
Atos diversos do ano de 2006
Domingo, 31 Dezembro 2006 00:00

  
O ano de 2006 foi, na sequência de anos anteriores, repleto de actividade quer a nível interno
quer a nível externo.  

- A nível interno

  

Deu-se seguimento à actividade própria da gestão, nas suas vertentes administrativa e
processual, de molde a conseguir-se que tudo estivesse feito, em tempo, e a actividade
processual conseguida sem atrasos, dinamizando-se também algumas acções de convívio que
tanto contribuíram e contribuem para o sentimento de amizade e unidade do Tribunal com e
dos seus membros,

  

- A nível externo

  

Promoveram-se e organizaram-se reuniões com todos os Juízes da I instância da área afecta à
jurisdição deste Tribunal Superior;

  

Visitaram-se tribunais em obras, a fim de nos inteirarmos do seu estado e da sua dinâmica,
promovendo-se as medidas que foram entendidas adequadas;

  

Fizeram-se reuniões com o C.S.M. e com os restantes Tribunais das Relações e Tribunais
Centrais Administrativos por causa dos mapas de férias judiciais dos Srs. Magistrados que,
pela primeira vez, desde há décadas, tiveram de ser organizados ex vi das alterações
legislativas pertinentes sobre "férias judiciais";

  

Reuniões com o Ministro da Justiça sobre "Desmaterialização dos Recursos" e sobre outros
temas afectos à Justiça.

  

Colaborou (o Tribunal) pessoal e com Juízes seus, com a Delegação de Guimarães da Ordem
dos Advogados, em Conferências e em formação de advogados estagiários.
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Vários escritos, sobre matérias judiciárias, enviados ao Ministério da Justiça e a outras
Entidades.

  

Participou em outras reuniões várias, Congressos e Conferências, sobre matérias referentes ou
próximas da Justiça e/ou relacionadas com Direito Europeu.

  

Em Manifestações Culturais nomeadamente organizadas pela Câmara Municipal de
Guimarães.

  

Em Conferências várias da Universidade do Minho .

  

Deu colaboração através de Juízes-Desembargadores do Tribunal com a Associação Jurídica
de Braga, etc.

  

O ano de 2006 foi assim, em síntese, um ano de realização do Tribunal Superior da Relação de
Guimarães.

Um ano em que, mais uma vez, a sua Nobre Função se cumpriu.
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