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ESCLARECIMENTO DA POSIÇÃO DA 
AAFDL RELATIVAMENTE AO 
LANÇAMENTO DA IMPRENSA FDUL

Ricardo Vicente, Presidente da Direção da 
AAFDL, esclareceu aos alunos que a criação da 
“Imprensa FDUL”, segundo a Direção da 
Faculdade, teria por base a criação de uma 
editora jurídica com finalidades não comerciais, 
cujo foco seria a publicação de teses e obras 
clássicas. 

Reforçou ainda que, de um ponto de vista 
concorrencial, é importante assegurar 
protocolos estáveis com a Direção da 
Faculdade, de modo a que a AAFDL Editora 
possa continuar a editar certas obras, de forma 
a garantir a responsabilidade social da 
Associação e o seu futuro.

Esclarece ainda que, no que toca às 
negociações, a postura dos Professores tem 
sido de cordialidade e de abertura. 
Relativamente à posição adotada pela 
Associação, esclareceu que esta tem sido no 
sentido de salvaguardar aquilo que já está 
construído e de garantir que a Faculdade 
continua a ser nossa parceira, no que diz 
respeito às teses e aos Clássicos e em tudo o 
resto.

Por fim, realça a importância de ouvir os alunos 
no que toca a decidir a postura a adotar nas 
negociações com a Direção da Faculdade, uma 
vez que são duas as hipóteses em cima da 
mesa: um protocolo mais cauteloso e menos 
ambicioso, que nos limita, não podendo a 
Associação atingir outros mercados; ou um 
protocolo menos cauteloso e mais ambicioso, 
que aumenta o risco para a Associação 
Académica e para a Editora da AAFDL.

Miguel Cruz, Tesoureiro da Direção da AAFDL, 
reforça que a postura mais cautelosa se 
justifica pela possibilidade e eventualidade de 
uma mudança de Direção da Faculdade, que 
pode criar uma instabilidade, pelo facto de a 
Direção seguinte poder não vir a ter uma 
posição de negociação com tanta abertura 
como a atual. 

• Foi apresentada pela Mesa da RGA a 
seguinte moção: 

“Mandatar a Direção da AAFDL para tomar as 
diligências necessárias para que a "Imprensa 
FDUL" não entre no âmbito concorrencial da 
AAFDL Editora e comprometer a Direção da 
AAFDL a apresentar a redação final do 
protocolo à RGA para ser submetido a 
ratificação dos alunos”.

Aprovada com 37 votos a favor, 0 contra e 4 abstenções.

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 
ATIVIDADES DA TUNA MASCULINA, 
VENUSMONTI

A tuna masculina da Faculdade de Direito de 
Lisboa, na pessoa do Gonçalo Maia, Magister da 
VenusMonti, apresentou, como já é tradição, o 
seu Plano de Atividades, acompanhado do 
humor a que já nos habituou.

MENSAGEM DE BOAS FESTAS

A Mesa da RGA endereça a toda comunidade 
académica os mais sinceros votos de Boas 
Festas, na esperança de que 2021 seja um ano 
repleto de felicidade e de saúde.


