
5

 So many different worlds 
 So many different suns 
 And we have just one world 
 But we live in different ones

 Dire Straits, Brothers in Arms
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NOTA PRÉVIA

A presente obra corresponde com alterações, de pouca monta, ao Relatório  
que apresentamos nos dias 8 e 9 de julho de 2021, na Escola de Direito da 
Universidade do Minho, nos termos do art. 5.º, alínea b), do Decreto-Lei  
n.º 239/2007, de 19 de junho, no âmbito das Provas de Agregação na especiali-
dade em Ciências Jurídicas Privatísticas, concluídas, com aprovação por una-
nimidade. Integraram o júri os Professores Catedráticos Doutores Fernando  
Gravato Morais, que presidiu, Jorge Coutinho de Abreu, Pedro Romano  
Martinez, arguente da Lição, Luís Couto Gonçalves, arguente do Curriculum  
Vitae, José João Abrantes, arguente do presente relatório, e Javier Gárate  
Castro, arguente do Curriculum Vitae. Presentes, pois, além da minha Escola, 
as Faculdades de Direito da Universidade de Coimbra,de Lisboa, da Univer-
sidade Nova e da Universidade de Santiago de Compostela.

As Provas de Agregação destinam-se a aferir não só as qualidades  
académicas, científicas e profissionais do candidato1, mas também, e por-
ventura primordialmente, sobretudo no caso do Relatório, as suas capacida-
des pedagógicas2, a capacidade de conseguir investigar, de saber produzir 
mas, sobretudo, de ser capaz de transmitir esse mesmo conhecimento de 
forma eficaz, clara e percetível aos estudantes. Esta é, sem dúvida, uma missão 
importantíssima de um Professor Universitário, cuja relevância é desneces-
sário enfatizar, tão óbvia ela é, não subalternizando as qualidades enquanto 

1 Cf. art. 1.º, alíneas a), b) e c) do DL n.º 239/2007, de 19 de junho.
2 Como escreve JOSÉ JOÃO ABRANTES, Direito do Trabalho II (Direito da Greve), Almedina, Coimbra, 
2012, p. 11, o que está fundamentalmente em causa é uma prova de índole marcadamente peda-
gógica.
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pedagogo3. Nas elucidativas palavras de MIA COUTO4, “Professor não é quem 
dá aulas. É quem dá lições. Não é aquele que vai à escola ensinar. É aquele 
cuja vida é uma escola”. Cremos, sinceramente, que um Professor tem de ter 
estas qualidades. A capacidade de saber e de querer aprender mais, de inves-
tigar, mas também de explicar e de ensinar de forma clara com uma grande 
disponibilidade e de atuação “transparente”5 e justa. Citando uma vez mais 
MIA COUTO6, “a escola é um meio para querermos o que não temos. A vida, 
depois, ensina-nos a termos aquilo que não queremos. Entre a escola e a vida 
resta-nos sermos verdadeiros e confessar aos mais jovens que nós também 
não sabemos e que, nós, professores e pais, também estamos à procura de res-
postas”. Esta é para nós a atuação de um verdadeiro Professor que se queira 
justo e Académico7.

Este Relatório foi escrito com os objetivos apontados, esperando que esta 
obra possa servir para fomentar a discussão jurídica sobre os temas nela trata-
dos bem como constituir um auxiliar para todos aqueles que se reveem nesta 
área científica de relevo inquestionável.

 Vila Nova de Gaia, julho de 2021

3 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Contratos de Administração Pública – Esboço de autonomização curricular,  
Almedina, Coimbra, 1999, p. 26, entende, e muito bem quanto a nós, que “um «professor» uni-
versitário sem qualidades pedagógicas (ou, pelo menos, sem preocupações pedagógicas) é uma 
pura e simples aberração”. 
4 “O livro que era uma casa”, in O Universo num grão de areia, Caminho, Lisboa, 2019, p. 35.
5 JOSÉ JOÃO ABRANTES, Direito do …, cit., p. 126.
6 “Os sete sapatos sujos”, in E Se Obama fosse africano – interinvenções, Caminho, Lisboa, 3.ª edição, 
2013, p. 49.
7 Para JOSÉ JOÃO ABRANTES, Direito do …, cit., p. 126, nota n.º 276, “não basta que um professor seja 
(objetivamente) justo, é preciso que os alunos reconheçam tal facto. […] a própria justiça comporta 
em si a ideia de que o professor deve também ser humano, o que implica, desde logo, o reconhe-
cimento das suas próprias imperfeições e limitações”. 
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