
A "reparação de uma
omissão histórica" para
com Adriano Moreira

cerimónia Presidente agra-
ciou ontem o antigo minis-
tro do Ultramar com a grã-
-cruz da Ordem do Infante
D. Henrique

A Academia das Ciências de Lis-
boa (ACL) foi ontem palco do que
o Presidente da República quali-
ficou como "reparar uma peque-
na grande omissão histórica" dos
seus antecessores: agraciar Adria-
no Moreira com a grã-cruz da Or-
dem do Infante D. Henrique.
A condecoração ao antigo presi-
dente da ACL, não anunciada,
teve lugar depois de uma curta li-
ção daquele académico sobre a
cidadania nos tempos de hoje e
encerrou a sessão de abertura do
ano letivo no Instituto de Estudos
Académicos Adriano Moreira.

"Como foi possível, ao longo
desta carreira reconhecida por
vários dos meus antecessores, em
circunstâncias muito diversas e
sendo eles muito diferentes entre
si... como foi possível ter escapa-
do à sua inteligência e à sua saga-
cidade o reconhecimento dessa
dimensão que nós costumamos
sempre ligar ao Infante D. Henri-
que e à conquista dos oceanos,
à travessia dos oceanos e ao diá-
logo Norte-Sul?", questionou
Marcelo Rebelo de Sousa.

"Porque este é o momento e
este é o lugar, entendo dever re-
parar uma pequena grande omis-
são histórica" do Estado face a
Adriano Moreira, a quem tanto os
admiradores como "os que nem
sempre concordaram com o seu
percurso" iniciado no Estado
Novo "reconhecem de facto que
se trata de um percurso excecio-
nal no quadro da nossa vivência

Marcelo elogiou carreira de Adriano Moreira

nacional e isso é irrebatível, é in-
discutível", enfatizou o Presiden-
te da República.

Marcelo Rebelo de Sousa apro-
veitou mesmo alguns dos argu-
mentos referidos momentos an-
tes pelo antigo ministro do Ultra-
mar no Estado Novo e depois
presidente do CDS - como a evo-
cação do papel da ética ou das re-
ligiões na cidadania - para afir-
mar que nele é fácil "encontrar a
personificação" da maneira de ser
dos portugueses, seja no plano
político ou jurídico, a nível acadé-
mico ou como "protagonista da
vida nacional" e "presença nos
areópagos internacionais".

Adriano Moreira - a quem
Marcelo perguntou à chegada se
estava "em grande forma" - "jun-
ta ligação às raízes, intuição da
nacionalidade e visão universal",
prosseguiu o Presidente, impon-

do ao também cronista do DN a
ordem honorífica "que lhe faltava
mas, sobretudo, faltava a Portugal
entregar".

Turistas: direitos e deveres
A intervenção de Adriano Morei-
ra fundamentou a apresentação
da "Declaração de Lisboa", a que
Marcelo também chamou "Carta
dos Direitos e Deveres dos Turis-
tas".

"Ninguém é estrangeiro em
qualquer lugar" do planeta e "não
tem direitos sem deveres", argu-
mentou Adriano Moreira, peran-
te uma plateia de dezenas de pes-
soas no salão nobre da Academia
das Ciências de Lisboa . Cidada-
nia tornou-se "uma palavra fun-
damental do constitucionalismo
democrático", frisou ainda o pro-
fessor.
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