
PASSADO, 

'LETRA VIVA 
Esclarecimento da Comissão Política do 

C.D.S. sobre a nossa nota editorial publicada
em 12 do corrente:

« Não é verdade que o dr. Freitas do Ama
ral tenha «pedido, por escrito e já depois do 
25 de Abril. o regresso a Portugal de Marcelo 
Caetano». O voto de que o referido professor 
pudesse em breve voltar a ensinar na Faculda
de de Direito de Lisboa foi emitido apenas 
pelo Conselho Escolar da referida Faculdade, 
do qual faziam parte exclusivamente professo
res catedráticos. O dr. Freitas do Amaral, co
mo professor auxiliar, não podia participar 

nem participou na votação, pelo que não tem 
qualquer responsabilidade no assunto." 

Assina, pelo Secretariado do C.D.S., Caeta-. 
no da Cunha Reis. 

Esclal'ecemos por nosso lado: 

1. Ncio é vadade qne o prof. Freitas do
Amaral não podia ta pco·ticipado na rniwião 
do Couse/ho Escalai' ela Fac. Direito. Pm·tici
pou, até, em 1·ál'ias, confonJ1e se lê nci acta 
11.11 589, pol' exemplo, cuja fotocópia temos e/ll 
IWSSO podei·. 

2. É venlade que o Conselho Escolar da
refel'ida Faculdade "l'ecol'dcrnelo os altos sel'
viços prestados pelo pl'oj. .llun·elo Caetrrno» 
fornwlou "o mais sincero voto de q11e l'egl'eS
sasse o ll!ais cedo possfrel às :mas Jirnções 
univel'sitál'ias». conforme oficio ussinado pelo 
clil'ectol'. pl'of: Adelino da Palma Gados. Deste 
clocm11e11to. l'egistado com us 1·eje1·ê11cius L. 0 

56/57. n.0 84. possuímos ig1talme11te fotocópia . 

.1. Essa cleci.�ão foi tomada" pol' 1wcmimida
de», cleclul'a-se 1lO mesmo doc1one11to. 

SeJ1do assim ou o prnf Fl'eitas do Amm·al 
esteve p1·esente nessa 1·ewtião a que tinha de 
facto acesso 01t. tacitamente, concordou com 
ela não lhe manifestando pm·ecel' desfavo1·ácel. 

4. Lamentamos a deficiente infol'mação do
Secl'elal'iado do C.D.S. acerca do cissnnto. tan
to ll!ais que o 1·esponsável que a s11bsc1·eve, 
sr. Caetano da Cunha Reis, frequentou a Fa
c11ldcule de Direito de Lisboa, como alimo elo 
2.0 ano. e/onde foi saneado em Reunião Cei·al 
de r111mos 110 dia 21 de Jlarço ele 1975. 


