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DE HOMENAGEM AOS SENHORES PROFESSORES

DOUTORES JORGE RIBEIRO DE FARIA E ALBERTO
AMARAL, INTEGRADA NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS

INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE
DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO

RUTE TEIXEIRA PEDRO (*)

Magnífico Reitor
Ilustres Vice-Reitores
Ex.mo Senhor Professor Doutor Ribeiro de Faria
Ex.mo Senhor Professor Doutor Alberto Amaral
Ex.mo Senhor Professor Doutor Colaço Antunes, Presidente do Con-

selho Científico
Ex.mo Senhor Professor Doutor José Neves da Cruz, Presidente do

Conselho Directivo
Ex.ma Senhora Professora Doutora Luísa Neto, Presidente do Conse-

lho Pedagógico
Estimados docentes
Caros alunos
Prezados Funcionários

Foi com enorme satisfação e orgulho que acolhi o convite, que o
Senhor Professor Doutor José Cruz, presidente do Conselho Directivo
desta Faculdade, tão gentilmente entendeu dirigir-me para, neste evento
em que se celebram os 10 anos da Faculdade de Direito da Universi-
dade do Porto, fazer um elogio ao Ex.mo Senhor Professor Doutor Ribeiro
de Faria.

(*) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
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Soube, desde inicio, que fora eleita para tão nobre tarefa, não por
uma especial capacitação — que não tenho — mas por ter tido o privilé-
gio — porque de um verdadeiro privilégio se trata e como tal eu vivamente
o sinto — de ter sido, nesta casa, aluna do Senhor Professor nas cadeiras
de Introdução ao Direito e de Direito das Obrigações, respectivamente no
primeiro e terceiro anos da Licenciatura, de ter tido a suplementar regalia
de ser monitora desta última cadeira, nos quarto e quinto anos e de, desde
a conclusão da licenciatura, ser assistente-estagiária da mesma cadeira e
da de Direito da Família e das Sucessões que o Senhor Professor supe-
riormente regeu e agora coordena. Acresce ainda a minha condição de
aluna estreante do Curso de Direito da Instituição, hoje aniversariante,
acontecimento que, também, se pretende, nesta ocasião, celebrar. Feliz
combinação de factos que tão agradável convite me proporcionou.

Porém, depressa aquela satisfação e orgulho iniciais cederam passo à
preocupação e ao receio, nascidos da lúcida compreensão da dificuldade da
grandiosa empresa a que me vinculara. De imediato temi e temo, agora,
bem que, a minha “falta de engenho e de arte”, visível no singelo elogio
que proferirei, forneçam uma imagem desfocada da eminente figura elo-
giada; temo que o elogio se pareça mais à humilde elogiadora do que ao
ilustre elogiado — o que naturalmente acontecerá, já que o elogio para se
assemelhar ao elogiado teria que ser engendrado por quem dele se apro-
ximasse em qualidade.

Não sendo naturalmente o caso, rogo apenas — e já é muito — que o
valor exemplar do Senhor Professor me guie e me inspire no cumprimento deste
compromisso tão ledamente assumido. Face à escassez das minhas capacidades
convoco, então, os melhores “ofícios da vontade”, conhecendo de antemão, toda-
via, que a limitação dos meus dons e a escassez do tempo que é me conce-
dido votam, inevitavelmente o meu esforço a um resultado deficitário.

Estando o desânimo a apoderar-se de mim, nesta “sucessão caleidos-
cópica de emoções” que me assaltaram perante o desesperador ecrã branco,
em que todas as frases esboçadas pareciam merecedoras de um avisado cli-
que na tecla “delete”, eis senão quando me aparece a imagem de um
angustiado Miguel de Cervantes que, antes de escrever o seu afamado
livro “O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote da Mancha” se lamenta: “Mui-
tas vezes peguei na pena para escrevê-lo e outras tantas a pousei por não
saber o que escrevesse” (1). O aparecimento deste ilustre escritor castelhano
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(1) Miguel de Cervantes, O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote da Mancha, Barce-
los, Livraria Civilização Editora, 1999, p. 20.
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não é obra do acaso, nem fruto de um qualquer esforço infecundo de falsa
erudição da minha parte. Encontra a sua justificação num discurso proferido
pelo Senhor Professor, há alguns anos, aquando da cerimónia da sua jubi-
lação, numa nobre sala de uma outra casa que sente como sua — a Facul-
dade de Economia desta Universidade. Aí o eminente professor empregara
a imagem para dar conta da dificuldade que sentira na preparação de um
escrito que marcasse aquele momento tão significativo da sua carreira aca-
démica — trata-se do “trauma da escrita”, desde cedo e em boa-hora acen-
dido por uma amável exigência familiar, de que o Senhor Professor fala e
que nenhum traço deixa nas belas filigranas de palavras com que nos pre-
senteia — com alguma frequência, para proveito geral. Deleite, aliás, que
pudemos sentir, na última quinta-feira, noutra mais vizinha cerimónia.

Ecoaram-me, entretanto, sábias palavras com que o Professor me brin-
dara por ocasião de uma outra e recente tormenta — dessas inevitáveis tor-
mentas que na vida intermitentemente nos assomam — e em que mais
precisamos de um precioso conselho: Ensinou-me que, por vezes a função
transcende o obreiro, e que, por vezes a fortuna quer que cada um seja mais
do que si próprio, qual marinheiro que, na imagem de Pessoa e que muito
grata é ao Professor, para ultrapassar outros desafios se ergue acima de si
mesmo e compreende que “Aqui ao leme sou mais do que eu: sou um
Povo...” (2). E, também eu, aqui, neste púlpito, sou mais do que eu: sou
a Faculdade que se verga perante o Senhor Professor e lhe presta a mere-
cida homenagem.

E é com a voz emprestada de muitos alunos, os que aqui estudam, os
que estudaram e se licenciaram, de muitos professores que aqui leccionam
e leccionaram, de muitos funcionários que aqui trabalham e trabalharam
— muitos, tantos, que tiveram o gosto da sua presença, convívio e saber —
é, também, com a voz de todos eles que hoje eu aqui falo. Através das
minhas palavras falará, então, a Instituição.

Instituição que quer ser forte, que se liberta do panorama nacional
“em que nada se inscreve”, “nada acontece que marque o real, que o trans-
forme e o abra”, em que o esquecimento e a ignorância vingam — cená-
rio tão bem traçado pelo filósofo José Gil no seu “Portugal, hoje. O medo
de existir” (3). Na verdade, uma Instituição que não preserve e não cele-
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(2) Fernando Pessoa, Mensagem, Colecção Poesia, Lisboa, Edições Ática, 1970,
p. 63.

(3) José Gil, Portugal, hoje. O medo de Existir, Relógio D’Água Editores, 2004,
p. 43.
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bre a sua história estará condenada a estiolar. Pelo contrário, a FDUP
quer inscrever a letras de oiro aqueles que tão bem a serviram e a servem.
É uma Faculdade que não é amnésica. É uma Faculdade-memória, (usando
palavras do Senhor Professor Doutor Cândido da Agra). É uma institui-
ção, que celebra e homenageia, e, assim, desencolhe o horizonte dos pos-
síveis. E que homenagem o Senhor Professor merece!

A brevidade do tempo que é concedido e os limites da minha incum-
bência — uma homenagem familiar nesta Faculdade — que nasceu famí-
lia e ainda é família — impõe que me centre no específico período em que
o trajecto do ilustre Professor Ribeiro de Faria intercepta o trajecto desta
Instituição, então nascente, ora quase adolescente.

Não vou, por isso, falar da extensa e inspiradora obra composta por
estudos originais e profundos sobre temas muito variados que vão do
Direito Penal ao Direito das Obrigações. Vou contornar a incontornável obra
“Indemnização por perdas e danos arbitrada em Processo Penal — O cha-
mado Processo de Adesão”, sua dissertação de Doutoramento em Ciên-
cias Jurídico-criminais que, em 1979, lhe mereceu a aprovação na Facul-
dade de Direito da Universidade de Coimbra, com distinção e louvor por
unanimidade. Não vou deter-me nas monumentais lições, em dois volu-
mes, “Direito das Obrigações”, por que tantos alunos estudaram e estudam,
nesta, como noutras, Instituições. Não vou elencar os muitos artigos escri-
tos em conceituadas Revistas Jurídicas. Não referirei os preciosos escri-
tos que viram a luz do dia no vetusto Boletim da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, nem tão pouco a sua colaboração com as res-
peitadas Enciclopédias Verbo e Polis.

Não vou, também, falar do jurista eminente, reconhecido e citado
inter pares e seguido pela jurisprudência. Deixamos tudo isso para outro
momento — que o haverá — e para outros elogiadores mais capazes.

Naquela minha veste institucional que já referi ter no presente
momento, vou falar do Professor e do Homem com que esta Faculdade sem-
pre contou e conta.

Para este elogio encontro-me, julgo, numa posição privilegiada, dado
o continuado e persistente contacto com o Senhor Professor, enquanto sua
aluna que fui, sou e sempre serei.

Vou recuar, apenas, ao dia 11 de Dezembro de 1995. Deixo portanto
no escuro, que não no esquecimento, todo o trabalho realizado no período
anterior como membro da Comissão incumbida de estudar o modo de
criação de uma Licenciatura em Direito na Universidade do Porto, junta-
mente com outros insignes personagens, de que me permito destacar o
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Senhor Professor Baptista Machado cuja obra é merecidamente estudada
nesta casa. Recuo àquele frio dia invernal, mas tão sentidamente quente,
em que o Professor preleccionou a aula inaugural da Licenciatura que ora
completa dez anos. Foi uma aula de Introdução ao Direito, numa casa
menos confortável que esta, num anfiteatro das instalações iniciais no
Campo Alegre.

De aí para cá, o professor espalhou pelas três casas em que a nossa
Faculdade já esteve instalada, o perfume do seu saber e a sua cordial
humanidade, ministrando aulas brilhantes que foram muito para além dum
debitar de conceitos muitas vezes estéreis. Procurou problematizar, inter-
pelando os alunos, fazendo-os pensar o direito e mostrando-lhes que este
não é uma série mais ou menos extensa de conceitos e definições. É que,
como sabiamente o Professor não se cansa de referir “na jurisprudência é
que bate o ponto”, na ligação do direito à vida é que reside a razão de ser
do próprio direito.

Com o Senhor Professor conseguimos entender o direito como uma
ciência bem digerida, situá-la no nosso espaço cultural, dada a largueza
de horizontes que nos abriu, muito para além da aridez da mera defini-
ção dos institutos jurídicos. Nós, os seus alunos, não saímos apenas bem
alimentados pela preparação académica e livresca que resultava das aulas
que nos ministrou, mas melhor municiados com a cana de pesca concei-
tual que a todos procurou oferecer, e com a qual nos ensinou a pescar.
Desta forma, conseguiu que nos sentíssemos mais autónomos e confian-
tes perante a riqueza e multiplicidade de situações que a vida nos apre-
senta. Foi, numa simples expressão, um Mestre! Grande é o mestre
que sem querer nos ensina, dada a intemporalidade das suas lições e do
seu exemplo.

Dado o privilégio que tive ao estar mais próxima do Senhor Profes-
sor pude também testemunhar, nos bastidores, a preocupação e dedicação
que deposita na preparação de toda e cada uma das aulas que prelecciona.
Também constatei como desprendidamente foge dos vãos holofotes da
ribalta, dando o protagonismo aos seus colaboradores, partilhando com
eles o seu imenso saber.

Vi como os alunos, para o Professor, sempre tiveram um rosto, um
nome e uma identidade, jamais foram somente um número que pontualmente
ao longo do ano lectivo vai sendo avaliado.

Peço de novo emprestadas as palavras de outrem, agora as de Miguel
Torga, a respeito de um outro professor e de uma outra situação, mas que
julgo aqui assentarem comodamente: “E falou da alegria de ensinar, da
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aventura de cada lição, do jogo apaixonante e diário de atracções espon-
tâneas e repulsões vencidas, de telepatias naturais ou conquistadas entre a
cátedra e as carteiras. Investigar sim, mas para alimentar a fome de cada
nova leva de curiosidades, para maior poder de comunicação com a avi-
dez que interrogava. O amor à ciência, evidentemente, mas por amor a
quem vinha procurá-la, por quem a pedia …” (4).

Falamos de um Professor Emérito da Universidade do Porto, lugar
merecidamente ocupado, já que como poucos se alçou ao brilhantismo
que lhe permitiu entrar nessa refinada e selecta galeria.

Esteio desta casa, juntamente com o Senhor Professor Doutor Cândido
da Agra, a quem se deve aqui também justamente uma palavra. Ambos con-
gregam em si mesmos, as qualidades de Pais Fundadores e Alma desta casa.
A Instituição é indubitavelmente maior com os Vossos exemplos. A nossa
Faculdade com V. Ex.as sente-se mais segura e sólida, já que travejam-na
de vontade e entrelaçam-na de humanidade. Numa linguagem diferente,
V. Ex.as são a trama que une e solidifica a urdidura do tecido. Convosco
somos um "pano de inteireza, em vez duma manta de farrapos …" (5).

Senhor Professor Doutor Ribeiro de Faria, V. Ex.ª distingue-se na
indiferenciação do tempo, não só como Professor, mas também como
Cavalheiro, pela cortesia, boa educação, respeito medular e preocupação pelo
próximo. E este estado de alma de permanente dádiva e preocupação com
os outros tem-no sempre impedido de viver a vida, na sua própria expres-
são, como quem sossegadamente bebe um copo de água.

É esta verticalidade que nos dá a verdadeira dimensão de V. Ex.ª
como Homem e Professor, já que a existência só releva quando é preen-
chida com os valores que sempre perfilhou no seu dia a dia e nas mais dife-
rentes ocasiões.

Estamos, apenas, num momento de pausa para a celebração, mas a
pausa também é música, como tantas vezes sabiamente lembra.

É que o Senhor Professor continua indefectivelmente ligado a nós e
à nossa Instituição: como Professor Bibliotecário, na Biblioteca, esse reli-
cário do pensamento; como membro do Conselho Científico; como coor-
denador das cadeiras de Direito das Obrigações, Direito Penal e Direito da
Família e das Sucessões. Sempre presente também nas páginas da sua
obra "Direito das Obrigações".
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(4) Miguel Torga, A Criação do Mundo, Círculo de Leitores, 2001, p. 328.
(5) Miguel Torga, op. cit., p. 117.
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Face ao exemplo na Academia e na Vida que temos perante nós,
resta-me sugerir que saibamos estar à altura do mesmo. Como também me
ensinou, pelo facto de não sermos pintores nada nos impede de aprender-
mos com a contemplação de um belo quadro.

Assim, com o pesado mas doce encargo de defender uma grande tra-
dição por V. Ex.ª começada, juntemos os dois mundos — o das comemo-
rações e o das acções. E da Faculdade memória do dia de hoje passemos
à Faculdade projecto de amanhã (usando novamente as palavras do Senhor
Professor Doutor Cândido da Agra). Que cada novo aluno encontre entre
os belos muros deste edifício nobre da cidade do Porto, “quatro paredes
humanas” (6).

Finalizo com a advertência de que nenhum exagero houve ditado pela
estima.

Pelo contrário, fica-me a doer o tanto que ficou por dizer.

Muito obrigada!

Porto, Salão Nobre da Faculdade de Direito, 10 de Outubro de 2005.
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(6) Miguel Torga, op. cit., p. 371.
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