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Freitas do Amaral Rui Pereira
Professor Universitário

orreu um dos quatro "pais
fundadores" do nosso sis-
tema político democrático.

Diogo Freitas do Amaral foi o últi-
mo a partir. Era, de resto, mais
novo do que o precocemente fale-
cido Francisco Sá Carneiro e do que
os longevos Álvaro Cunhal e Mário
Soares. Deixa-nos um legado pere-
ne, como professor de Direito, po-
lítico e estadista, e merece a grati-
dão dos portugueses.

Freitas do Amaral
foi um dos ex-
poentes máximos
da Escola de Direi-
to Público liderada
por Marcelo Cae-
tano, que gerou
uma prole conspí-
cua e prolixa: Jorge
Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa,
Miguel Galvão Teles, Sérvulo Cor-
reia, RuiMachete... Possuía uma in-
vejável capacidade pedagógica e foi
o primeiro responsável, no novo
Regime, pela reforma do Direito
Administrativo.

Ensinou, durante longos anos, a
cadeira de Direito Administrativo
na sua Faculdade de Direito de Lis-
boa. Todavia, a procura de cami-
nhos científicos e pedagógicos ino-

vadores impeliu-o a fundar - com
Carlos Ferreira de Almeida, Maria
Fernanda Palma, Vieira de Andra-
de , António Barreto , Diogo Lucena e
Manuel Pinto Barbosa - a Faculdade
de Direito da Universidade Nova.

Freitas do Amaral fundou e dirigiu
um partido político, foi ministro e

vice-primeiro-ministro e perdeu
uma eleição presidencial por um
"estádio da luz" . No Governo e no
Partido, na Assembleia da Repúbli-

ca e na ONU (onde
desempenhou,
com proficiência,
o cargo de Presi-
dente da Assem-
bleia Geral) , nor-
teou-se, sempre,
por critérios de

serviço público e

interesse nacional.
Nunca agradou a todos os portu-

gueses e os portugueses a quem de-
sagradou foram variando, ao longo
do tempo: talvez por ele ter sido um
"centrista radical", como terá dito,
certo dia, um colega seu que hoje
ocupa funções cimeiras no Estado
Português. E foi essa sua natureza
que o levou a votar contra a Consti-
tuição e a apostar na adesão à CEE e

na reforma da ONU.


