
   1. Desenvolvimentos sucessivos da cena polí-
tica mundial têm suscitado novos questiona-
mentos sobre a fragilidade dos regimes 
democráticos, incluindo a possibilidade do seu 
desvirtuamento e até mesmo supressão pela 
emergência de correntes significativas da opi-
nião pública permeáveis a sentimentos de ódio, 
racismo, xenofobia, violência, que podem de-
sembocar no declínio e morte das liberdades cí-
vicas. Os casos da extrema-direita europeia; 
consulado de Trump; furacão Bolsonaro, no 
Brasil; as recentes eleições andaluzas; etc., aí 
estão, claramente à vista, a comprová-lo. 
E esta possibilidade de transmigração ideológica 
dos regimes democráticos (passagem de um sis-

tema de liberdades e direitos fundamentais para 
as mãos enlameadas dos seus próprios inimigos) 
tem assombrado a boa consciência de quantos 
se preocupam com tais problemas, que não com-
preendem nem aceitam esta propensão autofá-
gica da democracia (ou seja, a perspectiva real 
de tomada do poder e sua posterior subversão 
pelos próprios inimigos daquele regime político). 
Dada a relevância e actualidade do tema, enten-
demos revisitá-lo neste editorial do Boletim. 
 
   2. No que se refere ao nosso país, o artigo 2º 
da Constituição (CRP) proclama solenemente 
que a República Portuguesa constitui um Es-
tado de direito democrático, “baseado na sobe-
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rania popular, no pluralismo de expressão e or-
ganização política democráticas, no respeito e 
na garantia de efectivação dos direitos e liber-
dades fundamentais e na separação e interde-
pendência de poderes”; e visando “a realização 
da democracia económica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa”. 
Por conseguinte, o referido preceito da nossa lei 
fundamental reporta-se expressamente a quatro 
componentes ou vertentes da democracia: polí-
tica, económica, social e cultural. 
  Mas, como justamente salientava Álvaro Cu-
nhal numa Conferência que proferiu no dia 
9/5/1996, em Matosinhos, tal matéria não é con-
sensual, por três razões: “A primeira é o facto de 
que as opiniões são muito diversas em relação a 
qualquer uma das quatro vertentes. A segunda 
é que, para muitos, essas quatro vertentes são 
separáveis, enquanto que para outros essas qua-
tro vertentes são inseparáveis. A terceira é a 
profunda diferença na atribuição a uma ou 
outra de um papel prioritário e determinante” 
(1). 
E exprimindo a sua posição a tal respeito, con-
siderava que “as quatro vertentes são insepará-
veis, e que a económica, nomeadamente as 
estruturas e o sistema socioeconómico são deter-
minantes”. 
  Também aqui se reconhece a inseparabilidade 
das quatro vertentes da democracia – e ainda 
que a sua componente sócio-económica (como 
condição estruturante da auto-determinação 
livre e esclarecida das pessoas) assume indiscu-
tivelmente uma posição preponderante. 
Efectivamente, a democracia não se esgota na 
vertente meramente política, ou seja, na exis-
tência de mecanismos adequados de auscultação 
da vontade popular, que assegurem a participa-
ção democrática dos cidadãos na resolução dos 
problemas nacionais; é necessário que essa par-
ticipação se processe em condições verdadeira-
mente paritárias (de “igualdade real” – artigo 
9º, c) da CRP); e não pelos caminhos sinuosos 
da discriminação e obscurantismo (2). 

E nesse enquadramento, verifica-se existirem 
bloqueamentos diversos que limitam considera-
velmente o funcionamento pleno da democracia. 
 
   3. Por um lado, as sociedades hodiernas, sub-
metidas à conformação económica do capita-
lismo, são caracterizadas pelas suas graves 
desigualdades económicas e sociais (3), que 
matam à nascença quaisquer virtualidades de 
exercício pleno e universal da cidadania – situa-
ção que exprime a contradição profunda exis-
tente entre as proclamações de direitos e a 
efectividade concreta do respectivo exercício. 
Para além da autoridade legítima do Estado, 
constitucionalmente organizada e delimitada, os 
povos estão submetidos sobretudo a outros po-
deres ocultos e difusos, designadamente dos 
grandes conglomerados económicos e financei-
ros, nacionais e internacionais, que manipulam 
e condicionam o funcionamento dos mercados e 
a vida concreta das pessoas, pelo controle total 
que exercem dos principais meios de produção e 
distribuição. Esses potentados, esses “mamutes 
económico-financeiros” (como lhes chamou um 
dia Vitorino Magalhães Godinho) posicionam-se 
como autênticos líderes da sociedade global, 
numa situação de domínio praticamente abso-
luta, mandando nos governos, corrompendo as 
consciências e distorcendo gravemente a forma-
ção e desenvolvimento de uma opinião pública 
livre e esclarecida. 
 
   4. São esses poderes ocultos e difusos que 
detém o controle ideológico dos grandes meios 
de comunicação social, determinando uma cir-
culação viciada de ideias e mensagens em termos 
que distorcem a formação e expressão da von-
tade popular; incluindo as interferências abusi-
vas de redes sociais, com difusão de notícias 
rotundamente falsas (“fake news”), para des-
qualificar pessoas e instituições participantes 
nas campanhas e sufrágios; e são os directos res-
ponsáveis pelos principais constrangimentos 
com que se defrontam os povos, à escala mun-
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dial, e designadamente: a) o agravamento das 
condições de vida dos vários extractos da popu-
lação (salvo as minorias de oligarcas e detentores 
de grandes fortunas); b) falta de cumprimento 
(ou cumprimento defeituoso e incompleto) das 
incumbências dos Estados em matéria de direi-
tos económicos, sociais e culturais (mesmo 
quando constitucionalmente assegurados); c) 
confisco de bens e rendimentos das pessoas e das 
pequenas empresas, sob fórmulas e pretextos di-
versos (impostos pessoais e patrimoniais, taxas, 
rendas eléctricas, e outras múltiplas alcavalas), 
traduzindo-se tudo numa carga fiscal insupor-
tável, que contribui para o agravamento das de-
sigualdades reais; d) e simultaneamente, a 
entrega de importantes activos públicos, e a con-
cessão de outras benesses (como significativas 
isenções fiscais) a grandes grupos económicos 
nacionais e internacionais; incluindo-se nesse 
tipo de privilégios os vultuosos ordenados e ou-
tras mordomias dos gestores desses poderosos 
grupos de interesses; e) tudo agravado pelos 
mais fenómenos tenebrosos da corrupção, espa-
lhada pelas estruturas económicas e políticas 
dos diversos países, que mina a credibilidade de 
qualquer regime democrático e provoca o des-
crédito das instituições. 
 
   5. Tudo isso está na origem das múltiplas vi-
cissitudes das democracias contemporâneas, in-
cluindo os perigos evidentes (e iminentes) da sua 
apropriação por forças estranhas a quaisquer 
projectos emancipatórios da modernidade; o que 
postula a necessidade de uma especial e genera-
lizada convergência de esforços para o aperfei-
çoamento dos regimes democráticos e a 
construção de um outro mundo possível. Tal 
empenhamento não poderá deixar de considerar, 
para além de outras matérias: a) a essenciali-
dade de um ordenamento constitucional que sal-
vaguarde adequadamente os direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos (um constitucionalismo 
garantista, como pressuposto essencial da demo-
cracia); b) independência dos estados nacionais 

(libertando-os das tutelas anómalas de instân-
cias públicas e privadas estrangeiras); c) luta 
efectiva contra a corrupção; d) e – para tudo isso 
– a discussão e construção de plataformas prag-
máticas de entendimento entre as forças políti-
cas verdadeiramente interessadas em barrar o 
caminho aos vários populismos e outras forças 
da direita (ou seja, aos “netos” dos salazaris-
mos). Mas sobre esses temas voltaremos à pre-
sença dos nossos estimados leitores em próximo 
número do Boletim. 
 
   Notas: 
 
(  1) Álvaro Cunhal “As vertentes fundamentais da democracia”, Contemporânea Edi-
tora, Matosinhos, 1996, pág.7. 
(  2) Numa outra formulação, mas em identidade com o texto supra, costuma distin-
guir-se entre democracia formal (observância dos procedimentos básicos de auscul-
tação da vontade popular e exercício do poder político – sufrágio universal, liberdade 
de expressão do pensamento, separação de poderes); e democracia real (que implica 
a criação e salvaguarda de condições sociais e económicas básicas que possibilitem, 
com carácter de universalidade, o exercício livre e esclarecido dos direitos civis e po-
líticos). 
(  3) Orlando de Carvalho referia-se muito significativamente às incapacidades de facto, 
“ou seja, não existentes no plano legislativo mas existentes na vida quotidiana (. . .) 
que derivam da desigualdade económica, social, política ou religiosa. As desigualdades 
de raça, de classe, de igreja, de partido. Todos estes muros de ódio, de repugnância, 
de intolerância, que fazem estalar por toda a parte a velha ordem estabelecida (. . .)” 
– “Os direitos do homem no direito civil português”, agora in “Teoria Geral do Direito 
Civil”, coordenação de Francisco Liberal Fernandes et alia, Coimbra Editora, 2012, 
pág.239.. 
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homem e das liberdades fundamentais para 
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou re-
ligião” (Carta, preâmbulo; artigos 1, 3; e artigos 
55, c) e 76, c) e d). 
 
  Entre os órgãos da referida organização inter-
nacional inclui-se o Conselho Económico e So-
cial, cujas funções e poderes estão indicados 
nos artigos 62 e segs. da Carta – dos quais se 
destaca a possibilidade de criação de comissões 
“para os assuntos económicos e sociais e para a 
protecção dos direitos do homem (. . .)” – artigo 
68; norma ao abrigo da qual veio a ser criada a 
Comissão dos Direitos do Homem, encarregada 
de preparar um projecto de declaração univer-
sal de direitos – que deu origem, depois de lon-
gas discussões e outras vicissitudes, à 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 
de Dezembro de 1948. 
 
   2. Assim, os representantes dos povos reuni-
dos na ONU quiseram dar corpo a um docu-
mento solene que proclamasse alguns princípios 
gerais relativos à segurança e cooperação inter-
nacional, incluindo o reconhecimento de um 
conjunto de direitos fundamentais da pessoa 
humana e dos povos. 
Tal preocupação foi relatada pelo Vice-Presi-
dente daquela Comissão dos Direitos do 
Homem, Prof. René Cassin, da seguinte forma: 
 
  “Desde que o empreendimento criminal de Hi-
tler se desencadeou, em nome de um racismo 
monstruoso e contra os direitos do homem, ale-
mão ou estrangeiro, e contra os princípios de 
1789: Liberdade – Igualdade – Fraternidade, 
mas sobretudo a partir do momento em que as 
suas agressões contra outras nações forçaram o 

   Quando se completam no próximo dia 10 de 
Dezembro setenta anos sobre a aprovação pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, então 
reunida em Paris, da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (DUDH), importa relem-
brar o enquadramento histórico desse docu-
mento emblemático do moderno direito 
internacional e proceder a um breve balanço do 
seu impacto na vida concreta dos povos à escala 
mundial. 
 
   1. A DUDH teve como antecedente próximo a 
Carta das Nações Unidas, assinada em São 
Francisco no dia 26 de Junho de 1945, através 
da qual os 50 estados subscritores estabelece-
ram uma organização internacional, conhecida 
pelo nome de Nações Unidas, cujos objectivos 
foram enunciados no artigo 1 daquele docu-
mento fundador, designadamente os de manter 
a paz e a segurança internacionais, desenvolver 
relações de amizade entre nações e realizar a 
cooperação internacional. 
 
  A Carta, remetendo, expressamente para a 
vontade dos povos que estiveram na sua génese 
(“Nós, os povos das Nações Unidas . . .), veio 
proclamar, ainda antes da DUDH, o imperativo 
da protecção dos direitos humanos – designa-
damente quando inclui no elenco das suas fina-
lidades gerais, os pontos seguintes: 
- reafirmação da “fé nos direitos fundamentais 
do homem, na dignidade e no valor da pessoa 
humana, na igualdade de direitos dos homens e 
das mulheres, assim como das nações, grandes 
e pequenas (. . .)”; 
- promoção do “progresso social e melhores 
condições de vida dentro de um conceito mais 
amplo de liberdade (. . .)”; 
- o “respeito universal e efectivo dos direitos do 

Nos 70 anos da Declaração Universal 
 dos Direitos do Homem * 

Lopes de Almeida **
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apenas uma declaração de direitos, mas tam-
bém um pacto vinculativo que a completaria; 
mas na reunião subsequente da Comissão, na 
primavera de 1948, suscitou-se um impasse 
quanto ao referido pacto vinculativo, acabando 
por prescindir-se do mesmo, para não compro-
meter o acordo quanto à Declaração Universal 
(isto porque, segundo veio a esclarecer René 
Cassin, “se se deixasse passar aquele momento 
ainda favorável, mas em que a “guerra fria” já 
havia começado, haveria o risco de não se ter 
nem Declaração nem Convenção”. (2) 
A DUDH veio a ser aprovada pela Assembleia 
Geral da ONU em 10 de Dezembro de 1948 – 
mas os dois Pactos vinculativos só o foram 18 
anos depois (em 16 de Dezembro de 1966); e 
apenas entraram em vigor após a respectiva ra-
tificação por 35 Estados (o PIDESC, em 
1/1/1976, e o PIDCP, em 23/3/1976). Actual-
mente, o PIDCP, está ratificado por 167 estados 
e o PIDESC por 160 estados.  
 
   4. Considerando a carta internacional de di-
reitos na sua globalidade (DUDH e Pactos), im-
porta salientar a circunstância de, pela 
primeira vez na história da humanidade, um 
conjunto significativo de nações, reunidas 
numa organização internacional então recém-
nascida, ter estabelecido e proclamado um con-
junto de princípios básicos para a convivência 
dos povos que, respeitando a dignidade da pes-
soa humana, na sua plúrima realidade existen-
cial e relacional, assegurassem a justiça e a paz, 
permitindo erradicar os fantasmas da 2ª 
Grande Guerra Mundial. 
  Trata-se de textos fundamentais, em que se re-
conhece e proclama um vasto catálogo de direi-

mundo a uma nova guerra, vozes cada vez mais 
numerosas e poderosas proclamaram a neces-
sidade do que seria “uma cruzada pelos direitos 
e liberdades fundamentais”, que não poderia 
acabar sem que – preenchendo as lacunas do 
pacto da SDN – o respeito e a promoção daque-
les direitos fossem inscritos, ao lado da paz, 
entre os fins essenciais da nova organização”; 
salientando ainda o horror então suscitado na 
opinião pública pela “descoberta dos campos de 
extermínio hitlerianos”, forçando os governos, 
“para além da punição dos autores de crimes 
de guerra e de crimes contra a humanidade, a 
prometer aos povos a redacção de um “Bill of 
Rights”. (1) 
 
   3. A moderna teoria dos direitos humanos de-
senvolveu-se, pois, como reacção a aconteci-
mentos históricos trágicos; e é também o 
resultado de lutas importantes pelas liberdades 
e garantias das pessoas e dos povos (particular-
mente, contra situações extremas de violência e 
barbárie); mas comporta em si mesma, no en-
tanto, elementos contraditórios e conflituantes 
(visíveis na fase de discussão e negociação des-
ses instrumentos políticos e jurídicos, e poste-
riormente ao longo da respectiva 
implementação). 
  Foi logo o caso, na Comissão dos Direitos do 
Homem que preparou o texto que deu lugar à 
DUDH, do confronto entre a posição que pri-
vilegiava o reconhecimento e proclamação dos 
direitos civis e políticos (essencialmente assu-
mida, naquela Comissão, pela respectiva presi-
dente Senhora Eleanor Roosevelt) e a daqueles 
outros que davam especial relevo aos direitos 
económicos, sociais e culturais (como elementos 
essenciais indispensáveis para assegurar a dig-
nidade da pessoa humana e a fruição de uma ci-
dadania plena). 
  Efectivamente, a Comissão de Direitos Huma-
nos da ONU foi encarregada de preparar um 
projecto de Carta dos Direitos do Homem – 
tendo sido decidido na segunda reunião dessa 
Comissão, em Novembro de 1947, elaborar não 
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(com a descoberta dos campos de extermínio hi-
tlerianos, e tantos outros episódios sangrentos 
desse conflito). 
 
   6. Tivemos a Declaração Universal – e, dezoito 
anos depois, tivemos os Pactos (PIDESC e 
PIDCP); mas será que tais documentos salva-
guardaram efectivamente os direitos humanos, 
à escala mundial? 
  Sem prejuízo da importância política e jurí-
dica da referida carta internacional de direitos 
humanos, que em si mesma representa um con-
siderável avanço civilizacional, e produziu re-
sultados positivos em diversas áreas, o certo é 
que continua a verificar-se uma grande cliva-
gem entre as declarações de direitos e a sua 
efectividade prática; e tal contradição básica 
tem estado sempre presente na história da 
DUDH, desde a sua origem até à actualidade. 
Como foi referido no editorial do nº6 do Bole-
tim da APJD, “uma coisa é a retórica argumen-
tativa em torno dos direitos humanos (a sua 
proclamação nos textos de direito interno e in-
ternacional; no discurso dos agentes políticos; 
no pensamento crítico de filósofos e juristas); 
outra, muito diversa, a da realidade nua e crua 
com que os povos se têm confrontado ao longo 
dos últimos 50 anos”. 
E essa realidade aí continua, à frente dos nossos 
olhos: as guerras permanentes (com o seu cor-
tejo de “danos colaterais” para os povos); inge-
rências “pouco ou nada humanitárias”; 
exploração e apropriação abusiva pelos países 
mais fortes dos recursos naturais dos países 
mais fracos; a fome, a pobreza extrema, a ex-
clusão social de centenas e milhares de milhões 
de pessoas; todo esse cortejo incomensurável de 
tragédias; toda essa violência e devastação. (4) 
 
  Só com uma mudança radical do tipo de socie-
dade e sistema político em que estamos inseri-
dos será possível obter um reconhecimento dos 
direitos humanos, na sua plenitude (direitos 
civis e políticos, bem como também direitos eco-

tos (civis, políticos, económicos, sociais e cultu-
rais), estreitamente relacionados com a digni-
dade da pessoa humana; por outras palavras, 
direitos considerados essenciais para o pleno 
reconhecimento, afirmação e realização das 
pessoas, na sua dimensão subjectiva, existencial 
(como seres abertos à fruição das potencialida-
des da vida), e no plano social (como sujeitos 
no relacionamento de umas com as outras). 
  Como se dizia num documento da Unesco, “os 
direitos do homem derivam da aspiração cres-
cente da humanidade a uma vida digna e civili-
zada, que permita a cada ser humano gozar do 
respeito e protecção devidos à sua pessoa (. . .); 
das condições de vida que permitem ao ser hu-
mano desenvolver e utilizar plenamente as suas 
qualidades de inteligência e de consciência, e de 
satisfazer as suas exigências espirituais. Os di-
reitos do homem são inerentes à sua própria na-
tureza”. (3) E é esse, efectivamente, o discurso 
laudatório generalizado – que as realidades, no 
entanto, não têm corroborado, como veremos 
adiante. 
 
   5. A carta internacional de direitos humanos 
é constituída por documentos com valor jurí-
dico diverso – pois enquanto a DUDH se traduz 
numa proclamação genérica de direitos, os dois 
Pactos exprimem a vinculação dos respectivos 
subscritores ao cumprimento das obrigações aí 
estipuladas (num sistema pactício multilateral) 
– embora, no que se refere a segmentos muito 
importantes dessas convenções, o vínculo jurí-
dico permaneça difuso, uma vez que as partes 
apenas se comprometeram “a assegurar pro-
gressivamente o pleno exercício” dos direitos 
em causa. 
Devendo salientar-se que a carta internacional 
de direitos humanos teve na sua origem a pre-
tensão de conciliar países com regimes sociais e 
políticos diversos (e até opostos), em torno da 
consagração e protecção dos direitos humanos, 
bem como da paz – no seguimento da experiên-
cia dramática da 2ª Grande Guerra Mundial 
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vel que esta então jovem organização interna-
cional não haja incluído no seu ordenamento 
fundador a bandeira do anti-colonialismo, 
como princípio universal, que não poderia ser 
excluído do núcleo básico dos direitos huma-
nos; sendo certo, como era já então evidente, 
que os empreendimentos coloniais das potên-
cias europeias constituíam a máscara mais he-
dionda e sangrenta do imperialismo.(9)(10) 
  Acresce referir que a DUDH condenou a es-
cravatura e o trato de escravos – mas já não a 
sua vertente contemporânea das diversas ou-
tras formas de trabalho forçado. Diz-se no 
art.º4º da Declaração: “Ninguém será mantido 
em escravatura ou em servidão; a escravatura 
e o trato de escravos, sob todas as formas, são 
proibidos”. Somente com o Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos, de 
16/12/1966, surge a proibição do trabalho for-
çado ou obrigatório (art.º8º) – mas ainda assim 
com a consagração de excepções que esvaziam 
boa parte da norma proibitiva (como sejam a 
admissibilidade da pena de trabalhos forçados; 
e do trabalho ou todo o serviço “formando 
parte das obrigações cívicas normais” – tudo 
isso nos termos livremente definidos pelas leis 
das potências coloniais). 
  Pode assim concluir-se que a DUDH teve na 
sua origem essa mácula capital da tentativa de 
salvaguarda dos regimes coloniais, à medida dos 
interesses das potências ocupantes.(11) 
 
  8. Com estas ressalvas, e mau grado o desen-
canto de todos estes tempos de opressão e vio-
lência, não deixamos de reconhecer que a 
DUDH e os Pactos subsequentes continuam a 
constituir textos fundamentais para o reconhe-
cimento e implementação dos direitos humanos 
à escala global – desde que interpretados e apli-
cados numa perspectiva emancipatória e uni-
versalista (respeitando a identidade das nações 
e o direito de todos os povos “a dispor deles 
mesmos” – como se diz no art.º 1º de ambos os 
Pactos). 

nómicos, sociais e culturais); tal desiderato não 
é viável em sistema capitalista, dada a sua na-
tureza predatória, centrada na exploração dos 
povos – por isso mesmo justamente rotulado 
como “civilização das desigualdades”. (5) (6) 
A efectivação dos direitos humanos pressupõe 
uma ordem económica e social substancial-
mente diversa, de onde estejam arredados a 
apropriação privada dos principais meios de 
produção e distribuição; o domínio dos grandes 
conglomerados financeiros; a sujeição do 
homem à ditadura do dinheiro e dos mercados. 
 
   7. Outra contradição insanável da DUDH, 
que pôs desde logo em causa a pretensa univer-
salidade do referido instrumento, foi assim for-
mulada por Bartolomé Clavero num seu livro 
recente (2014): “Como vão garantir-se direitos 
humanos num mundo em que predominam o 
colonialismo e outras políticas racistas por 
parte dos mesmos Estados que acabam de cons-
tituir as Nações Unidas?”.(7) 
  Efectivamente, a DUDH não procedeu a uma 
condenação firme e expressa do colonialismo, 
nem reconheceu inequivocamente o princípio 
da autodeterminação dos povos – pois as potên-
cias líderes das então recém-constituídas Na-
ções Unidas tiveram a evidente preocupação de 
salvaguardar as suas posições coloniais, man-
tendo (o mais possível, e enquanto possível) os 
impérios que haviam arrebanhado, manu mili-
tari, ao longo dos séculos anteriores.(8) 
  Só com a Declaração sobre a Concessão de In-
dependência aos Países e Povos Coloniais 
(1960) e com os Pactos de 1966 é que as Nações 
Unidas acabaram por assumir o princípio da 
autodeterminação como elemento integrante 
dos direitos humanos, à escala mundial. 
Antes disso, o movimento anti-colonial centrou-
se fundamentalmente nas lutas independentis-
tas dos povos oprimidos de África e Ásia, com 
o reconhecimento institucional da Conferência 
dos Países Não-Alinhados (Bandung, 1955) – 
mas não da ONU; afigurando-se-nos inconcebí-
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“retórica idealista neutralizante” dos direitos 
humanos). E é nessa perspectiva emancipatória, 
de auto-determinação autêntica dos povos, que 
aqui se regista a efeméride dos 70 anos do refe-
rido documento. 
 
  Notas: 
   (1) René Cassin, “La genèse de la Chartre des Droits 
de l’ Homme”, in “Le Courrier de l’Unesco, Janeiro, 
1968”. Este texto de René Cassin foi citado e comentado 
entre nós por Sottomayor Cardia, introdução a “Os di-
reitos do homem. Documentos da ONU”, Cadernos Seara 
Nova, Lisboa, 1968. 
 
  (2) Artigo citado na nota 1. De René Cassin, sobre a 
DUDH e formação histórica desta, pode sobretudo con-
sultar-se, entre outros trabalhos, o seu estudo intitulado 
“La Déclaration universelle el la mise en oeuvre des 
Droits de l’homme”, in “Recueil des cours de l’Académie 
de droit international”, Haia, 1951, II, T.79, pág.240-367. 
O depoimento de René Cassin é particularmente rele-
vante pelo seu eminente estatuto académico e político e 
responsabilidades que assumiu como Vice-Presidente da 
Comissão dos Direitos do Homem e um dos principais re-
dactores do projecto de declaração universal. 
 
  (3) “30 réponses sur les droits de l’ homme”, in “Le 
Courier de l’ Unesco”, Janeiro de 1968 (XXIº ano). 
  (4) Realidade reconhecida por várias fontes, designa-
damente entre investigadores da área dos direitos huma-
nos – como é o caso dos Professores espanhóis 
CarlosVillán Durán (que foi membro durante 23 anos do 
gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os direitos humanos, em Genève) e Carmelo Faleh Pérez, 
quando referem que o modelo económico actual (“a mun-
dialização económica e financeira imposta por uma eco-
nomia de mercado regida pelo ultraliberalismo e 
governada pelas empresas multinacionais, cujo único ob-
jectivo é obter máximos lucros à custa do desmantela-
mento progressivo do estado de bem-estar”), impôs “a 
privatização de serviços públicos essenciais, a desregu-
lação social, o crescimento económico sem ter em conta 
a sustentabilidade ambiental, o incremento das desigual-
dades sociais e da exclusão social, o aumento desmesu-
rado do desemprego e da corrupção política, assim como 
o enfraquecimento do estado de direito e dos valores de-
mocráticos”, tudo implicando “graves e reiteradas viola-
ções dos Propósitos e Princípios estabelecidos na Carta 
das NU” – in, “El sistema universal de protección de los 
derechos humanos. Su aplicación en España”,  Editorial 
Tecnos, Madrid, 2017, pág.24.  
 

  Sabe-se como este desiderato tem sido blo-
queado pela emergência de uma situação com-
plexa à escala mundial: “tempo de profundas 
contradições – de grande esperança e de grande 
desespero”; em que predomina uma “ditadura 
global”, de “pensamento único” – que “pode 
vestir-se e armar-se de novo como estado fas-
cista” – António Avelãs Nunes (12); um poder 
global, que Juan Ramón Capella qualifica como 
“soberano privado supraestatal de carácter di-
fuso”, constituído “pelo poder estratégico con-
junto das grandes companhias transnacionais e 
conglomerados financeiros”; “instâncias con-
vencionais interestatais, como o G7”; e um “ins-
trumento militar”, consistente essencialmente 
no “exército comandado pelo governo ameri-
cano”, e suas alianças militares subalternas; 
poder esse “capaz de impor as suas próprias 
políticas aos estados”; em suma, “a lei do mais 
forte”; dando lugar a um “mundo de injusti-
ças”, a um “universo social generalizadamente 
injusto” – uma “nova barbárie”, com “a dete-
riorização geral de todas as condições de vida 
de todos e em todas as partes”, salvo para as 
“minorias de oligarcas”.(13) 
 
  É contra todos esses “moinhos” de ferro e 
fogo, contra a escalada generalizada das forças 
mais retrógradas e terroristas, contra a dita-
dura das centrais financeiras e capitalismo glo-
bal, que os povos terão de continuar a 
desenvolver as suas lutas, unificando-as e in-
tensificando-as, em termos que apontem para 
uma verdadeira emancipação humana. 
  O nosso António Aleixo chamou um dia a aten-
ção para as falsas promessas dos poderosos: “Ó 
vós que do alto império/ prometeis um mundo 
novo/ calai-vos, que pode o povo/ querer um 
mundo novo a sério”. 
  A DUDH e textos subsequentes do direito in-
ternacional têm de ser interpretados e invoca-
dos com o sentido verdadeiramente 
emancipatório de quem pretende construir 
“um mundo novo a sério” (e não como mera 
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sociales y sus garantias. Elementos para una reconstruc-
ción”, 4ª ed., reimpressión 2013, Editorial Trotta, pág. 
120). Segundo Pisarello, a fragilização dos direitos sociais 
resulta “das desigualdades materiais de poder existentes 
nas sociedades actuais”(ib.). 
Sobre o tema da “contradição insanável” entre o sistema 
económico capitalista e as possibilidade de efectivação 
integral dos direitos humanos, cfr. Alfredo Campos, “Da 
impossível efectivação jurídica, social e económica dos 
Direitos Humanos no Capitalismo: notas a partir da Eco-
nomia Política”, in Boletim da APJD, nº15, págs.5 e segs. 
   
   (6) Nos Estados ocidentais, privilegiou-se sempre a 
compreensão dos direitos civis e políticos como direitos 
principais ou de primeira geração, com a inerente des-
valorização dos direitos sociais. Tal posição foi ultrapas-
sada formalmente, no âmbito das Nações Unidas, a partir 
da Declaração e Programa de Acção de Viena, aprovados 
na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reali-
zada em Viena de 14 a 25 de Junho de 1993 – onde se re-
conhece e declara que “todos os direitos humanos são 
universais, individuais, inter-dependentes e interrelacio-
nados”, devendo a comunidade internacional considerá-
los “globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo 
pé e com igual ênfase”. Mas, como já salientámos, a rea-
lidade continua a evidenciar uma grande clivagem entre 
as declarações de direitos e a sua efectividade prática; si-
tuação que não deixou de agravar-se ao longo das últimas 
décadas, com avanços e recuos na via dos povo, até à he-
gemonia actual do neo-liberalismo, nas suas vestes mais 
obsoletas e terroristas. 
 
  (7) Bartolomé Clavero, “Derecho global. Por una histo-
ria verosímil de los derechos humanos”, Editorial Trotta, 
Madrid, 2014, pág. 21. Importa salientar, sobre este livro, 

  (5) Tal inadaptação congénita do sistema capitalista 
para a tutela dos direitos humanos está bem patente na 
história dos direitos económicos, sociais e culturais – que 
sofreram sempre muitas resistências à respectiva aceita-
ção e implementação e têm sido objecto de intensas cam-
panhas de desvalorização. 
Trata-se de uma categoria de direitos que tem em vista a 
satisfação das necessidades básicas das pessoas (trabalho, 
habitação, saúde, alimentação, educação) – pelo que a 
respectiva proclamação e implementação correspondem 
aos interesses da larga maioria da população mundial, 
sobretudo de quantos subsistem em condições de extrema 
miséria e exclusão; mas não agradam àquela minoria de-
tentora dos grandes meios de produção e da finança (in-
teressada na conservação e multiplicação das suas 
riquezas e dos seus privilégios).  
Esta clivagem ideológica básica está no centro das críticas 
conservadoras aos direitos sociais – críticas essas de na-
tureza histórica, filosófica, conceptual (todas impregna-
das do mesmo intuito de desvalorizar e desqualificar os 
direitos sociais – como pretensos direitos “de segunda 
linha”, de “segunda geração”). Os direitos sociais seriam 
direitos historicamente menos significativos (porque pos-
teriores aos direitos civis e políticos); seriam direitos 
menos relevantes do ponto de vista filosófico – com uma 
ligação de menor grau ao princípio fundamental da dig-
nidade da pessoa humana; e, por fim, dada a sua natu-
reza prestacional, teriam maiores dificuldades de tutela. 
  Sobre todos os referidos pontos, pode conferir-se a ex-
posição de Gerardo Pisarello, em que tais argumentos 
neo-conservadores são rigorosamente rechaçados;e onde 
se postula uma interpretação alternativa dos direitos so-
ciais, assente na respectiva valorização, e simultânea de-
fesa de outras condições estruturais para o seu 
incremento futuro (in, Gerardo Pisarello, “Los derechos  
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mesmo após a proclamação solene, no preâmbulo da 
DUDH, de que “o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e dos seus direitos 
iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo”. Nesta situação que nos 
toca, e em tantas outras idênticas à escala mundial, a re-
tórica dos direitos humanos foi claramente atropelada 
pelos interesses dos impérios. 
(12) António Avelãs Nunes, “Discurso de incorporación 
(. . .)”, in Boletim da APJD, nº15, págs.23 a 26. 
 
  (13) Juan Ramón Capella, “Fruta prohibida. Una apro-
ximación histórico – teorética al estudio del derecho y 
del estado”, Editorial Trotta, 5ª ed., revista e ampliada, 
Madrid, 2008, págs.307, 352 e 355. 
 
  * Texto baseado em comunicação apresentada à Confe-
rência Internacional sobre o 50º Aniversário dos Pactos 
de Direitos Humanos da ONU (Lisboa, 2016), com desen-
volvimentos posteriores. 
 
  ** Advogado.

a importante recensão publicada por Miguel Régio de Al-
meida no Boletim da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, volume XCIII, tomo I, 2017, págs. 534 
a 539 – onde, sufragando as posições de Clavero, refere 
a “urgência de contrariar a narrativa hegemónica sobre 
os Direitos Humanos” (que têm de ser apresentados 
“com um indispensável escrutínio descolonizante”); e 
sendo certo, como ali também se salienta, que “ a história 
idealista dos direitos humanos é um dos meios mais efi-
cazes para debilitar ou neutralizar a sua defesa e promo-
ção” 
 
  (8) Ao invés da posição assumida na AG da ONU pela 
URSS, que criticou o facto de o projecto de Declaração 
“não mencionar de forma alguma o direito de autodeter-
minação dos povos” (circunstância que, entre outras, es-
teve na base da abstenção da URSS e outros países do 
então bloco socialista na votação final da DUDH). Cfr. 
Bartolomé Clavero, ob.cit., pág. 27. 
 
  (9) Sobre a “missão civilizadora” das potências euro-
peias, assente no corso, pirataria e conquista, no tráfico 
de escravos, na opressão e exploração dos povos domi-
nados, e sobre o subsequente movimento independen-
tista, pode ver-se o livro “Impérios ao Sol: a luta pelo 
domínio de África”, de Lawrence James (Editora Saída 
de Emergência, Julho de 2018). 
 
  (10) Poderá alegar-se que o reconhecimento do di-
reito à auto-determinação dos povos não estaria total-
mente arredado da Carta das Nações Unidas e da DUDH 
– já que o artigo 1, 2) da Carta refere o objectivo de “de-
senvolver relações de amizade entre as nações baseadas 
no respeito do princípio da igualdade de direitos e da au-
todeterminação dos povos (. . .)”; e a DUDH, logo no seu 
preâmbulo, considera que “o reconhecimento da digni-
dade inerente a todos os membros da família humana e 
dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (o 
que parece incluir implicitamente o direito de autodeter-
minação). Tudo isto, no entanto, é dito de forma muito 
velada, numa tentativa de ocultação do real; e sendo 
certo que os textos em referência continuavam a falar em 
“país ou território independente, sob tutela, autónomo 
ou sujeito a alguma limitação de soberania (art.º2º da 
DUDH); e admitindo-se, na Carta, a existência de terri-
tórios não autónomos e um regime internacional de tutela 
(o que tudo se afigura incompatível com o ideal da auto-
determinação dos povos)”. 
 
  (11) A duplicidade e reserva mental das potências oci-
dentais (EUA, França, RU e outras) ficou bem patente 
no apoio político, financeiro e militar que continuaram 
a dar aos fascismos ibéricos, mesmo após 1948; ou seja, 
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José Saramago 
e a Declaração Universal de Direitos Humanos  

 
Transcreve-se aqui parte de um texto de José Saramago, sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, lido por ele 

em Estocolmo no dia 10 de Dezembro de 1998, na entrega do Prémio no Konserthuset (quando então 
 se cumpriam cinquenta anos sobre a assinatura daquele documento da ONU). 
Com esta transcrição pretendemos assinalar também o vigésimo aniversário  

da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a este grande escritor português. 
E também como ele (trocando apenas a palavra cinquenta pela palavra setenta) podemos ainda dizer: “Não é de esperar 
que os governos façam nos próximos setenta anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então, nós, ci-

dadãos comuns, a palavra e a iniciativa”. 
O referido texto de Saramago está agora publicado no “Último Caderno de Lanzarote. 

 O diário do ano do Nobel”, Porto Editora, Outubro de 2018, págs. 221 e 222 –  
e passamos a transcrevê-lo (parcialmente): 

   “Como declaração de princípios que é, a De-
claração Universal de Direitos Humanos não 
cria obrigações legais aos Estados, salvo se as 
respectivas Constituições estabelecem que os 
direitos fundamentais e as liberdades nelas re-
conhecidos serão interpretados de acordo com 
a Declaração. Todos sabemos, porém, que esse 
reconhecimento formal pode acabar por ser 
desvirtuado ou mesmo denegado na acção polí-
tica, na gestão económica e na realidade social. 
A Declaração Universal é geralmente conside-
rada pelos poderes económicos e pelos poderes 
políticos, mesmo quando presumem de demo-
cráticos, como um documento cuja importância 
não vai muito além do grau de boa consciência 
que lhes proporcione. 
  Nestes cinquenta anos, não parece que os Go-
vernos tenham feito pelos direitos humanos 
tudo aquilo a que, moralmente, quando não por 
força da lei, estavam obrigados. As injustiças 
multiplicam-se no mundo, as desigualdades 
agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alas-
tra. A mesma esquizofrénica humanidade que 
é capaz de enviar instrumentos a um planeta 
para estudar a composição das suas rochas as-
siste indiferente à morte de milhões de pessoas 
pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte 

neste tempo do que ao nosso próprio seme-
lhante. 
  Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não 
andam a cumpri-lo os Governos, porque não 
sabem, seja porque não podem, seja porque não 
querem. Ou porque não lho permitem os que 
efectivamente governam, as empresas multina-
cionais e pluricontinentais cujo poder, absolu-
tamente não democrático, reduziu a uma casca 
sem conteúdo o que ainda restava de ideal de 
democracia. Mas também não estão a cumprir 
o seu dever os cidadãos que somos. Foi-nos pro-
posta uma Declaração Universal de Direitos 
Humanos, e com isso julgámos ter tudo, sem re-
pensarmos que nenhuns direitos poderão sub-
sistir sem a simetria dos deveres que lhes 
correspondem, o primeiro dos quais será exigir 
que esses direitos sejam não só reconhecidos, 
mas também respeitados e satisfeitos. Não é de 
esperar que os governos façam nos próximos 
cinquenta anos o que não fizeram nestes que 
comemoramos. Tomemos então, nós, cidadãos 
comuns, a palavra e a iniciativa. Com a mesma 
veemência a mesma força com que reivindicar-
mos os nossos direitos, reivindiquemos também 
o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo 
possa começar a tornar-se um pouco melhor”. 
 



   1. Como é público e verificável, estão já a de-
correr numerosos trabalhos tendo em vista a 
instalação do futuro Museu Nacional da Resis-
tência e Liberdade na Fortaleza de Peniche, no 
contexto de um processo naturalmente com-
plexo e exigente mas que regista avanços e vitó-
rias que importa conhecer e continuar a 
acompanhar. 
A decisão de ali erguer um museu que homena-
geasse a luta e a resistência antifascista e dei-
xasse às futuras gerações as referências de 
coragem e dignidade desse combate pela liber-
dade e pela democracia tinha já sido tomada em 

1976 pelo governo de então, mas como se sabe 
nunca passou do papel. 
Só mais tarde, a partir de meados dos anos 80, 
por iniciativa de ex-presos políticos e seus fa-
miliares, da URAP e do Município de Peniche 
se instalou nos locais do “parlatório”, do “an-
tigo segredo” e “3.º piso do Pavilhão C” um pe-
queno núcleo museológico com informação 
sobre esta antiga cadeia de alta segurança do 
fascismo na Fortaleza de Peniche. 
 
  2. Aconteceu porém que, em 2016, o governo 
causou surpresa ao divulgar a intenção de in-
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Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, 
na Fortaleza de Peniche 

 
Uma vitória alcançada, uma luta a continuar 

 
   No passado dia 2 de Outubro realizou-se uma sessão pública, na Casa do Alentejo, para assinalar  
o 2ºaniversário do lançamento da petição dirigida contra  a concessão a privados do Forte de Pe-
niche para fins hoteleiros. Na sequência de um grande movimento de opinião, o Governo renunciou 
a essa intenção e comprometeu-se a criar naquele local um Museu Nacional da Resistência e da 
Liberdade (Resolução do Conselho de Ministros nº73/2017, 5/06; Portaria nº260/2017, de 7/09; Des-
pacho nº998/2018, de 26/01). 
  Sob o lema «Uma Vitória Alcançada, Uma Luta a Continuar», esta iniciativa foi promovida por 
ex-presos políticos e primeiros signatários da petição, à qual se associou a URAP,  e destinou-se a 
um balanço do andamento dos trabalhos deste futuro monumento nacional, que foi efectuado por 
José Pedro Soares (o qual concluiu que, até à instalação efectiva e definitiva do Museu, o movi-
mento deve manter-se bem atento ao desenvolvimento desses trabalhos). 
Na mesma sessão, Domingos Lobo apresentou o livro editado pela URAP «Peniche - Memória, 
Resistência e Luta»; foi lida uma mensagem de António Borges Coelho, ausente por motivos de 
saúde, que também enviou um poema por si escrito em Peniche (1960), que reproduzimos neste 
Boletim; foi aprovada, por unanimidade e aclamação, uma moção; e seguiu-se um momento cul-
tural com música de Francisco Naia, José Carita e Manuel Freire. 
Publicamos também um texto do mesmo José Pedro Soares, ex-preso político, membro da URAP, 
e primeiro signatário da referida petição – a quem desde já agradecemos tal colaboração e a quem 
felicitamos, e por seu intermédio a URAP, por tão importante iniciativa para a memória histórica 
do nosso país. 

De cadeia a museu 

José Pedro Soares*



tegrar a velha Fortaleza no programa REVIVE, 
decisão que como se sabe, previa a demolição 
de edifícios prisionais e a concessão a privados 
de todo aquele espaço para fins hoteleiros. Um 
erro monumental felizmente travado a tempo. 
O choque e a indignação provocados pela notí-
cia motivaram desde logo forte contestação e 
grande mobilização democrática, expressas com 
particular realce no lançamento da petição” 
Forte de Peniche, memória, resistência e luta” 
que em poucos dias recolheu milhares de assi-
naturas.   
Face a esse rápido e vigoroso protesto, o go-
verno acabou por recuar e também por reco-
nhecer a justa e legitima exigência de 
finalmente ali se instalar, naquele local tão sim-
bólico da luta dos portugueses contra o regime 
opressor, um Museu da Resistência e da Liber-
dade, 
Nesse sentido, centenas de democratas, entre os 
quais numerosos ex-presos políticos e familiares 
assinalaram no passado dia 2 de Outubro 2018, 
com a realização de uma assembleia/convívio 
em Lisboa, e depois, com um encontro/convívio 
já em Novembro, mas desta vez em Peniche, o 
segundo aniversário do lançamento da petição 
e também dessa primeira e importante vitória. 
 
   3. Também por seu lado a Assembleia da Re-

pública tinha recebido os peticionários e de-
pois, em reunião do seu plenário, aprovou uma 
resolução recomendando ao governo medidas 
para a recuperação da Fortaleza e de preserva-
ção da memória histórica e da luta pela liber-
dade que aquele local simboliza.  
Já antes, o “Grupo Consultivo para a Fortaleza 
de Peniche”, criado em Janeiro de 2017 pelo 
Ministro da Cultura, acabava de preparar e lhe 
apresentar um detalhado relatório contendo su-
gestões e propostas para a utilização futura da 
Fortaleza. 
Tendo em conta esses contributos, o governo 
reuniu extraordinariamente a 27 de Abril de 
2017 na Fortaleza de Peniche e ali mesmo apro-
vou e tornou pública a Resolução que criava o 
Museu Nacional da Resistência e da Liberdade 
a inaugurar a 27 de Abril de 2019, data da li-
bertação dos presos políticos. Esta foi, reconhe-
cidamente, outra importante vitória. 
Desde então o envolvimento e participação ci-
dadã não mais afrouxaram, realizando reu-
niões, convívios e encontros para melhor poder 
acompanhar e mesmo apoiar o trabalho desen-
volvido sobretudo pela Direcção-Geral do Pa-
trimónio Cultural e o Ministério da Cultura 
para onde, por determinação da Portaria pu-
blicada em 7 de Setembro de 2017, passou a 
estar afecta a Fortaleza de Peniche. 
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   4. Nos últimos meses mais passos foram dados 
com particular destaque para a criação da 
“CICAM - Comissão Instaladora dos Conteúdos 
e da Apresentação Museológica do futuro 
Museu” e o trabalho entretanto iniciado de pes-
quisa histórica e de elaboração de propostas 
para os futuros conteúdos museológicos. 
Em simultâneo, teve lugar o “concurso público 
de arquitectura”. Depois de seleccionado o pro-
jecto vencedor, realizou-se a exposição pública, 
ainda em Setembro, no Museu de Arte Popular 
em Lisboa e depois outra em Outubro no Audi-
tório Cultural em Peniche, com a totalidade dos 
mais de vinte projectos concorrentes. 
 
   5. A Fortaleza de Peniche está agora encer-
rada ao público para se poderem realizar as 
obras de reparação das muralhas e a recupera-
ção dos antigos edifícios prisionais que serão 
parte integrante do futuro museu. 
Reconhecendo as naturais dificuldades que tão 
complexa tarefa comporta, sabe-se serem tam-
bém grandes as expectativas criadas sobre este 
futuro Museu, desde já a confiança na sua irre-
versibilidade e que, a 27 Abril 2019, como pre-
visto pelo governo para a sua inauguração, 
possam ser já visitáveis alguns dos núcleos e 
mostrado o restante projecto museológico a ins-
talar. 
O novo Museu Nacional da Resistência e Liber-

dade na Fortaleza de Peniche será natural-
mente um museu de forte componente histórica, 
moderno, que acompanhe utilize novas soluções 
e técnicas museológicas mas sem nunca perder 
o rigor ou se prestar a suavizar ou não mostrar 
o que, na verdade, foi a vida e a luta dos portu-
gueses em quase meio século de ditadura opres-
siva. 
Um Museu que deve mostrar a todos os que ali 
forem o que foi na verdade a opressão a que o 
povo esteve submetido; as guerras coloniais; o 
colaboracionismo com regimes fascistas e o na-
zismo; como eram as cadeias da ditadura; as 
lutas dos presos e das famílias; a emigração for-
çada; exploração miserável, o medo, a miséria, 
a falta de direitos, a repressão, a vigilância e o 
terror levado a cabo pela PIDE e restante apa-
relho repressivo; o que foi a censura; os assas-
sinatos, as torturas, os tribunais especiais. 
Um Museu moderno que mostre também o que 
foi a luta das mulheres, dos homens, dos jovens 
e de todos que ousaram dizer não, que lutaram 
e resistiram, entre os quais os cerca de 2500 lu-
tadores antifascistas que ali estiveram encarce-
rados entre 1934 e 1974 e cujos nomes agora, 
um a um, ficarão gravados no Memorial a er-
guer dentro da Fortaleza de Peniche. 
 
*ex-preso político, membro da direcção da URAP- União 
de Resistentes Antifascistas Portugueses». 
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Na gávea da velha Fortaleza 

António Borges Coelho (Peniche, 1960)

Está lá baixo o mar oceano 
 
No bojo de águas frias 
lapida o Sol milhões de pedrarias 
 
O largo longo ondear 
que só do alto o céu pode abarcar 
matiza-se de verde anil cobalto 
a desdobrar-se em cor desde o mar alto 
Os meus olhos são asas de gaivota 
roçando a flor das águas afagando-as 
em cada círculo ou rota 
ou pousadas balouçando 
seguindo o movimento 
deste mar tão brando 
e logo tão violento 
Ei-lo além como salpica 
a linha do litoral 
a laivos brancos 
a face de Portugal  
fica 
com colarinho 
no fato azul marinho 
 
** 
Não estás às vezes todo à flor tranquilo 
e vem de baixo um sussurrar de rouco estilo 
com ruído que sobe lá do fundo 
como se arrastasses toda a dor do mundo 
Que a nossa vida passe no seu flanco 
leve das alegrias lento pelas mágoas 
fique sempre o sulco branco 
que as traineiras deixam sobre as águas 
Nesta toada os olhos se me afundam 
pela linha das vagas onduladas 
até se perderem nas nuvens amontoadas 
que o horizonte inundam 
Uma traineira vem chega do largo 
os pensamentos quebrada a sua rota 

descem num voo planado de gaivota 
estou já pousado e ainda as asas 
se agitam descem 
até que a emoção as deixa rasas 
 
** 
Perde sentido a vida 
se não a expomos de frente 
que leva as trevas de vencida 
 
Porque serei avaro 
se tudo à Humanidade devo 
o lápis a emoção com que isto escrevo 
Agora que o Sol morreu 
donde vem a luz que as águas acendeu 
é luz que vem de baixo 
ou da que o Sol deixou no céu 
 
Camaradas 
sejamos vigilantes 
como esta luz dos barcos e das casas 
nesta noite de armas aperradas 
ousados caminhantes 
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   A greve decretada pela Associação Sindical de 
Juízes Portugueses (ASJP), tem vindo a ser cri-
ticada, por vulgarmente se entender que os juí-
zes enquanto titulares de um órgão de 
soberania não podem entrar em greve. Esta 
problemática pode assumir contornos mais vas-
tos se abrangermos os magistrados do ministé-
rio público (MP), e, porque não, os próprios 
funcionários judiciais, já que sem estes os tri-
bunais também não funcionam. Veja-se o caso 
de Bruno de Carvalho, cuja audição, havendo 
um juiz, teve que ser adiada por falta de fun-
cionário. 
  O mais espantoso desta crítica é que nela se 
envolvem homens de leis cuja argumentação, 
porém, assentando em premissas não conformes 
com o substrato constitucional nem com a filo-
sofia sindical, faz com que a idoneidade do en-
tendimento perfilhado esteja pautado por 
cânones de uma profunda fragilidade.  
  Urge por isso repor, embora sucintamente, a 
realidade do que é um tribunal, a dinâmica dos 
operadores judiciários e o processamento tal 
como funciona, para evitar que a opinião pú-
blica não seja intoxicada pela negatividade 
dessa crítica. Assim, quando, no caso em 
apreço, de um órgão de soberania se fala trata-
se, isso sim, do tribunal, único competente para 
administrar a justiça em nome do povo (nº1 do 
art.º202º da Constituição). A administração de 
justiça é por isso um serviço público. Numa 
perspetiva linear sem pôr em causa a questão 
de titularidade do tribunal pelo juiz, teríamos 
que assumir por absurdo que haveriam tantos 
titulares de soberania quanto os juízes do ativo. 
Por sua vez a atividade do tribunal é compósita 
onde intervém o juiz, o magistrado do MP, o ad-
vogado, coadjuvados na dinâmica administra-

tiva pelos funcionários. Um juiz dificilmente 
teria assunto sobre que debruçar, não fosse a 
propositura de ações pelo advogado ou o exer-
cício da ação penal e demais atividades a cargo 
do MP.  
  Ser-se magistrado (judicial ou do MP) é um 
cargo que sendo exercido na administração da 
justiça, tem também a seu cargo a demanda 
para que essa atividade seja exercida em con-
dições adequadas de trabalho, num ambiente 
que suscite dignidade e respeito, num enqua-
dramento que imponha - aqui, sim – respeito 
pelo órgão de soberania a que pertence. Exigir 
e lutar para que tais requisitos sejam satisfeitos, 
é sem dúvida, dignificar o próprio sentido e o 
significado de justiça. Chama-se a isto profis-
sionalismo judiciário. Ao contrário do entendi-
mento dos críticos do sindicalismo judiciário, o 
magistrado não pode privilegiar a política das 
aparências. Na atualidade tem de assumir uma 
dimensão profissional de duplo patamar – por 
um lado, assegurar a independência/autonomia 
do cargo no exercício de uma função sem orça-
mento próprio, dada a sua natureza não eletiva, 
e por outro, assegurar a dignidade no exercício 
da função. Só não entenderá assim quem nunca 
exerceu funções de magistratura. 
  Mais recentemente, alguma crítica, já não in-
vocando a inconstitucionalidade do sindica-
lismo judiciário - argumentação que a 
defender-se representaria um ridículo falsário, 
sufraga a ideia de que os titulares de órgãos de 
soberania não fazem greve, por ser ilegal (o 
Presidente de República, os Ministros e os De-
putados não fazem greve). Omite-se, porém, 
que os magistrados, ao contrário de outros ti-
tulares de órgãos de soberania, são profissio-
nais de carreira e com um estatuto 

Greve de juízes  
versus política de aparências 

 
António Bernardo Colaço*
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remuneratório que não controlam. Têm por 
isso o direito de exigir e pugnar por melhores 
condições de trabalho donde resulte a digni-
dade da função fazendo uso de todos os meios 
legais ao seu alcance. Segundo o Público Digital 
de Espanha de 19.11.2018, 17 tribunais supe-
riores das Comunidades Autonómicas apoiam a 

greve decretada pelas 7 associações representa-
tivas de “Juices e fiscales” que pugnam por um 
melhor estatuto remuneratório e exigem melho-
res condições de trabalho. Uma greve de magis-
trados não é assim tão anacrónica ou algo que 
brade ao céu.  
   Se a isto acrescentarmos que a greve se ins-

creve como um direito 
inerente ou agregado ao 
originário e amplo direito 
ao sindicalismo, inexis-
tindo uma lei restritiva 
daquele, os magistrados 
judiciais ou juízes têm 
toda a legitimidade para 
realizar uma greve, na de-
fesa da sua dignidade e 
por melhores condições 
de trabalho por tal estar 
pautado por cânones de 
legalidade. É tão simples 
quanto isso. 

  Lisboa 20.11.2018          
  *Juiz-Conselheiro do STJ - 
jubilado 
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   Realizou-se no dia 30 de Novembro de 2018, no Auditório 8 da Faculdade de Direito de Lisboa, 
uma sessão pública promovida pela Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD) para 
assinalar o 70º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela As-
sembleia Geral da ONU no dia 10 de Dezembro de 1948. 
  Após intervenções iniciais do Professor Doutor Pedro Caridade de Freitas (que representava a 
Faculdade de Direito de Lisboa e o Teoria e História do Direito, Centro de Investigação da Uni-
versidade de Lisboa); da Drª Jeanne Mirer, presidente da Associação Internacional de Juristas De-

mocratas (AIJD); e do membro da comissão de redacção deste 
Boletim, Lopes de Almeida (em representação da APJD); a 
sessão pública contou com uma Conferência proferida pelo Dr. 
Miguel Régio de Almeida, doutorando em Ciências Jurídico-
Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, e bolseiro de investigação (doutoramento) pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia – Conferência essa subor-
dinada ao título “Entre o memoricídio e o revisionismo: 
subsídios para uma viragem pedagógica sobre a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem”, e que será publicada in-
tegralmente em próximo número do Boletim da APJD (in-
cluindo-se no presente um simples sumário, por onde os nossos 
leitores podem já inteirar-se dos temas e propostas apresenta-
dos). 
 
  A sessão teve uma significativa audiência, constituída prin-
cipalmente por representantes de diversas entidades convida-
das, docentes e estudantes da FDL, e membros do Bureau da 
AIJD, reunidos na mesma data em Lisboa; foi presidida pela 

presidente da APJD, Drª. Madalena Santos, docente da Faculdade de Direito de Lisboa; e contou 
com uma intervenção de encerramento proferida por Maître Roland Weyl, decano do Barreau de 
Paris, no qual está inscrito desde o ano de 1939; fundador e prestigiado dirigente da AIJD; editor 
da Revista de Direito Contemporâneo de 1954 a 1991; eminente jurista, defensor de importantes 
causas políticas e sociais; e autor de uma vasta obra sobre a justiça e o direito. 
A referida sessão pública revestiu-se de particular significado, quer pela participação e presenças 
que concitou, quer pela grande relevância dos temas abordados pelo conferencista, propugnando 
por “uma viragem pedagógica sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem” (direitos hu-
manos esses que Orlando de Carvalho descreveu como “autêntico germe de inconformismo indes-
trutível”); impondo-se, nessa interpretação contra-hegemónica da Declaração, “corrigir injustiças 
históricas já intoleráveis e instar o espírito juridicamente emancipatório que a própria jusfilosofia 
potencia (. . .)”.

Sessão pública  
sobre o 70º Aniversário 

 da Declaração Universal dos Direitos do Homem
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tandis, estiveram outrora reunidas no espoletar 
dos belicismos precedentes à DUDH. 
  Um passo indispensável para impedir a repro-
dutibilidade de tragédias evitáveis é o de corri-
gir os erros e mitificações que assolam tanto a 
formação jurídica especializada como o senso 
comum na área sobre a genealogia da DUDH e 
os próprios desenvolvimentos da Filosofia e Di-
reito Internacional dos Direitos Humanos. De-
veras, urge reverter a visão ortodoxa 
americano-eurocêntrica que mormente per-
meia aquela narrativa e obnubila o contexto ge-
racional da ONU e da DUDH. Mais do que as 
justificações assentes na diabolização do Na-
zismo, é a estrutura colonial e racializada da 
comunidade internacional que é questionada 
aquando das primeiras manifestações daquele 
novo significante jurídico nos textos fundacio-
nais da ONU: fazendo suspeitar das intenções 
subjacentes à Carta, em 1945, dado o projecto 
neocolonial inicialmente em vista; recebendo 
com um silêncio ensurdecedor a proclamação 
da DUDH, em 1948, dada a experiência deri-

   As efemérides de textos jurídicos têm virtudes 
várias, possibilitando desde logo poder olhar 
para o contexto da sua geração com distância 
histórica – e, por consequência, com um olhar 
mais informado e ponderado – e medir a impor-
tância ou vigência de tal texto aquando da co-
memoração. Neste sentido, o ecoar das 
badaladas sobre os vetustos sete decénios já 
volvidos da proclamação da Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem (DUDH) revela-
se uma efeméride particularmente importante: 
representa não só uma oportunidade generali-
zada de revisão da narrativa ortodoxa sobre os 
acontecimentos antecedentes e sucedentes à 
noite de 09 para 10 de Dezembro de 1948, como 
de reflexão sobre o significado do momento fun-
dacional de uma nova seara jurídica, a qual 
vem sendo crescentemente repensada e recons-
truída. Ademais, os tempos tão interessantes 
quanto alarmantes em que vivemos dota esta 
efeméride de um ónus especial, dado que no 
dia-a-dia assistimos ao replicar de circunstân-
cias objectivas e subjectivas que, mutatis mu-
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Entre o memoricídio e o revisionismo:  
subsídios para uma viragem pedagógica  

sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem (sumário)* 
 

Miguel Régio de Almeida**



  Deveras, foi sob a égide do novo significante 
«Direitos Humanos» que, desprovidos do 
miasma biopolítico que ab initio assolou os 
Droits de l’Homme, os anti-racistas Civil Rights 
e o anticolonial direito à autodeterminação dos 
povos foram expressos, interpretando radical-
mente a DUDH e consagrando-a no imaginário 
e consciência jurídica populares. A hermenêu-
tica conservadora e restritiva dos Direitos Hu-
manos pôde paulatinamente impôr-se no 
contexto europeu, beneficiando desde logo do 
memoricídio do contexto colonial e das aspira-
ções populares mais radicais que então tiveram 
lugar. Urge, pois, repristinar estes significados, 
de modo a que, não só as reconstruções multi-
culturais e contra-hegemónicas dos Direitos Hu-
manos, mas inclusive as doutrinas mais 
conservadoras sobre os mesmos, estejam dota-
das da informação indispensável para debater e 
urdir a normatividade a devir. 
  É para essa viragem pedagógica que visamos 
contribuir, desejando ajudar a corrigir injusti-
ças históricas já intoleráveis e a instar o espí-
rito juridicamente emancipatório que a 
própria jusfilosofia potencia, à maneira blo-
cheana – em particular nos Direitos Humanos, 
esse «autêntico germe de inconformismo indes-
trutível», como os descreveu Orlando de Car-
valho. Indubitável é já o benefício adveniente 
deste foro dialógico possibilitado pela APJD e 
pela IADL, em inegável cumprimento da sua 
missão jus-humanística – e a quem estamos 
muitos agradecidos por esta oportunidade de 
versar sobre os novos desenvolvimentos na 
área. 
 
  * Sumário da Conferência proferida na Faculdade de 
Direito de Lisboa no 70.º aniversário da DUDH, no dia 
30 de Novembro de 2018, organizada pela APJD e pelo 
THD. O texto integral será publicado no Boletim nº17. 
 
  ** Doutorando em Ciências Jurídico-Filosóficas, pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e 
Bolseiro de Investigação (Doutoramento), pela Funda-
ção para a Ciência e Tecnologia. 
 

vada da Carta do Atlântico de 1941; e fomen-
tando depois a sua interpretação radical, do-
tando os Direitos Humanos de um significado 
anticolonialista e anti-racista, salvando-os do 
abismo a que a Guerra “Fria” os condenava e 
possibilitando o seu ressurgimento institucional 
quase 20 anos depois, com os posteriores dois 
Pactos Internacionais de 1966/76. 
  A nosso ver, o delinear destes aparentes para-
doxos, bem como a sua superação, é possível a 
partir do contributo de várias correntes dou-
trinais contra-hegemónicas, pouco favorecidas 
pelo pensamento jurídico português hodierno, 
e pela valorização de factos e agentes subalter-
nizados na «grande narrativa» sobre a forma-
ção dos Direitos Humanos e mais 
concretamente da DUDH. Arguimos que, volvi-
dos 70 anos, a ponderação sobre os significados 
original e presente daquele documento não 
pode ser feita sem sopesar os contributos e 
forma mentis inovadores que correntes como os 
Critical Legal Studies, o New Stream e as Third 
World Approaches to International Law e ainda 
a Decolonial Theory têm trazido para a seara 
dos Direitos Humanos. Ademais, a autêntica re-
volução historiográfica que tem ocorrido nos 
últimos anos permite reconhecer diversos agen-
tes determinantes na conformação original dos 
Direitos Humanos, urgindo atentar no palco 
extra-institucional da ONU para compreender 
as transformações que aí operaram, como pro-
videnciam especial testemunho a actuação da 
estadunidense National Association for the Ad-
vancement of  Colored People e a organização 
dos países não-alinhados na Conferência de Ban-
dung, em 1955. 
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ção Fatah/Hamas visando o reforço da unidade 
nacional palestiniana e v) a renúncia de violên-
cia entre os dois Estados. 
Este propósito assentava basicamente na boa 
intencionalidade que se cria existir de parte a 
parte, já que a solução de um conflito, qualquer 
conflito, depende no essencial de atos de cedên-
cia, de compromisso e de mútuo acordo. 
 
  B) De então para cá a situação continua a ser 
dramática tendo em conta a violenta escalada 
que ocorreu a partir de 11 de Novembro na 
bloqueada Faixa de Gaza. Sabemos apenas que 
contra morteiros de fabrico local tem-se ripos-
tado com bombardeamentos aéreos, sendo alvos 
instalações civis, nomeadamente uma estação de 
televisão, semeando o pânico numa população 
de cerca de 2 milhões de habitantes. Paradoxal-
mente, é um David contra as garras de um Go-
lias.  
 
  C) Ultrapassa-nos a capacidade na solução di-
reta deste drama humano, já que não dispomos 
de instrumentos nem de poder para tal efeito. 
Podemos, isso sim, reagir contra as deturpações 
de factos que nos são impostas ou a argumenta-
ção falaciosa com que se procura justificar algo 

 
                                                           
A) Há cerca de 2 
anos, na Confe-
rência comemora-
tiva dos 70 anos 
dos Pactos Inter-
nacionais sobre os 
Direitos Huma-
nos, realizada em 
Lisboa sob os aus-
pícios da 
AIJD/APJD, uma 
das conclusões 
unan imemente 

aprovada é no sentido de denunciar e condenar 
vivamente a construção do Muro de Separação  
pelo Estado de  Israel por representar um gesto 
xenófobo. Consta ainda desta conclusão que, 
qualquer iniciativa para a solução definitiva do 
conflito israelo/palestiniano sob o impulso do 
Acordo de Oslo passa por i) uma imediata ces-
sação da política de colonatos em território pa-
lestiniano com óbvia colaboração de Israel; ii) 
qualquer solução de reordenamento regional 
em Estados implica o reconhecimento de Israel 
“qua tale”; iii) controlo armamentista a Israel 
pelas Nações Unidas, com garantia de não hos-
tilização ao Estado de Palestina; iv) a concilia-
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DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE 
COM O POVO PALESTINO

SESSÃO PÚBLICA
INTERVENÇÕES
Carlos Almeida Vice-Presidente do MPPM
Nabil Abuznaid Embaixador da Palestina
Pezarat Correia Oficial General, Militar de Abril
António Bernardo Colaço Juiz Conselheiro jubilado, Membro da APJD
Zeinab Elghounaimi Jurista Palestina (Gaza), Membro do Bureau da AIJD
Jamila Madeira  Deputada, Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina

MODERAÇÃO
Carlos Araújo Sequeira Presidente da Assembleia Geral do MPPM

Quinta-feira, 29 Novembro 2018, 18h00
Casa do Alentejo
Rua das Portas de Santo Antão, 58, Lisboa

   No passado dia 29 de Novembro, designado pela ONU  
como Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino,  

o MPPM, com colaboração da APJD, promoveu uma sessão na Casa do Alentejo.  
Com moderação de Carlos Araújo Sequeira, Presidente da Mesa  

da AG do MPPM, intervieram: General Pezarat Correia; Jamila Madeira,  
membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina;  
António Bernardo Colaço, juiz-conselheiro jubilado, pela APJD;  

Sr. Nabil Abuznaid, Embaixador da Palestina em Portugal;  
Carlos Almeida,  Vice-Presidente do MPPM. Na sessão estiveram os membros  

do Bureau da AIJD presentes em Lisboa para a reunião desse órgão.  
Aqui reproduzimos a intervenção efectuada pelo nosso associado  

António Bernardo Colaço, em representação da APJD. 

Intervenção da APJD na iniciativa de solidariedade com o povo palestino  
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  Mas esta manhosa forma de fixação territorial 
não termina aqui. O colonato é apresentado 
pelo Estado de Israel como um gesto de legiti-
midade civil de apropriação, e invertendo os 
termos, transforma-se o ente esbulhado em es-
bulhador; e o agredido em agressor e vice-
versa. É esta viciação de dados que alimenta o 
conflito.    
  A comunidade internacional está atenta a este 
desenrolar. No entanto, apesar de dezenas de 
resoluções do Conselho de Segurança desde 
1967 condenando este procedimento, a ONU 
não se tem manifestado ativamente contra esta 
barbárie praticada por um governo que repre-
senta um povo que foi vítima dos horrores do 
Holocausto e de um Estado membro da ONU 
desde 1949. Esta passividade foi muito recen-
temente aproveitada pelo governo israelita para 
significar que já não há solução diplomática – 
forma airosa para assegurar a sua própria im-
punidade e para afastar o tão necessário envol-
vimento da ONU. 
  O mundo está cheio de democracias e Conven-
ções a proclamar direitos humanos. Não basta 
criticar e condenar. Continuam, no entanto, li-
vres as mãos que violam estes direitos em nome 
de democracia. É preciso pôr termo a este fari-
saísmo sob pena de nos tornarmos cúmplices 
dessas violações.  
 
  A nossa solidariedade de que aqui se fala e que 
agora se manifesta é ativa e revolucionária no 
sentido de ativar a consciência de todos os 
povos e Estados para que concertadamente 
transponham o patamar de intenções para a 
ação concreta, numa movimentação para que a 
regra de boa-vizinhança entre os dois Estados 
retome o seu lugar, e a paz e a felicidade che-
guem definitivamente ao povo palestiniano e ao 
povo israelita como uma realidade perene, por 
uma existência que merece ser vivida. 
 
  António Bernardo Colaço ( 
Juiz Conselheiro do STJ, jubilado) 

que é injustificável e esperar que as instituições 
capacitadas atuem em conformidade com os va-
lores que devem inspirar as relações entre paí-
ses e Estados civilizados, modernos e 
democráticos. 
 
  Daí que esta iniciativa conjunta do 
MPPM/APJD, hoje dia 29 de Novembro – dia 
consagrado pela ONU como o Dia Internacional 
de Solidariedade com o Povo Palestino, seja di-
tada pela consciência cívica e ética social de 
convivência pacífica entre povos, tal como vem 
proclamada pelas Convenções, e a que todos os 
países, incluindo os que apoiam este tipo de be-
ligerância, declaram, a pés juntos, respeitar.  
É sabido que adjetivar procedimentos ou cha-
mar nomes a coisas a nada conduz. A via que a 
solidariedade tem de privilegiar é a de materia-
lizar algo de substancial, denunciando não ape-
nas o visível do conflito, mas indo buscar as 
suas raízes e denunciar no concreto a razão de 
ser do velho brocardo “o homem é o lobo de 
homem”.   
  Neste momento, sem pôr em causa a imperio-
sidade do retorno ao limite de fronteiras entre 
Israel e a Palestina de 1967, é de conhecimento 
geral que o cerne do conflito assenta na Política 
de Colonatos que o Estado de Israel sofrega-
mente prossegue. Ora, esta ação não estando 
prevista em qualquer Pacto, Convénio, lei na-
cional ou internacional seja de que país for e 
menos ainda no ordenamento jurídico dos paí-
ses envolventes, constitui um flagrante ato de 
ocupação territorial, não de “terra de ninguém” 
ou de terra pertença de Israel, mas de território 
que faz parte do Estado de Palestina. Chama-
se a isto, não uma conquista ou anexação terri-
torial, mas simplesmente uma usurpação de 
território pertencente a uma soberania alheia. 
E se tivermos em conta que este esbulho é 
apoiado pela força de armas, então é de um con-
flito armado externo que se trata, o que legitima 
a autodefesa dos nacionais palestinianos pelos 
meios de que possam dispor.      



   Reuniu em Lisboa nos dias 30 de Novembro e 
1 e 2 de Dezembro o Bureau da Associação In-
ternacional de Juristas Democratas (AIJD), 
com a presença de representantes das associa-
ções de juristas suas filiadas de Argélia, Áus-
tria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgária, 
Espanha, Estados Unidos da América, Filipi-
nas, França, Grécia, Indonésia, Itália, Japão, 
Koweit, Palestina, Paquistão, Reino Unido e 
Vietnam; incluindo-se, entre os participantes 
nessa reunião, a Drª. Jeanne Mirer (EUA), Pre-
sidente da AIJD; Dr. Jan Fermon (Bélgica), Se-
cretário-Geral; Drª Evelyn Düermayer 
(Áustria), editora-chefe da International Re-
view of Contemporary Law; Drª Micòl Savia 
(Itália), representante nas Nações Unidas; e 
Maître Roland Weyl, decano do Barreau de 
Paris, fundador e prestigiado dirigente da As-
sociação Internacional de Juristas Democratas, 
defensor de grandes causas políticas e sociais. 
A reunião destinou-se fundamentalmente a pla-

nificar o próximo Congresso da AIJD, que terá 
lugar em Argel no outono do próximo ano – in-
cluindo a definição dos principais temas, sub-
temas e programa geral desse evento, e criação 
de comissões de trabalho para se ocuparem das 
diversas questões logísticas inerentes. 
  Além disso, o Bureau ocupou-se de outros as-
suntos relevantes da actualidade internacional, 
como a situação na Palestina, Filipinas e Tur-
quia (designadamente no que se refere à repres-
são e assassinato de juristas); o caso de 
prisioneiros políticos catalães; eleição de Bol-
sonaro no Brasil; etc... Publicaremos em pró-
ximo número do Boletim os textos aprovados 
nessa reunião do Bureau, que nos sejam facul-
tados para tal efeito. 
 
Os referidos dirigentes da AIJD participaram 
na sessão pública comemorativa dos 70 anos da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
em que intervieram também a Drª. Jeanne 
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  Reunião em Lisboa do Bureau 
 da Associação Internacional de Juristas Democratas



Mirer e o Dr. Roland Weyl; na sessão de solidarie-
dade com a Palestina que teve lugar no dia 29 de 
Novembro, na Casa do Alentejo em Lisboa, pro-
movida pelo MPPM – Movimento pelos Direitos 
do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente; e 
ainda numa visita ao Museu do Aljube, no dia 2 
de Dezembro, orientada pelo respectivo Director 
Dr. Luís Farinha, em que tiveram oportunidade 
de observar o espólio de fotos e outros documen-
tos sobre a resistência anti-fascista e a Revolução 
de 25 de Abril de 1974, e participar num Colóquio 
em que intervieram Domingos Abrantes Ferreira 
e Conceição Matos (como antigos presos políticos); 
Levy Baptista e Lopes de Almeida (como advoga-
dos de antigos presos políticos nos tribunais ple-
nários do fascismo português); e Maître Roland 
Weyl (que relatou a sua intervenção, como obser-
vador, num julgamento dessa época).
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Sessão de trabalho 
do Bureau da IADL

Sessão no Aljube
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