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RGA
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VOTO DE PESAR PELA MORTE DE 
JORGE SAMPAIO

Foi realizado um voto de pesar pela morte de 
Jorge Sampaio, aprovado por unanimidade, pelo 
seu contributo para a sociedade e democracia 
portuguesa, bem como o seu envolvimento no 
movimento estudantil, em particular na AAFDL. 
Para sempre Presidente!

BALANÇO DAS ATIVIDADES 
REALIZADAS

A AAFDL está a delinear as iniciativas adequadas com 
a nova realidade de retorno ao regime presencial.

Destaque para a audiência realizada com 
Menezes Leitão, Bastonário da Ordem dos 
Advogados que versou acerca da proposta de 
alteração aos estatutos da ordem dos advogados 
e ainda para a manifestação a decorrer no dia 17 
entre as 9h e as 13h, dia em que vai ser votada a 
proposta de alteração.
Quanto à presença da AAFDL na Feira do Livro, 
recuperou-se em cerca de mais de metade 
(68,9%) as vendas do ano anterior.
No que diz respeito ao balanço das atividades dos 
diversos departamentos, o balanço foi positivo, 
destacando-se, na Vice-Presidência das 
Atividades: 
- Concursos de artes;
- Cursos de Direito;
- Quizzes solidários;
- Desempenho das equipas da Faculdade nos 
   campeonatos universitários.

Na Vice-Presidência da Intervenção:
- GAP: celebração de um contrato de trabalho 
com a Doutora Marta Costa, que passa agora a 
fazer parte dos quadros da Associação. 
Acrescentou-se ainda que esta alteração não 
vem só e que se ambiciona incorporar um 
estagiário no GAP;
- Remodelação da Biblioteca Jurídica da AAFDL, 
que será inaugurada brevemente:
- Parceria celebrada com a sociedade de 
advogados Cuatrecasas, que se materializou em 
bolsas com os manuais-base das cadeiras e uma 
estante de códigos anotados para a biblioteca 
jurídica da AAFDL.
No que diz respeito à Mesa da Reunião Geral de 
Alunos destacou-se, além das discussões sobre 
a política interna e externa, a futura aprovação de 
novos núcleos. Quanto a alteração estatutária, foi 
comunicado que em breve irá sair um post com 
datas para a sua realização.
Quanto ao Conselho Fiscal, foram referidos os 
pareceres internos, bem como as discussões, 
cujos assuntos brevemente chegarão a RGA. 
Partilhou-se ainda que na altura da revisão 
estatutária se irá propor algo relativamente ao 
regulamento interno de práticas correntes, além 
de ter sido referido o balanço de despesas 
lançado em maio.



MANIFESTAÇÃO DE 17 DE SETEMBRO 
ORGANIZADA PELO CNED

Informou-se a comunidade académica que no dia 
17 de setembro irá decorrer uma manifestação 
organizada pelo Conselho Nacional de 
Estudantes de Direito, a propósito da proposta de 
alteração dos Estatutos da Ordem dos 
Advogados que incorpora a necessidade de se 
ser titular do grau de Mestre para integrar o 
Estágio da Ordem. 
Foi realizado um apelo para a adesão dos 
estudantes da faculdade, tendo a RGA votado de 
forma unânime para a vinculação da AAFDL à 
manifestação.

Alteração ao Regulamento eleitoral do CP

A alteração ao Regulamento Eleitoral do 
Conselho Pedagógico foi alvo de debate em sede 
de RGA, tendo os alunos manifestado as suas 
preocupações relativamente à mesma, que 
contou com os votos favoráveis dos conselheiros 
de escola discentes. A alteração tem relevância 
no número de representantes mestrado e 
doutoramento Conselho Pedagógico, não sendo 
a posição da AAFDL favorável em razão da 
redução do número de alunos de licenciatura, 
que estão muito mais presentes na Faculdade, 
face aos outros ciclos de estudo.

A AAFDL manifestou as suas objeções aquando 
da discussão das propostas, não possuindo 
direito de voto nos órgãos, tendo dado nota das 
mesmas à RGA, que levantou mais algumas 

questões relativas à interpretação do novo 
Regulamento.
A RGA ratificou a posição tomada pela 
Associação contra a alteração do Regulamento 
Eleitoral com 30 votos a favor e 2 abstenções.

Outros assuntos

- Quanto às praxes, todas as faculdades foram 
consultadas e todas estiveram de acordo quanto 
à proibição das mesmas. Contudo, o despacho do 
Reitor do reitor não estabelece que se proíbam 
as praxes, estando isso na disponibilidade de 
cada Faculdade, o despacho apenas proíbe nos 
recintos da Universidade de Lisboa.

- Foi ainda comunicado que se elegeu um novo 
reitor, Luís Ferreira, da Faculdade de Medicina 
Veterinária.


