesoureiro da Direção, 

pessoalmente por diversos meios (possíveis à distância a que me encontro) e através de outras pessoas, tanto da direção 

como externas, pedindo-lhes fosse organizada pela AAFDL, uma homenagem em honra do Manel, disponibilizando toda a 

ajuda necessária à sua realização. Tentativas essas que ficaram sem resposta e naturalmente, sem sucesso.  

No mandato de 2012/2013 ocorreu uma situação análoga com falecimento do Bruno Cabral, também antigo presidente e a 

AAFDL cumpriu as suas obrigações protocolares: a publicação dos horários e locais das celebrações fúnebres, uma nota 

sentida de falecimento no site da Associação e ainda uma homenagem física nos espaços da Faculdade com a presença de 

amigos, familiares e ex-dirigentes. Mais do que cumprir um dever institucional que se impõe nestas situações, a direção 

manifestou-se no sentido de reconhecer o contributo que o Bruno deu à Academia, à Faculdade e prestar uma merecida 

homenagem.  

No dia 19 de Setembro em Alvalade, os adeptos do Sporting cantaram em uníssono em honra dum “Leão” que caiu com 

uma fotografia do Manel em todos os ecrãs. Posto isto, nunca é tarde para corrigir os nossos erros, sendo o único objetivo 

desta carta que seja cumprido este dever pela direção da AAFDL, e que seja reconhecido o contributo deste antigo dirigente 

por uma instituição que lhe era tão querida.  

Acrescento uma curta nota sobre quem foi o Manel. Pessoalmente, só tive a sorte de o conhecer alguns anos após a sua saída 

da Faculdade, mas à data do final do seu mandato mais de quarenta antigos dirigentes e colegas que participaram e assistiram 

seu percurso, compilaram um pequeno livro de dedicatórias e agradecimentos pelo seu contributo. Gostava de poder resumir 

em poucas palavras a emoção e carinho que transmitidas naquelas 50 páginas, descrevem a profunda dedicação e serviço 

do Manel à Academia e aos Estudantes e, apesar de ter ouvido algumas histórias na primeira pessoa, é um desafio complexo 

transpor aquilo que tantos viveram diretamente com ele.  

Para a Academia, o Manel era o “faz tudo” reconhecido pelos colegas, funcionários e professores, começando no 

Departamento do Recreativo, onde proporcionou a centenas de alunos muitas míticas festas da cerveja que mais de uma 

década depois ainda são recordadas, passando pela Vice-Presidência das Atividade e terminando na Presidência. Marcou 

uma nova geração de dirigentes, sendo o Presidente à data da transição final do Processo de Bolonha e o Representante dos 



Estudantes para a Revisão do RJIES. É uma tarefa quase impossível descrever o mandato do Manel não sendo aluna à data, 

por isso cito um dirigente da altura e grande amigo do Manel: “Foi como uma amarra que segurou sempre o barco quando 

o mar estava revoltado. Foi o primeiro a por mãos à obra e o último a parar, se é que parou...”.  

Para os amigos, o Manel era o nosso maior conselheiro, tinha uma frieza e racionalidade que lhe permitiam ter sempre a 

resposta certa para qualquer questão e, para além de outras situações que nesta sede não são relevantes, sei que falo por 

muitos quando digo que o Manel foi o mentor de muitas candidaturas e o guia de muitos dirigentes durante os seus mandatos. 

Dito isto, uma das maiores lições que o Manel nos deixou é a humildade de saber pedir ajuda quando não temos certezas, 

mais ainda quando era o primeiro a disponibilizar-se.  

Imagino que deve ser estranho e possivelmente maçador, ouvir a história de alguém que provavelmente nenhum dos 

presentes teve oportunidade de conhecer, mas tal como todos os que hoje estão reunidos nesta sala, antes estiveram outros, 

entre eles o Manel e muitos dos seus amigos que choram a sua partida. Recorro assim a esta instância, com a certeza que 

falo por um eterno grupo de amigos da AAFDL, e vos peço que seja feita com a maior brevidade possível, uma justa 

homenagem a este querido amigo e grande dirigente da Associação Académica.  

Reitero que esta já longa carta não se trata de nenhuma luta associativa ou pessoal, apenas uma tentativa que seja corrigido 

um erro que poderá ser um conforto para uma família e um grupo de amigos ainda de luto e que certamente encheriam uma 

plateia para recordar este nosso “querido amigo” que nos deixou tão cedo. Tal como já referido, existe total disponibilidade 

por parte dos amigos do Manel para qualquer ajuda necessária a realização de uma homenagem.  

Termino agradecendo a todos a atenção e paciência para ouvir o João Tavares a ler estas minhas palavras. e pedindo desculpa 

pelo caráter pessoal em determinados aspetos, embora acredite na compreensão de todos os presentes que possivelmente 

fariam o mesmo, em semelhante situação.  

Deixo-vos com um último pedido, que no final da leitura desta carta fosse feito um minuto de silêncio pelo Manel Carvalho, 

ex-presidente e acima de tudo um grande amigo da AAFDL.  

 

 

Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 2017 

	

	

	

	

Joana Zagury 


