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Em torno das Salas-Museu da Faculdade de Direito
de Lisboa – “Sala Professor Marcello Caetano” e “Sala
Professor Paulo Cunha”
On The Museum-Chambers of the Law School of the
University of Lisbon – Professor Marcello Caetano and
Professor Paulo Cunha Chambers
Gonçalo Sampaio e Mello*

Resumo: Fruto de mecenato cultural, as
salas-Museu da Faculdade de direito de
lisboa acolhem à sua guarda livros, manuscritos, objectos de arte, insígnias e distinções
cuja importância histórica e artística se
revela indiscutível. de entre outros bens
móveis que nelas figuram, importa referenciar
três das condecorações mais prestigiadas do
mundo (Saint Michael and Saint George do
Reino unido, Carlos III de espanha e Pio
IX da santa sé), autógrafos de personalidades
estrangeiras (sha da Pérsia, imperador do
Japão, isabel ii do Reino unido, arthur
Rubinstein, Hans Kelsen, Maria callas),
autógrafos de personalidades portuguesas
(Humberto delgado, azeredo Perdigão,
vitorino nemésio, antunes varela, vaz
serra, cabral de Moncada) e elementos de
pintura, medalhística e esfragística. Presentes
estão também um violino para concerto e
trajes académicos, v.g. das universidades
de lisboa, Madrid, santiago de compostela,
bahia e Minas Gerais.

*

Abstract: the Museum-Rooms of the law
school of the university of lisbon, which
are the result of cultural patronage, held in
its custody books, manuscripts, art objects,
insignia and awards whose historical and
artistical relevance is beyond dispute. among
other movable property which is therein
represented, there are also three of the world’s
most prestigious honorific awards (Saint
Michael and Saint George of the united
Kingdom, Carlos III of spain and Pio IX of
the Holy see), autographs of foreign personalities (shah of Persia, emperor of Japan,
elizabeth ii of the united Kingdom, arthur
Rubinstein, Hans Kelsen, Maria callas),
autographs of Portuguese personalities
(Humberto delgado, azeredo Perdigão,
vitorino nemésio, antunes varela, vaz serra,
cabral de Moncada) and painting, medals
and sfragistics elements. there are also a violin
for concert and academic costumes, v.g. from
the universities of lisbon, Madrid, santiago
de compostela, bahia and Minas Gerais.

Professor da Faculdade de direito de lisboa; gsm@sapo.pt
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Palavras chave: Património cultural;
universidade; Reza Pahlavi; Hirohito do
Japão; Maria callas.

Keywords: cultural Heritage; university;
Reza Pahlavi; Hirohito of Japan; Maria
callas.

Sumário: i. «sala Professor Marcello caetano»; bibliografia; ii. «sala Professor Paulo
cunha»; bibliografia.

I. «Sala Professor Marcello Caetano»
corria o ano de 2006 quando o Professor Jorge Miranda, Presidente do
conselho científico da Faculdade de direito de lisboa, contactou os herdeiros
do Professor Marcello caetano propondo que fosse organizado no seio da escola
um núcleo museológico destinado a homenagear a memória do grande Jurista e
Homem Público, cujo centenário se cumpria naquela mesma data.
acolhida a proposta pelos representantes da família do Homenageado, tiveram
início as diligências tendentes a conduzi-la a bom termo, as quais envolveram vertentes
e entidades distintas, a saber: arquitecto tiago silva dias (projecto de arquitectura
e design de interiores); empresa “ardan – serviços, Projectos e Gestão, lda.” (execução
e supervisão técnica da obra); Fundação calouste Gulbenkian, Fundação luso-americana
para o desenvolvimento, Fundação oriente e instituto de ciências Jurídico-Políticas
(financiamento da mesma em regime de mecenato); Faculdade de direito de lisboa
e herdeiros do Professor Marcello caetano (Protocolo de acordo, contrato de doação
e depósito e Regulamento de acesso ao espaço em referência).
Merece a pena transcrever a exposição de Motivos deste último instrumento
jurídico. Reza assim: “em 2006, ano do centenário do nascimento do Prof. doutor
Marcello caetano, decidiu a Faculdade de direito da universidade de lisboa
organizar um programa de comemorações, considerando que este professor, que
ensinou na Faculdade durante quarenta anos, foi um dos mais insignes juristas
portugueses do século XX, deixando obra escrita fundamental em vários ramos da
ciência Jurídica e prestigiando a Faculdade em todas as instituições internacionais
em que leccionou. entendeu o conselho directivo desta Faculdade disponibilizar
um espaço, dentro do edifício onde se encontra instalada a Faculdade de direito
da universidade de lisboa, destinado a ser ocupado em permanência pela «sala
Professor Marcello caetano», na qual, de acordo com os seus sucessores no espólio,
seriam expostos ao público, com intenção didáctica, para além de comemorativa,
documentos e objectos com interesse para caracterizar a sua personalidade e a sua
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vida académica. nesse sentido, a Faculdade formalizou a sua intenção através da
assinatura com os seus sucessores, em 13 de Julho de 2006, de um Protocolo de
acordo e de um contrato de doação e depósito. na concretização do programa
estabelecido por estes documentos a Faculdade diligenciou para conseguir financiamento, em regime de mecenato, para as obras a realizar no espaço concedido,
segundo orçamento previamente aprovado, tendo conseguido contribuições
da Fundação calouste Gulbenkian, da Fundação luso- americana para o
desenvolvimento, da Fundação oriente e do instituto de ciências Jurídico-Políticas.
Por outro lado, escolhido o espaço e decidida a obra, foi esta realizada, de acordo
com projecto e orçamento apresentados e aprovados por ambas as Partes, para
adequar esse espaço ao cumprimento da sua função de sala acima referida. com
conhecimento da Faculdade e nos termos do Protocolo, assumiram os Herdeiros
todas as despesas realizadas para além do orçamento aprovado, envolvendo-se financeiramente no projecto. Quer a acção dos Mecenas, quer a dos Herdeiros, desenvolveram-se tendo em conta as legítimas expectativas criadas, o que justifica o
interesse da Faculdade em promover, aprovar e executar o Regulamento que garanta
a exequibilidade dos compromissos assumidos.”
ocupando no andar nobre do edifício da escola uma área de cerca de 30
metros quadrados, por entre jogos de luz, ripados de madeira e estantes de larga
dimensão, encontram-se hoje na sala-Museu Professor Marcello caetano livros,
manuscritos, objectos de índole pessoal, trajes académicos, insígnias e distinções
cuja importância histórica e artística se revela indiscutível.
de entre outros bens móveis que nela figuram, importa referenciar os seguintes:
– condecorações Portuguesas: ordem da torre e espada, ordem Militar de
cristo, ordem da instrução Pública, ordem Militar de sant’iago da espada,
ordem do império colonial.
– condecorações estrangeiras: ordem de Saint Michael and Saint George
(Reino unido); ordens de Alfonso X, El Sabio, San Raimundo de Peñafort e Isabel,
La Católica (espanha); Ordre de la Couronne (bélgica); ordem do Mérito (alemanha);
ordens do cruzeiro do sul, do Rio branco, de d. Pedro i, de Mérito das cinco
chagas e de Mérito educativo (brasil).
– trajes académicos: veste universitária de Reitor da universidade de lisboa,
incluindo borla e colar; veste universitária de Professor da Faculdade de direito
de lisboa, incluindo borla e capelo; borlas de universidades estrangeiras, nomeadamente santiago de compostela, complutense de Madrid, Federal da bahia e
Federal de Minas Gerais.
– lições universitárias: Tratado elementar de Direito Administrativo; Manual
de Direito Administrativo; Curso de Ciência Política e Direito Constitucional; Manual
RFdul/llR, lXi (2020) 2, 743-751
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de Ciência Política e Direito Constitucional; lições de Introdução ao Estudo do Direito
Político; lições de História do Direito Português; lições de Administração Colonial;
lições de Direito Público Colonial Português.
– outros impressos e Manuscritos: Um grande jurista português – Frei
Serafim de Freitas; A depreciação da moeda depois da Guerra; Subsídios para a
história das Cortes Medievais portuguesas; A antiga organização dos Mesteres da
cidade de Lisboa; Recepção e execução dos decretos do Concílio de Trento em Portugal;
As pessoas colectivas no novo Código Civil; O problema do método no Direito
Administrativo português; Páginas Inoportunas; De onde vem o nome de «Inconfidência
Mineira»?; A Constituição de 1933 – Estudo de Direito Político; Razões da presença
de Portugal no Ultramar; Portugal e a internacionalização dos Problemas Africanos;
O Barroco Mineiro; Minhas memórias de Salazar; As Cortes de Leiria de 1254;
Constituições Portuguesas; O direito à Greve; Cartas de Eça de Queiroz aos seus
Editores.
– elementos de bibliografia Passiva: textos da autoria de Miguel caetano,
Jorge Miranda, antónio alçada baptista, diogo Freitas do amaral, José Freire
antunes, Joaquim veríssimo serrão, Jorge borges de Macedo, andré Gonçalves
Pereira, Marcelo Rebelo de sousa, Paulo otero, Joaquim vieira, inocêncio Galvão
telles, José Manuel sérvulo correia, Pedro soares Martínez et alii.
licenciado em direito com elevadas classificações, Professor catedrático da
Faculdade de direito de lisboa, Reitor da universidade de lisboa, Presidente do
conselho de Ministros, Presidente da câmara corporativa, vice-Presidente do
conselho ultramarino, director da revista O Direito, autor do projecto do código
administrativo de 1936, jurista de cotação nacional e internacional, bem merece
o Professor Marcello caetano ficar perpetuado na escola em cujo seio teve o
privilégio de aprender, ensinar e investigar. eis o propósito da sala-Museu que
hoje ostenta o seu nome.
Bibliografia
aa. vv., Protocolo de Acordo celebrado entre a Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa e os Herdeiros do Professor Doutor Marcello Caetano, lisboa, 2006
(documento subscrito por Miguel teixeira de sousa, João caetano, Miguel
caetano, ana Maria caetano, Maria João caetano de Moura Pinheiro, Rita
caetano, Maria soveral caetano) (inédito).
aa. vv., Contrato de Doação e Depósito celebrado entre a Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e os Herdeiros do Professor Doutor Marcello Caetano,
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lisboa, 2006 (documento subscrito por Miguel teixeira de sousa, João caetano,
Miguel caetano, ana Maria caetano, Maria João caetano de Moura Pinheiro,
Rita caetano, Maria soveral caetano) (inédito).
aa. vv., Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no centenário
do seu Nascimento, 2 vols., coimbra, Faculdade de direito da universidade
de lisboa, 2006 (coord. Jorge Miranda).
aa. vv., A Faculdade de Direito de Lisboa no seu Centenário. vol. i – A Instituição;
vol. ii – Os Doutores, lisboa, Faculdade de direito da universidade de lisboa,
2013 (coord. Martim de albuquerque, Gonçalo sampaio e Mello, luís Waldyr).
aa. vv., Património da Universidade de Lisboa – Ciência e Arte, lisboa, tinta-da-china,
2011 (coord. Marta c. lourenço, Maria João neto).
caetano, Miguel, «Marcello José das neves alves caetano – Curriculum Vitae»,
in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no centenário
do seu Nascimento, vol. i, coimbra, Faculdade de direito da universidade de
lisboa, 2006; Memorando sobre a Sala Prof. Doutor Marcello Caetano na
Faculdade de Direito de Lisboa, lisboa, 2008 (inédito); Relação dos Documentos
e outros Objectos depositados na Sala Prof. Doutor Marcello Caetano na Faculdade
de Direito de Lisboa, lisboa, 2010 (inédito); Termo de Verificação dos Documentos
e outros Objectos depositados na Sala Prof. Doutor Marcello Caetano na Faculdade
de Direito de Lisboa, lisboa, 2010 (inédito).
Homem, antónio Pedro barbas, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa –
Memória, Espaço e Arte, lisboa, Faculdade de direito da universidade de
lisboa, 2012.
Mello, Gonçalo sampaio e, Termo de Verificação dos Documentos e outros Objectos
depositados na Sala Prof. Doutor Marcello Caetano na Faculdade de Direito de
Lisboa, lisboa, 2010 (inédito); Faculdade de Direito de Lisboa – História,
Museus, lisboa, 2014, in www.fd.ulisboa.pt/faculdade/
Pinto, eduardo vera-cruz, Regulamento do acesso e da utilização da Sala Prof.
Doutor Marcello Caetano, lisboa, 2011 (inédito).

II. «Sala Professor Paulo Cunha»
espaço diverso na concepção e no conteúdo mas idêntico no pendor evocativo
é a sala dedicada pela Faculdade de direito de lisboa à memória do Professor Paulo
cunha. Jurisconsulto, advogado, orador, poeta, diplomata, musicólogo, catedrático
da Faculdade de direito, Reitor da universidade de lisboa, titular da pasta dos
negócios estrangeiros, Paulo cunha perfilou-se como um dos privatistas mais
notáveis do século XX. eis o motivo que levou a escola a promover duas colectâneas
RFdul/llR, lXi (2020) 2, 743-751
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em sua homenagem e a organizar um núcleo museológico integrando objectos pertencentes ao respectivo espólio. coube ao Professor Paulo de Pitta e cunha, herdeiro
do Mestre e também catedrático de direito, a tarefa de orientar este empreendimento,
o qual envolveu as seguintes pessoas e entidades: arquitectos José Maria saldanha
da Gama e Francisco serras (projecto de arquitectura e design de interiores); empresa
“ardan – serviços, Projectos e Gestão, lda.” (execução e supervisão técnica da obra);
Fundação calouste Gulbenkian, Fundação luso-americana para o desenvolvimento,
banco bPi, banco espírito santo, caixa Geral de depósitos, instituto de direito
económico, Financeiro e Fiscal (financiamento da mesma em regime de mecenato);
Faculdade de direito de lisboa e herdeiros do Professor Paulo cunha (Protocolo
de acordo, contrato de doação condicional/depósito, contrato de depósito e
Regulamento de acesso ao espaço em referência). de salientar é que a “sala Professor
Paulo cunha” contou também com o apoio financeiro de alguns dos mais importantes
escritórios de advocacia de lisboa, cujos membros o Mestre marcou com o brilho
da sua inteligência e com a vastidão da sua cultura. Foram os casos de «cuatrecasas,
Gonçalves Pereira & associados», «PlMJ e associados», «vieira de almeida &
associados», «Morais leitão, Galvão teles, soares da silva & associados», «barrocas
advogados» e «abreu & Marques e associados». uma vez concluída a recolha
heurística do espólio e a sua crítica interna e externa nos planos da respectiva
proveniência, originalidade, grafia, estilo e formulário, foi possível fazer convergir
para o espaço de que nos vimos ocupando os seguintes objectos e documentos:
– condecorações Portuguesas: ordem Militar de cristo e ordem Militar de
sant’iago da espada.
– condecorações estrangeiras: ordem de Saint Michael and Saint George (Reino
unido); ordens de Carlos III e de Isabel, La Católica (espanha); ordem de Pio IX
(santa sé); ordem de Jorge I (Grécia); ordem de Léopold (bélgica); ordem de
Oranje Nassau (Holanda); Ordre de la Couronne de Chêne (luxemburgo); ordem
da estrela Polar (suécia); ordem do Mérito (alemanha); ordem do libertador
(venezuela); ordem Carlos Manuel de Céspedes (cuba); ordem de Mayo (argentina);
ordem de Boyacá (colômbia); ordens do cruzeiro do sul e do Rio branco (brasil);
ordem al Mérito (chile); ordem soberana e Militar de Malta.
– Personalidades Portuguesas: autógrafos de Humberto delgado, oliveira
salazar, Pedro theotonio Pereira, Marcello caetano, Ricardo do espírito santo,
vitorino nemésio, adelino da Palma carlos, Marcello Mathias, Paulo Merêa,
cabral de Moncada, vaz serra, caeiro da Matta, beleza dos santos, barbosa de
Magalhães, João lumbrales, Ruy ulrich, azeredo Perdigão, Fernando olavo,
Franco nogueira, carneiro Pacheco, antunes varela, José alberto dos Reis, José
Hermano saraiva, Mário bigotte chorão et alii.
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– Personalidades estrangeiras: autógrafos de Reza Pahlavi (sha da Pérsia),
Hirohito (imperador do Japão), isabel ii (Raínha do Reino unido), Wladimir
Romanov (Grão-duque da Rússia), condes de barcelona (Príncipes de espanha),
Hans Kelsen (Filósofo do direito), arthur Rubinstein (Pianista e compositor),
Maria callas (cantora lírica) et alii.
– impressos e Manuscritos do autor: Apontamentos de Direito Político; Diário
de Juventude; Garrett e a Diplomacia; Primeira intervenção de Portugal perante a
Assembleia-Geral das Nações Unidas; Do Património – Estudo de Direito Privado;
Simulação processual e anulação do Caso Julgado; Relações entre a Cultura Jurídica
Italiana e a Cultura Jurídica Portuguesa; Litisconsórcio Necessário; As “Liberdades do
Ar”; De Rebus Ineditis; Meditações sobre a Universidade Portuguesa; Versos Manuscritos;
Portugal e el Tratado del Atlántico Norte.
– imagens: desenhos e caricaturas de stuart carvalhaes, américo amarelhe,
Mário norton, José Pargana, Manuel santana, González Ruano et alii.
– Medalhística e esfragística: insígnias e medalhas representando Hans Holbein,
William shakespeare, Wolfgang Mozart, ludwig van beethoven, Fedor dostoiewsky,
aristide Maillol, Jean cocteau, calouste Gulbenkian, Winston churchill, Pascoal
de Mello Freire, almeida Garrett.
– elementos de bibliografia Passiva: textos da autoria de inocêncio Galvão
telles, Pedro soares Martínez, José de oliveira ascensão, Paulo de Pitta e cunha,
Haroldo valladão, orlando Gomes, Ruy de albuquerque, antónio Menezes
cordeiro, Rita amaral cabral, José Freire antunes, luís carvalho Fernandes et alii.
vária: Projectos de reforma das ordenações Filipinas – Código de Direito
Público e Código de Direito Criminal, contendo marca de posse de Pascoal de Mello
Freire (século Xviii); convite do duque de norfolk, Earl Marshal do Reino
unido, para a coroação da raínha isabel ii (1953); convite de Winston churchill,
Primeiro-Ministro britânico, para recepção no palácio de «lancaster House» (1953);
sessões de cultura musical autografadas por Paul Hindemith (1954), Wilhelm
Kempff (1956) e George szell (1957); Retrato a óleo do Professor Paulo cunha
da autoria do pintor Henrique Medina (1967); aposentação compulsiva do Professor
Paulo cunha mediante despacho de vitorino Magalhães Godinho, Ministro da
educação e cultura (1974).
“orador fulgurante, que seduzia e subjugava o auditório desde a primeira
frase pelo vigor do raciocínio, pela organização lógica e sistemática do discurso,
pelo poder dialéctico dos argumentos, pela elegância e clareza da exposição”,
licenciado com a informação final de 19 valores, renovador do estudo e do ensino
de vários ramos do direito, membro da comissão elaboradora do código civil
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de 1966, docente de duas dezenas de cadeiras dentro e fora da sua área de especialidade,
coube ainda ao Professor Paulo cunha desempenhar papel de relevo no plano das
relações internacionais, designadamente no que toca à criação da comunidade
luso-brasileira, à delimitação das fronteiras geográficas da então província de
Moçambique, à defesa contenciosa do estado português da Índia, à representação
do país junto da o.n.u. e no seio da aliança atlântica. eis algo que à Faculdade
de direito de lisboa, como instituição, não é lícito ignorar, obliterar ou esquecer.
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