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Os objectivos do programa eleitoral para o primeiro mandato devem ser 

coerentes e realistas.  

Por um lado, devem estabelecer prioridades programáticas que permitam à 

AAAFDL prosseguir uma actuação consistente e em linha com o seu objecto 

social. Por outro lado, devem permitir a criação de bases de trabalho e 

infra-estruturas internas, que tragam solidez e permitam assegurar o 

desenvolvimento das actividades, garantindo um futuro estável à 

Associação.  

Assim, no que respeita ao desenvolvimento do objecto social da Associação 

a Lista A propõe-se a desenvolver as seguintes acções: 

 Divulgar a AAAFDL pela comunidade de antigos alunos, assegurando o 

alargamento da sua base de associados; 

 Promover o reencontro e o contacto permanente entre antigos alunos, 

dinamizando a criação de comissões / delegados de curso; 

 Contribuir para a inovação e o prestígio da Faculdade de Direito; 

 Promover a reflexão e o debate sobre o papel da FDL na Universidade e 

na sociedade civil; 

 Promover a reflexão e o debate sobre as profissões jurídicas; 

 Criar uma bolsa de emprego jurídico, em articulação com a FDL, com a 

Associação Académica e com parceiros públicos e privados; 

 Promover a partilha de conhecimento entre os antigos alunos da 

Faculdade de Direito de Lisboa, designadamente em matérias jurídicas; 

 Atribuir uma Bolsa de Estudo por mérito académico a um aluno da FDL; 

 Atribuir um Prémio de Investigação Científica a um docente ou discente 

da FDL; 

 Homenagear antigos alunos com méritos reconhecidos em várias áreas 

da sociedade civil; 

 Organizar o dia do antigo aluno; 

 Criar um repositório de informação respeitante à história da FDL; 

MANDATÁRIO 

António Serra Lopes [1953-1958] 

Advogado 

  

CANDIDATOS 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente | Rui Chancerelle de Machete [1957-1962] 

Advogado. Docente Universitário  

Vice-Presidente | Diogo Lacerda Machado [1980-

1985] 

Advogado. Gestor  

Secretária | Diana Nascimento [2004-2009] 

Advogada Estagiária  

DIRECÇÃO 

Presidente | Claudio Monteiro [1983-1988] 

Advogado. Docente Universitário 

Vice-Presidente | Cristina Miguel [1985-1990] 

Advogada. Gestora Hoteleira 

Tesoureiro | Bruno Maia [2001-2006] 

Assessor Jurídico 

Secretário | Manuel Carvalho [2004-2009] 

Advogado Estagiário 

Vogal | António Passos Leite [1991-1996] 

Juíz de Direito 

Vogal | Bruno Pereira [2002-2009] 

Técnico Superior Jurista  

Vogal | David Areias [2001-2006] 

Advogado 

Vogal | João Stoffel [2001-2007] 

Advogado Estagiário 

Vogal | Maria Manuel Meruje [2000-2005] 

Técnica Superior Jurista. Docente Universitária 

Vogal | Pedro Vaz Mendes [1997-2002] 

Advogado 

Vogal | Tânia Cascais [1994-1999] 

Advogada 

CONSELHO FISCAL 

Presidente | António Abrantes Geraldes [1975-1980] 

Juíz Desembargador 

Secretário | Filomena Rosa [1992-1997] 

Conservadora do Registo  

Relator | Fernando Castro Silva [1977-1982] 

Advogado 
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 Promover o entrosamento da AAAFDL na vida da Faculdade, participando 

em actividades culturais, recreativas e científicas, quer da FDL, quer da 

Associação Académica; 

 Assegurar a articulação da AAAFDL com a Associação de Antigos Alunos 

da Universidade de Lisboa; 

 Estabelecer parcerias com outras instituições congéneres a nível nacional 

e internacional; 

 Criar um bolsa de protocolos com entidades públicas e privadas, que 

representem benefícios e/ou descontos para os Associados.  

  

Ao nível da criação das bases e infra-estruturas internas, propomo-nos a: 

 Dotar a AAAFDL de uma sede e de uma estrutura administrativa de apoio 

às suas actividades; 

 Obter e desenvolver fontes de financiamento das actividades da AAAFDL; 

 Desenvolver a imagem institucional da AAAFDL, designadamente, no que 

concerne ao respectivo logótipo e imagem corporativa; 

 Criar a página de Internet da AAAFDL, num domínio próprio, integrando 

um conjunto variado de funcionalidades que permitam a criação de 

uma base de dados de informação organizada; 

 Criar e dinamizar o Conselho Consultivo da AAAFDL; 

 Assegurar benchmarking com outras associações de antigos alunos 

nacionais e internacionais. 

AAAFDL 

A Associação de Antigos Alunos da Faculdade de 

Direito de Lisboa (AAAFDL) nasceu em 13 Dezembro 

de 2008, na Assembleia-geral constitutiva, que teve 

lugar no histórico Anfiteatro 1 da Faculdade de Direito 

de Lisboa (FDL). Desde então, todo o processo de 

constituição e início de actividade da AAAFDL tem sido 

assegurado por uma comissão instaladora em conjunto 

com outros voluntários, antigos alunos da FDL.  

A AAAFDL visa, entre outros fins: 

 Manter e estreitar as relações de amizade e 

solidariedade entre os antigos alunos da FDL, 

nomeadamente, através da organização e 

participação em eventos de natureza científica e 

sociocultural; 

 Preservar a memória e tradições da FDL; 

 Zelar pelo prestígio da FDL; 

 Cooperar com a FDL no desenvolvimento e 

prossecução de objectivos comuns; 

 Contribuir para o aprofundamento de uma 

comunidade jurídica entre os países de expressão 

oficial portuguesa; 

 Apoiar e fomentar a integração e desenvolvimento 

socioprofissionais de todos os Associados.  

A eleição dos primeiros órgãos sociais representa um 

momento decisivo para a afirmação e credibilização da 

AAAFDL junto dos antigos alunos da FDL e da 

sociedade civil em geral. 

  
 

 

Contacto: listaA.aaafdl@gmail.com  

 


