
                                       Ata número dois 

 Aos dezassete dias do mês de dezembro reuniram-se, online, os membros da Direção 

atual e os membros da Mesa da Assembleia Geral de Alunos atual. A ordem de trabalhos 

desta reunião é o esclarecimento de dúvidas em relação ao comunicado publicado pela Mesa 

da Assembleia Geral de Alunos cessante no grupo de licenciatura do Facebook com o 

objectivo de avaliar se haverá necessidade de convocar uma Assembleia Geral 

extraordinária. 

 Laura Guimarães, Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos atual, 

questiona João Bule, Presidente da Direção cessante, sobre o que correu mal ou onde se 

sentiu injustiçado no comunicado oficial publicado pela mesa cessante no grupo de 

licenciatura do Facebook ao que João Bule responde que a Assembleia Geral foi 

questionada pelo mesmo, visto que se estaria a fazer algo que seria considerado anti-

estatutário.  

 João Bule afirma que Constança Simões Diogo, Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral de Alunos cessante, teria confirmado consigo que a Assembleia Geral poderia ter 

lugar no dia nove de dezembro. Falou, depois, com a Doutora Michele Lobo e conclui que 

só haveria disponibilidade de sala para dia dez. Nota que veio a saber que a Assembleia 

Geral aconteceria dia catorze de dezembro, não pela Mesa da Associação, mas sim ao 

mesmo tempo de todos os outros alunos e afirma que teriam marcado a Assembleia Geral 

sem antes confirmar se havia sala disponível para o ato e vieram depois pedi-lo a João Bule. 

João Bule já o tinha feito e marcado para quinta feira, de forma a que o professor João 

Carlos Espada pudesse assistir. Afirma que, a contra gosto, aceitou que a reunião fosse dia 

catorze e marcou a sala para esse dia. Sofia Carita, Secretária da Mesa da Assembleia Geral 

de Alunos atual, afirma que tal não se faz “a contra gosto”, mas sim porque essa é a sua 

obrigação, respeitar os estatutos. 

 Laura Guimarães pergunta o porquê de João Bule questionar a ordem de trabalhos 

que já tinha sido aprovada numa reunião onde o mesmo tinha estado presente e o porquê de 

o ter feito uma hora antes da Assembleia Geral tomar lugar. João diz que pensou, 

genuinamente, que tal fosse acontecer na primeira Assembleia Geral depois da tomada de 
!1



posse e afirma que errou, uma vez que não leu a ata do dia 27 de novembro, como deveria 

ter feito. António Cebola, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos, afirma 

que, apesar de João Bule não ter lido a ata, o mesmo esteve presente na reunião e, portanto, 

tem o dever de estar atento ao acontecimento. 

  Luís Simas, Vice-Presidente da Direção atual, afirma que nenhum membro da 

direção tinha conhecimento da ameaça feita a Constança Simões Diogo e Beatriz Vieira, 

também Vice-Presidente da Direção atual, afirma que nenhuma outra pessoa da atual 

associação tinha conhecimento do mesmo. [ameaça esta que se encontra discriminada na ata 

da reunião com a Mesa Cessante, onde João Bule afirma que se Constança Simões Diogo 

não alterasse a ordem de trabalhos da Assembleia Geral de dia catorze de dezembro “uma 

pessoa da sua lista iria cair em cima da Constança”]. 

 João Bule afirma que não tinha conhecimento de que só iria o Professor Doutor 

Orlando Samões à tomada de posse, ficando com a ideia de que o Professor Doutor João 

Carlos Espada também iria à mesma, até falar com o Professor Doutor Orlando Samões, já 

no A2, lugar onde decorreu a tomada de posse.  

 Laura Guimarães questiona o porquê de João Bule estar surpreendido pela mesa 

cessante não ter ido à Assembleia Geral no dia catorze, ao que João Bule responde, 

afirmando que pensava que a mesa cessante não iria ceder ao seu pedido, assumindo que fez 

pressão à mesma. Afirma que a sua interferência na decisão da mesa foi apenas uma 

tentativa de apelo “ao bom senso” dos membros da mesma, ao considerar que aquele 

assunto não deveria ser tratado na Assembleia Geral de tomada de posse. Afirma que 

Constança entregou, deliberadamente, o número de telemóvel de Gonçalo Santos, Vice-

Presidente da mesa cessante, para falar sobre este assunto. Ligou x minutos antes da 

Assembleia Geral começar ao mesmo, pedindo para que se alterasse a ordem de trabalhos 

apresentada. Afirma que Constança Simões Diogo lhe pediu para tentar convencer o 

Gonçalo a mudar a ordem de trabalhos, uma vez que a Presidente da mesa cessante 

concordava com o João, no sentido em que a Assembleia Geral não deveria incluir a 

aprovação de relatório de contas. Laura Guimarães questiona ainda João Bule sobre quem 

seria a pessoa a que o mesmo se refere na ameaça feita a Constança Diogo, já mencionada, 

ao que João Bule responde que não estaria a falar de ninguém em específico, querendo dar a 
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entender que uma violação de estatutos seria mencionada por qualquer membro, até mesmo 

por ele, caso isso fosse necessário.  

 Luís Simas afirma que João Bule cometeu um erro, o de não ter respondido a 

Constança Diogo com: “Isso não é minha competência, mas sim tua, em falares com os 

membros da mesa”. Afirma ainda que sobre tudo o que sejam factos que dizem respeito a 

conversas privadas entre a Constança Diogo e o João Bule, sem testemunhas, não se devem 

tecer comentários, uma vez que é a palavra de um contra outro. 

 Sofia Carita questiona o que João Bule considera como “bom senso", uma vez que 

foi o próprio que errou ao não ter lido uma ata onde está discriminada a ordem de trabalhos 

da Assembleia Geral agendada para dia catorze de dezembro. Luís Simas afirma que foi 

prometido a João Bule que o Professor Doutor João Carlos Espada estaria presente e que, 

portanto, seria errado estar a “lavar roupa suja” à frente dos Professores, e é em nome disto 

que João Bule tenta influenciar a decisão de Gonçalo Santos. 

 Luís Simas nota que convém lembrar, ao longo deste processo, que a referida ata não 

existia na cabeça de João Bule, existia antes uma interpretação que ele próprio fez do que 

ouviu na reunião, onde ficou com a ideia de que esses assuntos seriam tratados numa 

Assembleia Geral posterior à da tomada de posse. Logo, todas as ações dele não estariam a 

ir, premeditadamente, contra um documento escrito. Conclui-se então que João Bule não 

agiu de má fé, no entanto, isso não desculpa o seu desconhecimento negligenciado. Neste 

momento, João Bule compromete-se a ler todas as atas de todos os órgãos sociais da AAIEP.  

Luís Simas afirma ainda que “Não, as ações erráticas do Conselho Fiscal, da Mesa da 

Assembleia Geral dos Alunos e do Tesoureiro cessantes, não justificam a negligência do 

João Bule, no entanto... é um facto que, se esse comportamento pouco profissional não 

tivesse ocorrido, certamente não estaríamos aqui hoje a discutir isto. Daí que se possa 

considerar o quadro atual uma consequência indesejada do desentendimento destes três 

órgãos. Assim sendo, aproveito para relembrar a importância de auscultar o Presidente do 

Conselho Fiscal nalgum momento deste processo.”. 

 Beatriz Viera reitera que este não é um problema da Associação atual, que não esteve 

envolvida de maneira alguma nesta situação, relembrando que é um problema do Presidente 

cessante e da Mesa da Assembleia Geral de Alunos cessante. 
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 Luís Simas questiona-se “como é que Constança Diogo diz a João Bule para falar 

com o IEP para reservar uma sala para a tomada de posse na quarta-feira, João Bule fala 

com o IEP recebendo a resposta de que a sala está apenas disponível na quinta-feira e a 

Constança Diogo, tendo isto em conta, marca a reunião para segunda-feira. Em vez de 

aceitar o dia a seguir, porque é que emite um comunicado no Facebook dizendo que a 

Assembleia Geral teria lugar segunda-feira, afirmando que se fosse quinta-feira violaria os 

estatutos”. No fundo, lança a pergunta: “Porque é que se poderia violar os estatutos na 

quarta-feira e não quinta-feira?” António Cebola afirma “Luís, esse acordo foi assumido 

apenas numa conversa entre João Bule e a Constança” e Luís Simas nota que António 

Cebola tem razão e, desta forma, abstém-se de comentar. 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os presentes na reunião em 

questão. 

Presidente da Direção 

Vice-Presidente da Direção  

Vice-Presidente da Direção 

  

!4



 Tesoureira 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos

Secretária da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos 
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