
 

NOTA BREVE 

Homenagem ao Senhor Conselheiro Nuno Ataíde das Neves 

 

Gratidão é a memória do coração 

 

Festa de homenagem é isso mesmo - um caminho pela memória feita a partir de um trilho de partilha entre colegas e amigos. 

 

Escolhi duas notas breves que gostaria de realçar na passagem do Nuno Ataíde das Neves pela nossa Relação enquanto seu 

Presidente.  

Desde logo, o tributo às artes, à cultura, trazendo essa dimensão única à vida do Tribunal.  

Por isso, optou-se por este momento musical, com piano e violino, como tributo por todos prestado a esta dimensão artística. 

O segundo registo resulta mais íntimo, mais nosso.  

Tolentino de Mendonça tem uma frase que tudo define: O Essencial é pouco mas tem sempre que ser plural 

Aqui fala-vos da dimensão solidária, humanista, transmitida pelo nosso Presidente Emérito. Teve a iniciativa de criar o “Gesto 

Solidário” que permitiu ajudar quatro instituições de solidariedade social; mas recordo, também, as mensagens que nos fez chegar, a todos os 

Colegas, no auge da pandemia.   

Nunca se esqueceu naqueles tempos de confinamento de trazer uma palavra de pertença, de solidariedade. E essa é, para mim, a 

imagem mais forte que fica do nosso Presidente. Há outras, com certeza que sim, mas, no fim desta travessia, a memória grava aquilo que 

nos faz melhores. 

Há cerca de um ano, o Presidente Emérito escrevia-nos assim: 

“Todos andamos mais isolados e sozinhos, mais fechados nas nossas quatro paredes, menos animados e menos entusiasmados, 

mais metidos em nós próprios, menos felizes... 

O apelo que aqui gostaria de vos deixar: uma palavra de energia e de renovado vigor, uma palavra de coragem (...) renovando a 

vontade de nos revermos, em convívio alargado, com confiança e com serenidade, e nos voltarmos a abraçar com Alegria e Amizade.” 

 

Obrigado, Nuno, por nos teres mostrado de modo simples a importância de estarmos juntos, sobretudo quando é maior a 

adversidade. 

Aceita o nosso coletivo Abraço!  

José Igreja Matos 


