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VOTO DE PESAR 

 

Amante da liberdade, zeloso servidor público, defensor intrépido da democracia e da 

justiça social, advogado distinto, cidadão exemplar, escritor e poeta, António Arnaut 

ficará na memória dos Portugueses como Fundador do Serviço Nacional de Saúde. 

António Duarte Arnaut faleceu em Coimbra no dia 21 de maio de 2018 deixando-nos 

um legado impressionante de conduta cívica e profissional exemplar. 

Era advogado, tendo obtido a licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, em 1959, e, desde jovem, envolveu-se na oposição ao 

Estado Novo. Participou na comissão distrital da candidatura presidencial de Humberto 

Delgado, em Coimbra, em 1958, foi arguido no processo resultante da carta dos 

católicos a António de Oliveira Salazar, em 1959, candidato à Assembleia Nacional, 

pela Comissão Democrática Eleitoral, no círculo de Coimbra, nas eleições legislativas 

de 1969. 

Militante da Acção Socialista Portuguesa desde 1965, foi cofundador do Partido 

Socialista, em abril de 1973, na cidade alemã de Bad Münstereifel, tendo sido seu 

dirigente até 1983. 

Ministro do II Governo Constitucional, formado por coligação entre o PS e o CDS de 

Diogo Freitas do Amaral, coube-lhe a pasta dos Assuntos Sociais, tendo nessa 

qualidade lançado o Serviço Nacional de Saúde em 1979, considerado uma referência 

das políticas públicas de âmbito nacional e um caso de sucesso estudado 

internacionalmente. 
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Exerceu diversos cargos na Ordem dos Advogados, nomeadamente o de presidente do 

Conselho Distrital de Coimbra. Em 1995, fundou a Associação Portuguesa de Escritores 

Juristas, de que foi presidente. É autor de um Estatuto da Ordem dos Advogados 

Anotado, bem como de um ensaio intitulado Iniciação à Advocacia, destinado a 

estudantes e jovens advogados. Nessa condição, em 2007, recebeu a Medalha de 

Honra da Ordem dos Advogados. 

Foi distinguido pelo Estado Português pela sua carreira pública, tendo sido agraciado 

com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade a 25 de abril de 2004, nas 

comemorações dos 30 anos da Revolução de 25 de Abril e, em 7 de abril de 2016, nas 

comemorações do Dia Mundial da Saúde, foi elevado ao grau de Grã-Cruz da Ordem da 

Liberdade pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. 

Em 2016, foi nomeado presidente honorário do PS no 21.º Congresso Nacional, por 

aclamação, após a morte de António de Almeida Santos. Com a sua morte, perdeu-se 

uma verdadeira e incontornável referência ética e política de todos os socialistas 

portugueses e essa perda torna-se irreparável para todos nós, seus camaradas, e para 

todos os democratas portugueses. 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Tavira, reunida em 22 de junho de 2018, 

delibera: 

1. Aprovar um Voto de Pesar pela morte de António Duarte Arnaut; 

2.  Dar conhecimento da deliberação que recair sobre esta proposta à família 

enlutada e aos órgãos dirigentes do Partido Socialista, apresentando-lhe as mais 

sentidas condolências do Município de Tavira. 

3. Recomendar à Câmara Municipal de Tavira que perpetue a sua memória na 

toponímia da cidade, em arruamento digno do seu legado para a Democracia 

Portuguesa e para a consolidação do Poder Local Democrático, através da criação do 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

Aprovada por UNANIMIDADE e em minuta. 


