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Pelo Falecimento de Joaquim Romero Magalhães

Faleceu o antigo Deputado à Assembleia Constituinte, Joaquim Romero de Magalhães.

Nascido em Loulé, em 1942, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra em 1967, foi docente do ensino liceal e professor catedrático da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra, onde se doutorou.

Nos tempos de estudante participou no associativismo académico, então uma das formas mais 
expressivas de intervenção cívica e política num país em ditadura. Membro da República do 
Prakistão, Joaquim Romero Magalhães foi presidente do Teatro dos Estudantes da Universidade 
de Coimbra e presidente da Associação Académica de Coimbra nos anos críticos de 1962 e 1963.

Defendeu a tese de licenciatura em 1967 e, pouco mais tarde, após um período como professor 
do ensino secundário, encetou em 1973 a sua carreira de docente na Faculdade de Economia 
daquela universidade. Ali prestou provas de Doutoramento em 1984 e de Agregação em 1993. 
Teve posição de catedrático em 1994, sendo desde 2012 catedrático jubilado.

Logo na sua juventude, então com 34 anos, deu um contributo decisivo à nova fase da vida 
nacional, como deputado eleito à Assembleia Constituinte, em 1975. Mais tarde, seria entre 
1976 e 1978 Secretário de Estado da Orientação Pedagógica e Presidente da Assembleia 
Municipal de Coimbra entre 1986 e 1998. Entre 1985 e 1999 exerceu cargos de direção na 
Faculdade de Economia, quer como presidente do Conselho Diretivo, quer como presidente do 
Conselho Científico. Foi Professor convidado da École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris (1989 e 1999); da Universidade de São Paulo (1991 e 1997) e da Yale University (2003), 
bem como sócio correspondente estrangeiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(2001).

É ainda pelas suas qualidades pragmáticas, mas também pela sua sensibilidade ajustada ao 
exercício da diplomacia, que lhe foi confiada a presidência da Comissão Nacional Para As 
Comemorações Dos Descobrimentos Portugueses, com cargo de Comissário-Geral entre 1999-
2002.

Assim, reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República presta homenagem e manifesta 
à família e amigos de Joaquim Romero Magalhães, bem como ao Partido Socialista, o seu mais 
sentido pesar pelo seu desaparecimento.

Palácio de São Bento, 3 de janeiro de 2010

Os Deputados

(Carlos César)


