
Bom dia a todos, convoquei esta conferência de imprensa de modo a poder esclarecer a 

comunidade em geral mas em especial a estudantil, do motivo que levou a que eu tivesse 

terminado de forma abrupta o meu mandato na DG . 

Antes de mais dizer que foi com enorme orgulho que ao longo destes anos servi a AAC. Estive 

no NEE, pertenci por 2 vezes á COQF, e também a 3 DG´s executando missões que foram desde 

a função de colaborador até ao lugar de administrador. Pautando sempre e em cada momento 

os meus mandatos por um elevado grau de espírito de missão e em especial de seriedade e 

honradez. E é aqui que eu iria começar por esclarecer, que não se deveu a nenhuma falha 

administrativa ou financeira da minha parte, a opção tomada pelo presidente da DG Eduardo 

Melo, de me demitir, mas sim uma suposta perda de confiança. A perda de confiança sentida 

pelo Eduardo não tem a ver com o meu exercício de administrador propriamente dita. A perda 

de confiança tem a ver não só exclusivamente com confiança politica mas também confiança 

enquanto pessoa, e essa falta de confiança tenho de vos confessar é recíproca pois tambem eu 

não acredito nas capacidades politicas e de liderança demonstradas pelo Eduardo Melo até 

hoje, com infelizes episódios como a demissão e readmissao do SG e a tardia capacidade de 

nomeação de uma equipa de organização para a latada, entre outros casos deram bem prova 

do grau de fiabilidade politica e pessoa que o Eduardo Melo possui ou não possui. Esta falta de 

confiança juntamente com a firme convicção por parte do Eduardo Melo de que não teria em 

mim um fiel apoiante para um novo mandato como é seu desejo, tornou a nossa coexistência 

numa mesma direcção geral impossível.  

Não concordo (pois gostava de levar o meu mandato até ao fim, honrando o compromisso 

assumido com os meus colegas), mas aceito.  

Na quarta feira a noite, o Eduardo ligou-me a dizer que queria falar comigo, fui ter com ele e 

ele acusou-me de eu ter virado os funcionários contra ele, coisa que nunca aconteceu, houve 

reunião de direcção geral logo de seguida, ele iniciou a reunião com a mesma historia e disse 

que era uma decisão pessoal e me demitia enquanto administrador da AAC, eu no dia a seguir 

de manha apresentei a minha demissão enquanto administrador e primeiro suplente da DG 

por escrito, reuni os funcionários para me despedir e contei o que sucedeu, o que gerou 

indignação da parte deles pois nunca se sentiram qualquer sentimento desses que o Eduardo 

Melo me acusou. 

Acho muito estranho mandar-me embora na semana em que ficou decidido que eu estaria no 

grupo de decisão da Festa das Latas, grupo que ele não queria que eu estivesse, e mandar-me 

embora na noite anterior a decidir-se o coordenador geral da mesma. 

Quero deixar bem claro que foi com enorme orgulho que servi a AAC durante estes anos, 

inclusivamente durante estes 6 ultimos meses, 6 curtos mas intensos meses de mandato, saio 

mas saio de consciência tranquila de que tudo dei e fiz em prol da AAC. 

Espero que o novo administrador continue com os projectos, que já estão a meio e outros em 

fase final ,nos quais eu e a minha equipa estávamos a trabalhar, projectos que seriam lançados 

no inicio de Setembro, tais como o novo merchandising da papelaria, cartao de descontos AAC, 

o projecto de mobilidade eléctrica E-AAC, obras da limpeza da fachada, obras de intervenção 

na sala de estudo, lago e sala Luzio Vaz e um busto de homenagem a este grande senhor, novo 



quadro eléctrico para o edifício, a renegociação do contrato patrocínio com a Vodafone ou 

outra das operadoras moveis, o protocolo com a kaspersky, Torcke, e um patrocínio geral com 

um grupo de clínicas dentarias, todos estes com benefícios para toda a comunidade estudantil. 

Para além disso um dos principais objectivos para este mandato era o pagamento aos núcleos 

de estudantes todo o dinheiro que a DG tem em divida para com eles, espero que esta 

situação fique resolvida até ao final deste mandato tal como eu e a minha equipa tínhamos 

definido. 

Em resumo espero que fique bem claro que não ficou em mim guardado nenhum espírito de 

rancor ou de vingança em relação a nenhum elemento da actual DG, pois se existiram valores 

que a AAC me transmitiu esses não forma certamente dois deles. 

 Um dos valores que a AAC me transmitiu, senão mesmo o maior, foi o da liberdade, quer de 

acção quer de pensamento, e essa não existe lugar nenhum, nem promessa ou ameaça que 

me faça abdicar dela. 

 

Não quis com esta conferência de imprensa instigar ninguém, não irei voltar a falar 

publicamente sobre este assunto, mas não podia de deixar bem claro que não fui demitido por 

nenhuma espécie de irregularidade administrativa ou financeira, e que neste momento 

tenciono dedicar-me em exclusivo à minha vida académica 

 

Muito obrigado pela vossa presença, peço imensa desculpa mas não irei responder a questões 

 


