ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
HOMENAGEM AO PRESIDENTE BARBOSA DE MELO

Estamos hoje reunidos para uma justa e devida homenagem a António Barbosa de Melo, dois
anos depois do seu desaparecimento.
Barbosa de Melo foi um grande Presidente da Assembleia da República.
Lembro-me bem dessa sua Presidência pois foi essa a primeira legislatura que cumpri na
íntegra, foi nesse tempo que assumi novas responsabilidades políticas e foi então que o conheci
de perto e que me habituei a admirá-lo.
Uma admiração que era partilhada pelos meus pares e por todos os funcionários da Assembleia
da República.
Havia nele uma autoridade que se impunha de forma natural e que era acompanhada por uma
afetividade contagiante.
Barbosa de Melo esteve na fundação do PPD/PSD, e nesse sentido foi um dos pais fundadores
do nosso regime democrático.
O Programa do PSD e a Constituição da República Portuguesa têm a sua impressão digital.
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A legislação eleitoral, as regras do jogo democrático, também tem a sua impressão digital.
Já quando cheguei ao Parlamento o vi preocupado com os sinais de afastamento dos cidadãos
em relação à participação política.
Foi dele a iniciativa do Parlamento dos Jovens, uma saudável prática de abertura e de pedagogia
democrática, que tem marcado sucessivas gerações.
Alguns dos participantes das primeiras edições do parlamento dos jovens já são hoje nossos
colegas aqui no Parlamento…
Barbosa de Melo colocou todo o seu saber ao serviço do país.
Podemos dizer que excelência da sua atividade política foi coerente com uma vida académica
e cívica absolutamente brilhante.
Várias gerações de juristas recordam com saudade, ainda hoje, esse grande mestre das leis e da
cidadania.
É pois o Político, mas também o Professor e o Cidadão que hoje homenageamos.
Uma homenagem que resulta de um natural e genuíno consenso da Conferência de Líderes e
do Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais.
Não podíamos deixar de promover desde a primeira hora a memória deste grande construtor
da democracia.
Assim nasceu o Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares, que hoje
entregamos. E assim nasceu a ideia de eternizar a sua imagem através da encomenda de um
busto a inaugurar na Assembleia da República.
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Quero aqui felicitar os vencedores do Prémio, Luís Reis Torgal, e os co-autores Alberto da
Costa Cordeiro e Fernando Martins Pimenta, pelo trabalho intitulado “Regionalismo e
Autonomia. Os casos dos Açores e da Madeira”.
E quero aqui saudar o escultor José Laranjeira Santos pelo magnífico trabalho que desenvolveu
e que muito honra o Parlamento e a memória de Barbosa de Melo.
Agradeço a presença de todos.
Muito obrigado.

