
O "captam, my captam" que
arrebata multidões nas aulas
Marcelo Rebelo de Sousa, que faz 70 anos em dezembro, dá hoje a última lição na Universidade de
Lisboa. Antigos alunos dizem-se marcados pela sua forma inspiradora e desconcertante de ensinar
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despedida Habituados a

um rigoroso ensino conser-

vador, os alunos de Welton
ficaram atónicos quando o

professor John Keating os

atirou para o hall de entrada
e lhes disse: "Carpe Diem,
aproveitem o dia, meus
amigos. Tornem as vossas
vidas extraordinárias". A
cena é do filme "O Clube
dos Poetas Mortos". Mas
bem podia ser de uma aula

de Introdução ao Direito de

Marcelo Rebelo de Sousa.

Inspiradora e desconcertan-

te, garantem antigos alu-
nos, para quem Marcelo
será sempre "o professor",
ou melhor, o seu "captam,
mycaptain".

Hoje, Marcelo Rebelo de

Sousa - que faz 70 anos a 12

de dezembro, quando atin-

ge a obrigatoriedade da re-
forma na Função Pública -
despede-se da docência aca-
démica. Foi convidado pelo
reitor a proferir a sua "Lição

da Sapiência", na abertura
do novo ano académico da
Universidade de Lisboa,
onde foi professor catedrá-

tico, com nomeação defini-
tiva, desde 1992.

Ali inspirou milhares de

alunos, alguns dos quais
chegaram a lugares cimei-
ros da vida nacional, como o

primeiro-ministro, António
Costa, os deputados Sérgio
Sousa Pinto, Pedro Delgado
Alves, Isabel Moreira, Tere-
sa Caeiro ou Teresa Morais,
além de secretários de Esta-

do como Alexandra Leitão e

Ana Mendes Godinho e o

ex-ministro Poiares Madu-
ro.

"Meio Portugal deve ter
sido aluno do professor
Marcelo", dizem, a brincar,
alguns dos antigos alunos,
considerando que a forma
como ele cativava os caloi-

ros foi determinante para
que desejassem concluir
um curso que podia ser en-
carado como algo cinzento.

MANTEIGUEIROS E "NEGAS"



Marcelo sabia sempre usar
um exemplo, um tema da
atualidade para mostrar o

quanto o Direito era impor-
tante. E tinha tempo para
um afeto fora da sala de

aula, para levar os alunos a

conhecer as instituições do

país e até para conviver com
eles em jantares.

Era também um professor
exigente. "Lembro-me
sempre da reação de uma
amiga quando viu a primei-
ra nota. Estávamos todos
habituados a ter boas notas.
E a minha amiga só procu-

ra o 1 que achava que falta-
va. Tinha tido um oito. Eu
só me ria. Mas também ti-
nha negativa. Só depois
percebemos que um oito
era muito bom para primei-
ra nota, tendo em conta o

grau de exigência do pro-
fessor Marcelo", revela
Luís Araújo.

Marcelo era ainda, muitas

vezes, desconcertante. "Na

primeira aula, a dada altura,
o professor Marcelo pergun-
ta se alguém tinha um Có-

digo Civil. Um aluno da pri-
meira fila entrega-lhe. Mar-

celo pegou, voltou ao estra-

do e disse: 'Não há nada
como estes alunos mantei-
gueiros, que se sentam na
primeira fila e trazem logo
os códigos todos'. Foi risada

geral", relata José Eduardo
Martins. Aquela cadeira pas-
sou a estar sempre lotada.

"Para mim, será sempre o

professor", resume, assim,
Alexandra Leitão, o senti-
mento geral de quem se

sente "privilegiado" por ter
assistido às aulas de Marce-
lo. "Os portugueses estão a

ver agora, enquanto presi-
dente da República, o que
ele era como professor de

Direito", sublinha Teresa
Caeiro.

Hoje, Marcelo Rebelo de

Sousa dá a sua última aula,
três meses antes de fazer 70
anos. Não antecipa o que
dirá, na Aula Magna, aos no-
vos alunos. As suas aulas
têm que ter sempre um
efeito surpresa e serão sem-

pre memoráveis, como de-

vem ser as lições de vida. •

Alexandra Leitão
Sec. Estado Educação

"O seu brilhantismo,
inteligência, simpatia
e um sentido de
humor inconfundível
marcaram a aluna que
fui e o que sou como
académica e jurista"

Luís Araújo
Pres. Turismo de Portugal

"Eram aulas de vida.
Ele não se limitava a
debitar matéria.
Procurava sempre
uma forma de nos
cativar. Era inspirador
e ainda hoje é"

José Eduardo Martins
Advogado, militante do PSD

"Nunca tive uma aula
chata com o professor
Marcelo. Ele
transportava-nos
sempre para a sensação
de que estávamos a
fazer algo importante"

Teresa Caeiro
Deputada do CDS

"Marcelo Rebelo de
Sousa foi o melhor
professor que tive na
minha vida, pela
forma inspiradora
com que era capaz de
arrebatar os alunos"

Ana Mendes Godinho
Sec. Estado do Turismo

"Recordo sempre a
aula plenária em que
chamou os alunos um
a um para ouvirem em
público a nota e os

jantares que organizou
no 'David da Buraca'"




