
Mais uma vez, ofereço esta edição aos milhares de alunos com quem convivi 
nas salas de aula e fora delas, nas lutas associativas e em outras lutas,

 nas Repúblicas, nas tertúlias dos cafés, em colóquios  
e outras iniciativas culturais,

 nos órgãos de gestão da Faculdade de Direito de Coimbra 
e da Universidade de Coimbra. 

Para eles e com eles trabalhei ao longo dos 42 anos  
em que exerci funções docentes.

Mas quero dedicá-la, muito especialmente, ao
Doutor Francisco Manuel Pereira Coelho, 

que foi meu Professor, 
um Professor amado e respeitado por todos os seus alunos,

pelo seu saber, pela sua dedicação, pelas suas qualidades pedagógicas,
pelo seu carinho, pela sua tolerância, pelo seu rigor

de professor exigente e disciplinador, sem nunca ser autoritário.

E quero recordar, com muita saudade, o Sr. Joaquim Machado,
fundador da Livraria Almedina e meu Amigo.

Como nas duas edições anteriores,
evoco aqui a memória de dois Amigos

 que recordo com imensa saudade:
  — o meu Mestre e meu Amigo Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro; 

— o meu Colega e meu Amigo António José Faria de Barros.

Nesta edição, acrescento um Amigo muito querido que nos deixou  
há uns meses, um universitário de primeiro plano, de quem tive  

o privilégio de ser amigo e que me honrou com a sua amizade,
António Manuel Hespanha.
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vida, todos sabemos que um homem só não vale nada. Até o estilo 
da escrita é influenciado pelas circunstâncias históricas próprias 
do tempo em que cada escritor produz os seus textos...

Aquelas marcas não desapareceram com as ‘obras’ que fiz no 
texto com vista a esta edição. Mas a verdade é que, com o decurso 
dos anos, o texto se vai ‘esquecendo’ da razão que o trouxe ao 
mundo e vai ganhando vida nova (agora, que já fez 26 anos!). Por 
isso, resolvi introduzir um ou outro apontamento que não constava 
das edições anteriores. A maior parte das alterações introduzidas 
são de forma, arredondando a prosa, evitando certas repetições, 
arrumando as ideias de modo diferente, sempre no intuito, é claro, 
de tornar o texto melhor e, sobretudo, mais claro (a minha obses-
são de sempre!). 

No essencial, a estrutura do texto mantém-se nesta edição e 
as ideias que defendi na ‘lição’ são as mesmas que agora defendo.

Oxalá as ‘obras’ efectuadas – que levaram algum tempo e cus-
taram algum trabalho – tenham proporcionado um texto melhor.

Coimbra, Fevereiro/Março de 2020

António Avelãs Nunes
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