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Um homem
do inundo
que chama casa
à universidade

Prémio Univ. de Lisboa. Aos 9 1 anos,
Adriano Moreira continua a enriquecer
um legado de intervenção cívica sem paralelo

Adriano Moreia "emocionado" com prémio da Universidade

PERFIL

ADRIANO MOREIRA
> Nasceu em Macedo de

Cavaleiros, a 6 de setembro
de 1922
> Foi um brilhante aluno de

Direito da Universidade de

Lisboa, pela qual se licenciou

em 1944. Fez o doutoramento
em Madrid.
> Foi secretário de Estado da

Administração Colonial e

Ministrado ULtramar durante o

Estado Novo, tendo dirigido o

CDS-PP e servido como deputa-
do à Assembleia da República
após o 25 de Abril.
> Sociólogo, jurisconsulto, polí-
tico, especialista em relações
internacionais, é um dos mais
reputados portugueses vivos.



PEDRO SOUSA TAVARES

Quando o currículo inclui uma lis-
ta de prémios e altas condecorações
nacionais e internacionais que co-

meçana década de 1950 e se esten-
de até aos nossos dias, parecerá na-
tural que se dê pouca importância
a mais uma distinção. Mas foi com
assumida emoção que Adriano
Moreira recebeu a notícia de que ti-
nha recebido o Prémio Universida-
de de Lisboa de 2013, patrocinado
pelo Santander, no valor de 25 mil
euros.

"É comovente para mim, sobre-
tudo porque os serviços que ainda
presto à universidade, como calcu-
la, já são feitos num regime de dedi-

cação". Particularmente comoven-
te, assume, é ter recebido a notícia
de António Cruz Serra, o último rei-
tor da "sua" Universidade Técnica
de Lisboa e o primeiro da nova Uni-
versidade de Lisboa, após a integra-
ção com a Clássica.

"Fui com grande honra o presi-
dente do Conselho Geral da Univer-
sidade Técnica até à fusão com a
Universidade de Lisboa. Foi a mi-
nha última grande intervenção na
universidade, através da qual pude
acompanhar o reitor da Técnica e

da Universidade de Lisboa, o Antó-
nio Nóvoa, dois académicos de

grande qualidade. Por isso, fico
emocionado quando me atribuem
este prémio."

Político, estadista, sociólogo, ju-
risconsulto, Adriano Moreira, de 91

anos, tem um percurso de vida tão
rico que é difícil apontar-lhe uma
ação ou um cargo em especial. A
sua vida define-se precisamente
por essa diversidade de interesses e

pela intensidade com que os assu-
miu e continua a assumir.

Ontem à tarde, quando recebeu
o telefonema de António Cruz Ser-

ra, tinha acabado de chegar de
Coimbra, onde tinha estado a dar
uma conferência "sobre as dificul-
dades da União Europeia".

Mas se desafiado a apontar um
caminho que o apaixonou acima de
todos os outros, não tem dúvidas
em identificar a vida académica: "O

que me entusiasmou mais foi sem-

pre a universidade", assume, lem-

brando alguns dos momentos mais
satisfatórios do seu percurso na
Técnica: "Introduzi o instituto da
universidade, que era antes uma es-

cola colonial. Quem tinha as ideias

que eu tinha não podia teruma es-
cola colonial mas uma escola de
Ciências Sociais para a Universida-
de Técnica", recorda. Mais tarde in-
troduziu também o estudo das Re-

lações Internacionais, que come-
çou no Instituto de Estudos

Superiores Navais de Guerra, e o es-
tudo da Estratégia.
Do Estado Novo à democracia
Quem tinha "as ideias que tinha",
nomeadamente em relação à ne-
cessidade de reformar as políticas
para o ultramar, dificilmente seria
convidado a integrar um Governo
do Estado Novo. Mas foi precisa-
mente isso que lhe aconteceu. Pri-
meiro para subsecretário de Estado
da Administração Ultramarina, em
1959, passando a ministro do Ultra-
mar em 1961.

Enquanto esteve nos órgãos de
decisão do anterior regime, fazen-
do "o que podia", conseguiu alguns
progressos de que se orgulha. O pri-
meiro dos quais "a abolição do Es-
tatuto do Indigenato", um regime
que equipara a uma das últimas for-
mas de segregação em Portugal,
que dividia os habitantes de Ango-
la e Moçambique em indígenas, as-
similados e brancos. Assume tam-
bém um orgulho especial por um
novo Código do Trabalho e "pela
fundação dos Estudos Gerais em
Angola e Moçambique, que agora já
têm universidades, respetivamen-
te a Agostinho Neto e a Mondlane".
O hábito de pensar pela sua cabeça
significou, no entanto, uma curta

passagem pelo Governo. Adetermi-
nado momento foi informado por
Salazar de que teria de mudar de

política. Contrapôs-lhe uma frase

que ficaria célebre: "Vossa excelên-
cia acaba de mudar de ministro."
Regressou à política ativa apenas
depois do 25 de Abril, tendo aderi-
do ao CDS, que presidiu entre 1985
e 1988, dirigindo ainda o partido in-
terinamente, entre 1991 e 1992.

Na Assembleia da República foi
deputado ao longo de 14 anos, mas

sem nunca deixar de lado a vida
académica: "Quando estive no Par-
lamento dei sempre aulas de graça,
presidi sempre ao Conselho Cientí-
fico. Talvez esse tenha sido mais um
elemento para acharem que eu era
merecedor deste prémio."

O prémio, no valor de 25 mil eu-
ros, tem o patrocínio do Santander
Totta e será entregue no próximo
ano.

3 PERGUNTAS A...

ADRIANO MOREIRA
Sociólogo e político

"Nunca tinha
feito políticas
mas tinha ideias"
Existe algum segredo que expli-
que o facto de aos 91 anos, e de-

pois de uma vida tão preenchi-
da, continuar tão ativo em vá-
rios campos?
Segredo? Não, não tenho nenhum
segredo. Tenho a graça de Deus.
E também a família tem paciên-

cia, acompanha e ajuda. E tenho
a felicidade de as pessoas conti-
nuarem a pensar que posso aju-
dar, seja na universidade seja por
exemplo no Diário de Notícias,
onde ainda vou fazendo umas
coisas.

Já contou a história muitas vezes,
mas tenho de lhe perguntar:
como é que um jovem académico
com ideias renovadoras chegou a
um Governo de Salazar?
Escrevi um livro - O Tempo de

Vésperas- em que explico como
é que isso se passou: nunca tinha
feito qualquer política, nunca
tinha estado sequer na Mocidade

Portuguesa, porque quando esta

começou em Portugal já tinha
feito os 14 anos. Mas tinha ideias,
propunha reformas, e quando de-
cidiram que era preciso fazê-las
vieram falar comigo.



Foi difícil conciliar essa vontade
de reformar com o facto de inte-
grar o poder político da época?
Foram tempos muito difíceis, mas
julgo que fiz algumas coisas para
o bem das pessoas. O serviço, se

tem dificuldades, naquele tempo
tinha muitas. Mas eu sentia que
se tinha a esperança de conseguir
algumas mudanças, este não po-
deria ser recusado.

2013
JOÃO LOBO ANTUNES
> Nasceu em
Lisboa a 4 de

junho de
1944
> Licenciou-

-se e douto-

rou-se em
Medicina na Universidade de

Lisboa

> Além de um reputado neuro-
cirurgião e investigador (fun-
dou o Instituto de Medicina
Molecular), tem-se destacado
como ensaísta.

2012
EDUARDO LOURENÇO
> Ensaísta,
filósofo, pro-
fessor jubila-
do da

Universidade
de Nice

> No mesmo
ano em que recebeu o Prémio
Pessoa, Eduardo Lourenço foi

premiado pelo seu pensamen-
to "original e profundo" e pela
"continuada reflexão" sobre
Portugal.

2011
JORGE MIRANDA
> Professor ¦T
catedrático
da Faculdade
de Direito da

Universidade

de Lisboa

> Júri defen-
deu honrar as tradições da
Direito premiando qualidade e

amplitude do trabalho científi-
co realizado ao longo de uma
carreira académica nacional
e internacional.

2010
JORGE GASPAR
> Professor

catedrático

jubilado da

Faculdade de

Letras de
Universidade
de Lisboa

> O júri, por unanimidade, ba-
seou a decisão na "qualidade
do seu trabalho científico ao

longo de uma carreira nacional
e internacional que honra a
universidade portuguesa".

2008/9
FILIPE DUARTE SANTOS
> Professor
catedrático
da Faculdade

de Ciências

da

Universidade

de Lisboa

> Premiado pela qualidade de
longa carreira científica, en-
volvendo a integração em nu-
merosas instituições e proje-
tos científicos internacionais,
com repercussão na política.


