
Os senadores da fiscalidade

'O País, infelizmente, está desatento ao que de melhor aqui se faz'

CELESTE CARDONA
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No
dia 1 de Julho, o IDEFF

- Instituto de Direito
Económico, Financeiro e
Fiscal da Faculdade de
Direito de Lisboa, que,

entre outras importantes missões,
publica a Revista de Finanças Públi-
cas e Direito Fiscalhájá sete anos,
realizou pelo segundo ano conse-
cutivo uma cerimónia a que não
posso deixar de me referir.

Esta cerimónia visa distinguir,
através de uma singela homena-
gem, os homens e as mulheres que
dedicaram grande ou a maior parte

da sua vida ao serviço público no
contexto da investigação, estudo e

aplicação do direito fiscal.

Estahomenagem concretiza-se
coma realização de uma festa que
decorre na Faculdade de Direito de
Lisboa, com a presença dos seus
mais altos responsáveis, entre eles o

presidente do Conselho Científico
da Faculdade, o seu director e o di-
rector da revista.

Já no ano passado foi agraciado
com esta homenagem um conjun-
to de personalidades destacadas

que ao longo da sua vida se dedica-
ram a esta actividade, qual seja a de
contribuir para aprofundar quer o

tratamento teórico quer prático e

operacional da fiscalidade.
Também este ano, a cerimónia

foi realizada. Foi muito importante
rever, confraternizar, conversar e
voltar a falar dos problemas da fis-
calidade em Portugal com quem
sabe da "poda".

Foram homenageados e rece-
beram o título de senadores da fis-
calidade grandes e importantes
nomes desta área do saber que
prestaram serviço nas instituições
do Estado que se ocupam destas
matérias.

Alguns dos senadores da fiscali-
dade agora homenageados ainda
se mantêm ao serviço e outros es-
tão já aposentados, mas não estão
"afastados". Continuam a viver, e a
sentir, os problemas do País e os

problemas com que se defronta a

melhor, justa e razoável aplicação
do direito fiscal à realidade concre-
ta. Também por isso mereceram
ser agraciados e recompensados
com esta pequena mas grande e si-

gnificativa homenagem.
Estas cerimónias não merecem a

atenção da comunicação social. É
natural, dirão uns, é lamentável, di-
rão outros, nos quais me insiro. O
nosso país, infelizmente, está desa-
tento ao que de me-
lhor aqui se faz e aqui
acontece. Não lhe che-

gam estas notícias e es-
tes acontecimentos!

Por isso, aqui dou
nota deles, para que se
saiba que temos gente

íí
Ainda temos
a felicidade
de dispor de

instituições e de

pessoas que as
servem com
dedicação e

patriotismo"



que estuda, aprofun-
da, discute e se interes-
sa pelos problemas do
País e dá parte da sua
vida para que aconteça
desenvolvimento, me-
lhoria, maior justiça e

imparcialidade quer
no plano da teoria quer no âmbito
da aplicação prática do regime fis-
cal.

Mas não posso deixar de subli-
nhar, pela sua importância, que
esta cerimónia só foi possível por-
que ainda temos a felicidade de
dispor de instituições e de pessoas
que as servem com dedicação e

patriotismo. Refiro-me ao IDEFF e
ao senhor professor Eduardo Paz
Ferreira.

Foibom, na Faculdade de Direito
de Lisboa, ver e ouvir música e poe-
sia e, na qualidade de senadora da
fiscalidade, ver e estar presente na
homenagem merecida a tantas mu-
lheres e homens da fiscalidade que,
com o seu saber e determinação,
contribuíram ao longo dos anos
para desenvolver e melhorar o regi-
me tributário.

Deixo, pois, aqui o meu mais sen-
tido agradecimento ao professor
Eduardo Paz Ferreira. Sem a sua
vontade e a sua capacidade de olhar
à volta e ver, estas mulheres e estes
homens não teriam tido aquele mo-
mento de reconhecimento pela

obra que realizaram e

que perdura, em nome
e ao serviço do País.

Bem haja senhor
professor!
P. S. Num dos meus re-
centes artigos sobre o
Centro de Estudos Fis-
cais, a que pertenci, re-
feria algumas das mi-
nhas preocupações
com o que me parecia
ser um claro movi-
mento de "desinteres-
se" institucional quan-

to àquele importante organismo,
entre as quais as relativas à falta que

sentia da publicação da Revista e
dos Cadernos de Ciência e Técnica
Fiscal. O Dr. João Boléo - um dos
mais importantes homens da "casa"

- fez o favor de me remeter as últi-
mas publicações da Revista e dos
Cadernos. Fiquei feliz por as ter re-
cebido e, sobretudo, por ver que, ao
contrário do que parecia resultar do
meu texto, a actividade de investi-
gação e de estudo continua a ser
uma das principais missões do Cen-
tro de Estudos Fiscais.


