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Cerimónia de abertura das Comemorações do Centenário da FDL
1
  

 

Eduardo Paz Ferreira 

 

 

É para mim um natural motivo de orgulho participar na cerimónia solene de 

abertura das comemorações do centenário da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. Faço-o com a responsabilidade de pertencer a uma geração herdeira de um 

património em que existem sombras, sem dúvida, mas que globalmente é 

extremamente valioso, e que temos o dever ético e de cidadania de preservar e 

desenvolver para o transmitir às gerações que se seguirão. 

 

A Faculdade pode-se orgulhar do conjunto de grandes Mestres que marcaram 

o Direito Português de forma indelével. 

 

 Pode-se orgulhar, também, do sentido cívico que se forjou nos seus 

corredores e que levou a que milhares e milhares de estudantes se batessem pela 

instauração de um Estado de Direito, organizados no quadro da Associação 

Académica ou de núcleos culturais, tais como o Cénico de Direito. Nesse sentido, a 

Faculdade de Direito constituiu um espaço de ruptura e modernidade que não pode ser 

esquecido. 

 

Pode-se orgulhar do facto dos três primeiros presidentes da República eleitos 

democraticamente terem sido seus alunos e do primeiro Primeiro-ministro da 

Democracia, o Professor Palma Carlos que todos veneramos como referencial cívico e 

universitário, ter saído do seu corpo docente. 

 

                                                        
1 A Cerimónia realizou-se no dia 13 de dezembro de 2012 no Anfiteatro 1 da FDL  
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Na actualidade pode-se orgulhar do substancial aumento do número de 

professores doutorados, da vastíssima produção científica que se tem desenvolvido no 

seu seio, da manutenção de métodos de ensino modernos, da sua projecção 

internacional e do prestígio que tantos dos seus antigos alunos granjearam na 

sociedade portuguesa. 

 

Pode a Faculdade orgulhar-se também, de uma intensa actividade levada a 

cabo por muitos dos seus docentes, que a têm colocado no centro dos grandes debates 

nacionais. 

 

Pode orgulhar-se, ainda, da dedicação exemplar dos seus trabalhadores não 

docentes que, em condições especialmente difíceis, asseguram discretamente que a 

instituição continua a funcionar todos os dias. 

 

Permitam-me que na pessoa do Professor Vera Cruz, director da Escola, 

homenageie o trabalho de todos os docentes, que expresse ao Senhor Presidente da 

Associação Académica, André Machado a minha admiração pela forma como a 

Associação incorporou o melhor da tradição associativa num contexto muito diverso 

daquele que referi e que transmita a todos os trabalhadores, através do Senhor Carlos 

Ventura, a minha gratidão pelo apoio permanente. 

 

Pode, também, orgulhar-se a Faculdade de integrar uma Universidade de 

excelência que conhece um período de excepcional fulgor e cujo novo contexto 

permitirá seguramente uma contribuição ainda mais importante para a nossa 

comunidade. 

 

Ao Reitor Sampaio da Nóvoa quero expressar a mais viva gratidão, enquanto 

universitário e cidadão, pela forma exemplar como tem conduzido a vida da 
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Universidade e pelo exemplo que nos deu de que é preciso dar o melhor de nós para 

honrar o nosso compromisso de cidadania. 

 

Aquilo que somos enquanto Faculdade não pode ser compreendido sem nos 

entendermos sobre o que é esta grande universidade em que nos integramos. 

 

Permitam-me que recorde que, há pouco mais de cem anos, a proclamação da 

República criou as condições para a aprovação da Constituição de 1911 - que tornava 

o ensino elementar obrigatório e gratuito - bem como de diversa outra legislação em 

matéria de ensino, gerando um ambiente de esperança em modificações profundas na 

área da educação, que abririam caminho a um País desenvolvido e culto. 

 

Importa, especialmente, recordar o Decreto com força de Lei n.º 58, de 24 de 

Março, que criou as novas universidades de Lisboa e Porto, ao mesmo tempo que 

instituía um regime de bolsas de estudo, fundamental para os objectivos concebidos 

para o ensino superior. 

 

Nos seus considerandos afirmava-se, designadamente,”.. a frequência regular 

da Instrução Secundária e Superior demanda tal sacrifício de tempo e dinheiro, que a 

constitui em privilégio de ricos e remediados, tornando-a inacessível, de facto a 

muitos estudiosos com méritos e aptidões mas desprovidos de recursos. 

 

Ou ainda: “... um dos primeiros deveres do Estado Democrático é assegurar a 

todos os cidadãos, sem distinção de fortuna, a possibilidade de se elevarem aos mais 

altos graus da cultura, quando disso sejam capazes, por forma a que a Democracia 

constitua, segundo a bela definição de Pasteur, aquela forma de Estado que permite  a 

cada individuo produzir o seu máximo esforço e desenvolver em toda a plenitude a 

sua personalidade”.  
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Os curtos anos da República e a instabilidade política não permitiram que essa 

esperança se concretizasse totalmente. A criação das novas universidades foi, no 

entanto, uma realização da maior importância e que se liga intimamente à data que 

comemoramos hoje: o centenário da Faculdade de Direito de Lisboa 

 

A inspiração generosa do Decreto n.º 58 de 1911 desapareceu durante o longo 

período do Estado Novo, que se não interessou, até aos seus últimos anos, com o 

aumento dos estabelecimentos de ensino superior, nem se preocupou em assegurar a 

igualdade de acesso à Universidade. 

 

Aos vinte mil alunos universitários dos anos sessenta do século passado 

correspondem os 400 000 dos nossos dias. 

 

As condições para esse desenvolvimento foram criadas pelo regime 

democrático e pela Constituição de 1976 que, num articulado marcado pela ideologia 

dominante no período revolucionário, ia de encontro ao velha ideal republicano de 

assegurar o acesso dos mais de desfavorecidos ao ensino e à instrução.  

 

E, como muito discutimos sobre a Constituição, mas pouco a lemos ou 

relemos, permito-me recordar que, na versão em vigor, se continua a consagrar que 

todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de 

acesso e êxito escolar e que o regime de acesso à Universidade e às demais 

instituições do ensino superior garante a igualdade de oportunidades e a 

democratização do sistema de ensino, devendo ter em conta as necessidades em 

quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do país. 

 

Foi este quadro constitucional e foram as políticas desenvolvidas em sua 

execução que permitiram o aumento excepcional de licenciados em Portugal 

favorecendo uma mobilidade social que muito beneficiou o país.  
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Não recuperamos totalmente em relação aos nossos parceiros europeus, mas 

muito fizemos e desse trabalho resultou uma geração que, quase consensualmente, é 

reconhecida como a mais qualificada de sempre. 

 

É essa geração que poderia fazer a diferença e contribuir para um País melhor 

que se vê obrigada a partir. Essa geração cujos estudos o Estado financiou e as 

famílias também, porque não nos esqueçamos que, como demonstrou brilhantemente 

a Professora Luísa Cerdeira, o esforço financeiro das famílias dos estudantes 

universitários é bem superior ao de outros países. 

 

Cabe-nos, Senhor Reitor, tudo fazer para que esse quadro se não altere 

substancialmente. A Universidade de Lisboa, coerentemente com o seu empenho, tem 

de promover a discussão aprofundada do tema e produzir informação isenta e 

qualificada para um debate onde os interesses se sobrepõem, tantas vezes, à razão e 

podem conduzir a soluções que aniquilem quanto de bom se fez nas últimas décadas. 

 

Estou seguro que pode contar connosco para esse trabalho. Este é um desafio 

que diz respeito à Universidade no seu conjunto e não apenas à Faculdade de Direito. 

 

Muitos dos desafios que se colocam aos juristas e para os quais temos de 

encontrar resposta prendem-se, aliás, com os direitos de natureza social que se 

encontram consagrados no nosso texto Constitucional, mas também nas várias Cartas 

e Convenções da União Europeia e do Conselho da Europa e que foram sendo 

desenvolvidos pela jurisprudência dos Tribunais Europeus, criando uma ordem 

jurídica densa e coerente, assente numa abundância de direitos que as dificuldades 

actuais levam a questionar. 
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Num texto de notável qualidade e originalidade, o Conselheiro Cunha 

Rodrigues, que tanto honrou Portugal nas instâncias judiciárias europeias, escreveu 

recentemente: “enquanto isso, a rua que os políticos se habituaram a considerar 

seraficamente como exercício saudável da liberdade de manifestação, vai encher-se 

cada vez mais de multidões que não são, como se quer fazer crer, meros indignados. 

São titulares de direitos inscritos nos mesmos textos que legitimam os que sentam à 

mesa de Bruxelas”. 

 

Naturalmente que o Conselheiro Cunha Rodrigues não deixa de nos alertar 

para a abundância sem precedente dos direitos fundamentais e para que cada direito 

representa um custo, mas o seu apelo fundamental é para que os juristas assumam a 

sua responsabilidade e se empenhem na discussão dos nossos problemas e, sobretudo 

que se não rendam a – cito – “slogans compreensíveis na actividade política, mas de 

rejeitar ou escrutinar na esfera do direito, como os da inevitabilidade, ou do “é mau 

mas não há nada a fazer”. 

 

Tudo isto implica que os juristas encontrem as vias de diálogo com os 

economistas e com os cultores de outras ciências sociais para que se obtenham as 

plataformas de entendimento necessárias à sociedade portuguesa e à acção política. É 

tempo de dizer basta aos saberes estanques. 

 

Também aqui há que reencontrar a inspiração republicana fundadora. Prevista 

como Faculdade de Ciências Económicas e Políticas, viria a ser instituída como 

Faculdade de Estudos Sociais e de Direito, para só em 1918 se intitular Faculdade de 

Direito. 

 

Fazer que o direito saia daquilo que Cunha Rodrigues chama do síndrome de 

impotência é a tarefa fundamental que temos na nossa frente. Porque essa é a via que 

conduz a uma sociedade sem direito e sem direito ruem os alicerces da vida colectiva. 
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Nós que ensinamos na Faculdade, nós que já estamos inseridos na vida activa e 

aqueles que daqui sairão em breve para se integrar, de pleno na comunidade jurídica, 

temos esse desafio pela frente.  

 

A minha geração, muito castigada ainda pelos tempos da ditadura, conheceu a 

imensa alegria de ver instalada a democracia, assistiu a transformações espantosas. 

Livres das sombras que nos atormentaram, é necessário que as novas gerações possam 

também elas protagonizar e ser participantes na afirmação de uma sociedade melhor e 

mais justa, em que possam satisfazer as suas ambições legítimas.  

 

Uma boa sociedade tem de ser a resposta às dificuldades de hoje. Olhámos 

para trás para percebermos de onde viemos, agora é tempo de seguir em frente, 

animados pelo que de melhor este centenário nos permitiu revisitar. Esta é a base 

sólida em que temos de assentar os alicerces do futuro, cumprindo, assim, o nosso 

dever e devolvendo à comunidade portuguesa o que ela fez para que todos 

pudéssemos ter uma formação condigna. 

  

 

 


