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Voto de Pesar N.º 611/XIII

Pelo falecimento do Professor Doutor Rui Nogueira Lobo de Alarcão e Silva

Nascido em Coimbra, a 22 de fevereiro de 1930, o Professor Doutor Rui Nogueira Lobo de 
Alarcão e Silva revelou ao longo da sua vida ser um Humanista, Académico e Democrata de 
excelência.

Homem com um elevado sentido de Estado privilegiou sempre a política de consensos, a 
inclusão de todas as perspectivas, a criação de soluções novas no respeito pelos contextos e 
pelas partes.

Ilustre académico, foi Reitor da Universidade de Coimbra de 1982 a 1998 num dos 
mandatos mais marcantes da Democracia Portuguesa. Professor Catedrático da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, cuja matriz científica dileta se situava na área do 
Direito Civil, deixou a sua marca na Lei da Autonomia Universitária que muito ajudou a 
consolidar como Magnífico Reitor.

O Professor Doutor Rui de Alarcão, sócio honorário nº 1 da Associação Académica de 
Coimbra, teve distinções ao mais alto nível nacional e estrangeiro: Grã-Cruz da Ordem 
Militar de Cristo; da Ordem de Sant’Iago da Espada; da Ordem do Infante D. Henrique; da 
Ordem de Isabel, a Católica (Espanha); da Ordem do Visconde do Rio Branco (Brasil); da 
Ordem do Cruzeiro do Sul (Brasil); Cruz de Grande-Oficial da Ordem do Mérito da República 
Federal da Alemanha. Grande-Oficial da Ordem da Coroa da Bélgica e da Ordem do Mérito 
da Itália; Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela 
Universidade de Macau; Medalha de Ouro da Universidade de Coimbra e da Cidade de 
Coimbra.
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Com tamanha experiência no acolhimento de Honras assumiu durante uma década, de 1996 
a 2006, papel inverso tendo sido Chanceler das Ordens Honoríficas.

Humanista, defensor dos princípios da liberdade e da pluralidade, deixou em todos aqueles 
que tiveram o privilégio de o conhecer e de com ele privar uma memoria indelével.

O Grupo Parlamentar do PSD lamenta profundamente a morte do cidadão ilustre, do 
académico e do político e endereça à sua Família, as mais sentidas condolências.

Palácio de São Bento, 24 de Agosto de 2018

As Deputadas e os Deputados,


