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Voto de Pesar n.º 549/XIII

Pelo Falecimento de António Arnaut

É com um sentimento de profundo pesar que assinalamos o falecimento 
do antigo Deputado à Assembleia Constituinte e Deputado à Assembleia 
da República, António Arnaut.

Nascido em Penela, a 28 de janeiro de 1936, António Arnaut licenciou-
se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 
1959.

Foi um jurista sempre empenhado na dignificação da sua profissão, tendo 
exercido diversos cargos na Ordem dos Advogados.

Foi um cidadão desde sempre empenhado na causa da liberdade.    

Numa entrevista publicada em 2015, António Arnaut citou o seu amigo 
Miguel Torga: “A liberdade é uma penosa conquista da solidão. Mas sou 
livre. Posso dizer o que entendo”.

Graças à sua coragem cívica e política somos todos, hoje, mais livres.

António Arnaut lutou ativamente contra a ditadura, tendo participado
nas listas da oposição democrática e na Fundação do Partido Socialista, 
do qual era atualmente o seu Presidente Honorário.

A seguir ao 25 de Abril, esteve na linha da frente da Assembleia 
Constituinte e, na qualidade de Ministro dos Assuntos Sociais, em 1979, 
ficou para sempre associado à criação do Serviço Nacional de Saúde, uma 
conquista maior do Portugal democrático.  

O País, reconhecido, trata-o carinhosamente como o Pai do Serviço 
Nacional de Saúde. 
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António Arnaut sempre entendeu a igualdade de oportunidades como 
condição essencial ao exercício da liberdade. O Estado social e 
democrático que hoje somos teve nele um promotor visionário e um 
defensor exigente. 

Entre 2002 e 2005 foi Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano. 

Em 2016, foi agraciado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da 
Ordem da Liberdade. 

Foi até ao último dia um militante ativo da causa dos direitos sociais, 
envolvendo-se em inúmeras iniciativas cívicas e políticas. 

Pelo seu exemplo, soube granjear o respeito da sociedade e personificar 
de forma exemplar o conceito de ética republicana.    

Reunidos em Sessão Plenária, os Deputados à Assembleia da República 
manifestam à família e amigos de António Arnaut, bem como ao Partido 
Socialista, o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento. 

Palácio de São Bento, 25 de maio de 2018

As Deputadas e os Deputados, 


