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As minhas primeiras palavras são de agradecimento 

a todos pela vossa presença, que muito nos honra. 

 

Como afirmou ARISTÓTELES, no “Tratado da 

Política” 

«Não existe algo de mais intolerável do que a 

injustiça. O discernimento e o respeito do direito 

constituem a base da vida política e os juízes são os 

seus primeiros órgãos». 

 

Celebrando o 10º aniversário do Tribunal da 

Relação de Guimarães, instalado em 2 de Abril de 

2002, importa prestar homenagem a todos aqueles que 
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acarinharam o projecto e contribuíram decisivamente 

para que ele se concretizasse, como foi o caso dos ex-

Ministros da Justiça Dr. Vera Jardim e Dr. António 

Costa, do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, Dr. António Magalhães, cuja acção foi 

determinante para que a instalação da Relação em 

Guimarães se tornasse realidade, como já o fora com a 

recuperação do centro histórico desta bela cidade, 

berço da nacionalidade, a justificar o seu 

reconhecimento pela UNESCO como PATRIMÓNIO 

CULTURAL DA HUMANIDADE em 2001 e, mais 

recentemente, com a sua designação como CAPITAL 

EUROPEIA DA CULTURA EM 2012, numa iniciativa da 
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União Europeia, que tem por objectivo a promoção de 

uma cidade da Europa pelo período de um ano, durante 

o qual a cidade se propõe dar-se a conhecer à Europa e 

ao Mundo nas suas dimensões histórica, económica, 

arquitectónica, social, cultural, turística e 

gastronómica, promovendo o conhecimento mútuo 

entre os cidadãos da União, cujos primeiros meses têm 

sido auspiciosos, nomeadamente pela elevada adesão 

popular nos inúmeros eventos culturais já realizados. 

Uma referência também para o, à época, 

Secretário-Geral do Ministério da Justiça, Dr. Luís 

Maria Vaz das Neves, agora Presidente da Relação de 

Lisboa e nessa qualidade aqui presente, e para o então 
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Director-Geral da Administração da Justiça, Dr. José 

Vitor Soreto de Barros (hoje Juiz Conselheiro jubilado), 

que souberam criar as condições logísticas para que 

este Tribunal da Relação pudesse funcionar. 

Igual homenagem merecem todos aqueles Juízes 

Desembargadores, Procuradores-Gerais Adjuntos e 

Funcionários judiciais que inauguraram este Tribunal 

Superior e que deram o melhor de si para o prestigiar, 

desde logo nessa primeira fase, apesar do reduzido 

quadro de magistrados e de funcionários judiciais com 

que inicialmente foi dotado. 

De entre esses não posso deixar de destacar os 

seus primeiros Presidente, Dr. Lázaro Martins de Faria, 
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e Vice-presidente, Dr. António da Silva Gonçalves, 

que viria a ser o segundo Presidente desta instituição, 

hoje Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de 

Justiça, bem como os iniciais Procuradores-Gerais-

Adjuntos Coordenadores do Ministério Público, Dr. 

José António Barreto Nunes (agora Juiz Conselheiro 

jubilado), Dr. Alípio Ribeiro e Dr. Lemos Costa, bem 

como os já aposentados Secretário de Tribunal 

Superior, Senhor Jorge Florêncio dos Santos e 

Escrivães Dona Angelina e Senhor Amieiro, que aqui 

quero saudar afectuosamente e a quem esta Relação 

tanto deve. 
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Para além desses, considerando os 10 anos já 

decorridos, seria injusto não mencionar todos os outros 

Juízes Desembargadores, Procuradores-Gerais 

Adjuntos e Funcionários Judiciais cuja dedicação ao 

Tribunal da Relação de Guimarães e à causa da Justiça 

sempre foi inteira. 

Sendo a mais jovem Relação do País, logo se 

percebeu que a sua afirmação no concerto dos 

Tribunais Superiores exigiria um esforço acrescido no 

que se refere à qualidade das suas decisões e à 

celeridade na tramitação dos processos, para poder 

merecer o respeito da comunidade jurídica e o 

reconhecimento geral pela qualidade da sua 
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jurisprudência, que a elevada taxa de decisões 

confirmadas pelo Supremo Tribunal de Justiça e 

também pelo Tribunal Constitucional não deixa 

desmentir. 

 

Uma merecida palavra de apreço para os Senhores 

Advogados, indispensáveis ao bom funcionamento da 

Justiça e à realização dos princípios do Estado de 

Direito Democrático que, como já aqui afirmei 

aquando da recente apresentação de um livro, serão 

sempre bem vindos nesta Casa que é também sua, 

como é dos cidadãos, das empresas e demais entidades 

que a nós se dirigem clamando por justiça.  
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O aprofundamento do exigível respeito recíproco 

entre os diversos profissionais do foro, é talvez o único 

caminho no sentido da desejável recuperação da boa 

imagem da comunidade jurídica e da justiça. Saibamos 

nós adoptar o lema inclusivo e solidário da CAPITAL 

EUROPEIA DA CULTURA 2012:  

«Todos fazemos parte!» 

 

Dez anos serão, porventura, pouco tempo na 

história dum Tribunal da Relação, mas não deixarão de 

constituir, atento o patamar já alcançado, uma garantia 

de bom desempenho para o futuro.  
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Temos orgulho pelo caminho entretanto trilhado, 

cientes que haverá sempre aspectos a melhorar. 

 

Os Tribunais e por maioria de razão os Tribunais 

Superiores, não podem deixar de se abrir à sociedade, à 

cultura, aos debates jurídicos e ao diálogo com todos 

os profissionais da justiça e de outras áreas científicas. 

Desde o início do presente ano já aqui teve lugar a 

divulgação de um livro feito por juízes, sobre a as 

Novas Linhas da Reforma do Processo Penal, em 

sessão muito participada entre magistrados e 

advogados e que contou, com a presença do Professor 

Doutor Mário Monte, da Escola de Direito da 
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Universidade do Minho e do Dr. Rui Teixeira e Melo, 

ilustre advogado de Guimarães, como comentadores. 

 

Seguiu-se a apresentação de dois livros de poesia – 

“Máscara da Luz” e “Memória das Cidades” – com a 

presença dos respectivos autores António MR Martins 

e Vitor Cintra, respectivamente. 

 

No sábado dia 18 de Fevereiro realizaram-se neste 

Tribunal, na sequência de desafio que nesse sentido me 

foi lançado pela Professora Doutora Alessandra 

Silveira, da Escola de Direito da Universidade do 

Minho e Directora do seu Centro de Estudos em 
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Direito da União (CEDU), dada a funcionalidade e 

beleza das suas instalações, as meias-finais e a final 

duma competição internacional sobre direito da União 

Europeia, (em que se tratou de um caso imaginário de 

direito da concorrência) denominada EUROPEAN LAW 

MOOT COURT COMPETITION, em que participaram, sob 

os auspícios da Escola de Direito e do CEDU da 

Universidade do Minho, mais de 50 estudantes de 

diversos países da União Europeia e os respectivos 

jurados avaliadores do mérito das equipas, em geral 

advogados ou professores universitários, na sua 

maioria britânicos. 
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De tal competição saiu vencedora a equipa do 

King´s College de Londres. 

A realização desse evento neste local só foi 

possível (para mais a um sábado) com a colaboração 

empenhada, gentil e graciosa dos Senhores 

Funcionários Judiciais, que não quiseram deixar de se 

associar a tal evento, que decorreu durante todo o dia e 

fechou com chave de ouro com uma visita aos Paço 

dos Duques de Bragança. 

Mais recentemente tivemos a visita de dezenas de 

alunos de escolas primárias e técnico-profissionais da 

região, acompanhados pelos respectivos professores 

que previamente solicitaram a visita, iniciativas que 
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pensamos poder contribuir para o estreitamento dos 

laços com a sociedade civil e para uma melhor 

compreensão dos desígnios e do funcionamento da 

justiça, em particular dos Tribunais, pelos nossos 

concidadãos.  

 
Numa louvável iniciativa do anterior Presidente 

desta Relação, Dr. António da Silva Gonçalves, estava 

prevista para hoje a apresentação de um livro, 

denominado MEMÓRIAS DA PRIMEIRA DÉCADA 

(2002-2012) sobre a história dos primeiros 10 anos 

deste Tribunal Superior, mas também do próprio 

edifício onde está instalado e das suas diferentes 

utilizações ao longo do tempo, da autoria do Senhor 

Professor Lino Moreira, da Universidade do Minho, 
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que amavelmente aceitou o meu convite para estar hoje 

entre nós. 
 
Por razões que me ultrapassam não será possível 

fazer hoje essa apresentação, o que não significa que 

tal não venha a acontecer num futuro próximo. 

A Justiça portuguesa encontra-se há anos numa 

encruzilhada, não obstante as sucessivas reformas 

implementadas, que se seguem umas às outras sem 

tempo sequer para proceder à avaliação dos seus 

resultados e com uma despropositada tendência para 

se legislar para o momento, ao sabor dos casos 

mediáticos tão ao gosto da nossa comunicação social. 
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Honra seja feita, a Senhora Ministra da Justiça, 

com contagiante energia e profundo conhecimento dos 

meandros da Justiça, tem anunciado e implementado 

medidas que vão no bom sentido e que esperamos 

poderem contribuir para uma melhor organização e 

capacidade de resposta dos órgãos judiciais. 

 

A acção executiva é, desde há anos, um dos 

calcanhares de Aquiles da nossa Justiça, com tribunais 

de execução com dezenas de milhar de processos 

pendentes e com um quadro de magistrados e de 

funcionários gritantemente insuficiente. 
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A qualquer pessoa que viu reconhecida por 

sentença transitada em julgado as razões que lhe 

assistem num determinado pleito, como explicar que o 

efeito pretendido só será alcançável após vários anos, 

ou nunca?     

Com leis de arrendamento que promoveram o 

endividamento das famílias e os lucros do sistema 

bancário, pelas facilidades de acesso ao crédito barato 

para aquisição de casa própria, de que agora sofremos 

os perniciosos efeitos, como a ausência de 

flexibilidade no acesso ao mercado de trabalho, pela 

fixação dos locais de residência, a degradação do 

património imobiliário ou a preocupante dificuldade, 
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ou mesmo impossibilidade, de amortização dos 

créditos hipotecários pelas famílias, quiçá sujeitas a 

apresentarem-se à insolvência, criámos uma sociedade 

de proprietários pobres e de senhorios sem capacidade 

económica para repararem os seus imóveis antigos ou 

degradados, até porque se procederem à recuperação 

dos edifícios correrão o risco de ver acrescidos os seus 

impostos, por via da reavaliação fiscal, quando mais 

se impunha, nesse casos, a isenção do imposto por um 

prazo razoável. 

  

O processo penal, com as suas armadilhas e 

alçapões, vai contribuindo para uma cada vez maior 
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apreensão social quanto aos índices de criminalidade 

violenta e organizada, em relação à qual não pode 

haver condescendência, devendo a lei e os tribunais 

garantir o indispensável efeito dissuasor das penas, 

sem o que pode parecer que o crime compensa. 

Já a discutível opção, tomada há anos atrás, pela 

limitação dos recursos penais para o Supremo 

Tribunal de Justiça aos casos de condenação nas 

instâncias em penas superiores a 8 anos de prisão 

revelou-se, a meu ver, perniciosa, por um lado por 

tender à aplicação de penas com duração inferior e 

porque um condenado em pena de 5, 6 ou 7 anos de 
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prisão efectiva deve ter direito ao recurso para o nosso 

mais Alto Tribunal. 

 

Finalmente, a ausência de cursos de formação 

para magistrados e para funcionários judiciais tem 

contribuído para o avolumar de dificuldades nos 

Tribunais, agravadas por regimes de 

aposentação/jubilação que levam muitos dos melhores 

e mais experientes para uma reforma prematura, com 

o legítimo objectivo de minimizarem os efeitos dos 

concretizados e sucessivamente anunciados cortes no 

valor das pensões, dos aumentos do tempo de serviço 
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e de idade habilitantes, o que aliás não ocorre apenas 

na área da Justiça. 

 

Senhora Ministra da Justiça, 

 

Depois de sucessivas reformas – as que foram 

total ou parcialmente conseguidas, as que ficaram no 

papel e as que foram deficientemente executadas ou 

interpretadas – é compreensível que a comunidade 

jurídica, os cidadãos e as empresas estejam 

expectantes. 

 Num particularmente difícil quadro orçamental, 

financeiro económico e social, como é o que 



                                                   

                    Tribunal da Relação de Guimarães 
                                    Largo João Franco, 248 –  4810-269 Guimarães 

              Telefone: 253 439 900 Fax: 253 439 999 Mail: guimaraes.tr@tribunais.org.pt 
 
                                                                                
                                                                                                  

                                                                                         

21 
 

enfrentamos, quero desejar-lhe, e ao Ministério da 

Justiça no seu conjunto, as maiores felicidades na 

identificação e prossecução das políticas que forem 

consideradas necessárias e apropriadas, ciente de que 

Vossa Excelência é uma conhecedora profunda da 

nossa Justiça e uma combatente empenhada em prol 

da sua real redignificação, quer no que concerne à 

advocacia que abraçou, quer no que diz respeito aos 

tribunais e às magistraturas, em que releva o seu 

notado e notável exercício como membro do Conselho 

Superior da Magistratura e do Conselho Superior do 

Ministério Público. 
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 Termino com “Viagem” de Miguel Torga. 

«È o vento que me leva. 

O vento lusitano. 

É este sopro humano 

Universal 

Que enfuna a inquietação de Portugal. 

É esta fúria de loucura mansa 

Que tudo alcança 

Sem alcançar. 

Que vai de céu em céu, 

De mar em mar, 

Até nunca chegar 

É esta tentação de me encontrar 
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Mais rico de amargura 

Nas pausas da aventura 

De me procurar…» 

          Guimarães, 20 de Abril de 2012 

      O Presidente da Relação de Guimarães 

        (António Alberto Rodrigues Ribeiro)            

 


