
1 Ex.mas Senhoras e senhores Desembargadores empossados 

Primeiras palavras de júbilo pelo momento que vivem, a festa é vossa, sois os festejados, todos 
quantos estão presentes vos endereçam votos de parabéns pela nova fase das vossas vidas e 
de felicidades maiores no exercício das novas funções 

2 Senhores Conselheiros, a vossa presença orgulho e alegria, melhor que ninguém sabem 
apreciar a importância destes momentos, já passaram por estas instâncias, a valorização deste 
momento, nobiliza o acto e honra este Tribunal 

4. Senhoras e senhores Desembargadores, Senhora Vice-Presidente, a todos ficamos muito 
gratos pela vossa comparência neste momento em que recebemos novos colegas, na certeza 
de que os mesmos serão por vós acolhidos, em cada Secção, de uma forma especial pelos 
respectivos Presidentes, mas também por todo o corpo de Magistrados 

3. Senhora Procuradora Geral Distrital, D.ra Raquel Desterro, na sua pessoa saúdo todos os 
Magistrados do Ministério Público, PGA e Procuradores, muito agradecendo a vossa partilha 
deste momento de acolhimento aos novos Desembargadores desta Casa 

4. Senhores Presidentes das Comarcas do Porto, Desembargador Rodrigues da Cunha e Porto 
Este,Desembargadora Armanda Gonçalves, ora empossada. 

5. Excelência Reverendíssima Senhor Bispo do Porto. D. Manuel Linda 

6. Ex. mo Senhor Presidente da CMP, Dr. Rui Moreira 

7. Ex.mo Senhor Presidente da Fundação Eng. António de Almeida, Dr. Fernando Aguiar Branco 

7. Ex.mo Senhor Director da Directoria do Norte da Polícia Judiciária, Dr. Norberto Martins 

8. Ex.mo Senhor Presidente do Cons. Reg. Do Porto da Ordem dos Advogados, Dr. Paulo 
Pimenta 

9. Ex.mo Senhor Presidente do Cons. Reg. Do Porto da Ordem dos Solicitadores e Agentes de 
Execução, Dr. Duarte Pinto 

10. Senhoras e Senhoras Professores Universitários 

11. Ex,mos elementos do Coral de Justiça 

10. Ex.moComandante do pessoal do Exército, Senhor Major Rui Lopes 

11. Ex.mo Senhor Tenente Coronel Manuel Augusto Silva Cadeira 

12. Ex.mo Comandante Metropolitano Superintendente Chefe Paulo Lucas 

 

Agradeço ÀS FORÇAS VIVAS DESTA CIDADE DO PORTO A VOSSA PRESENÇA, VOIS SOIS OS 
OBSERVADORES PRIMEIROS DA ACÇÃO DA JUSTIÇA 

13. Ex.mos Senhores funcionários Judiciais 



14. Minhas Senhoras e meus Senhores 

- 

- Dia de Festa, de acolhimento de novos Desembargadores 

- Magistrados de Qualidade, critérios de graduação, não apenas o tempo, mas o mérito 

- Momento especial da Carreira, mais uma vez prestam o juramento da total dedicação ao 
nobre exercício de suas funções,  

Cada vez mais difíceis, num tempo que quase não tem tempo, um tempo de correria constante 
em que todos acabamos por não ter disponibilidade para o que de melhor a vida nos oferece e 
nos fazemos dependentes da correria desenfreada do dia a dia. 

- A preocupação dos Magistrados, a Rule ofPaw, a independência dos tribunais, a separação de 
Poderes. 

- Os ventos do leste e os estranhos sopros que por vezes já se vão sentindo dentro de casa- 

- A INDEPENDÊNCIA DOS TRIBUNAIS 

Vois, entidades aqui presentes,sois testemunhas deste nosso esforço 

- a garantia da preservação dos direitos fundamentais, da liberdade, da democracia 

- A Inteligência artificial, a crescente desumanização das relações sociais, mesmo aqui com o 
CITIUS 

- Temos de estar atentos e contrariar o caminho do domínio dos sistemas informáticos sobre a 
vontade humana e sobre os valores da humanidade, a solidariedade  

- A carreira da Magistratura é de trabalho e de sacrifício, de dedicação ao bem estar dos 
cidadãos, mediante a regulação dos interesses em conflito, abnegação, humildade, sem 
prejuízo da determinação, absoluta verticalidade 

- O Dom da Palavra, o peso de cada Palavra, a delicadeza e a subliteza do discurso judiciário, 
cada palavra tem o seu peso – o princípio da simplicidade e transparência do discurso 

- Antes de terminar, uma palavra muito sentida, que dirijo a todos os familiares das senhoras e 
senhores Desembargadores empossados, Cônjuges, pais e filhos, este momento de festa 
também é da Família, é um momento de comemoração vivido por todos e com uma carga 
sentimental  

- Senhor Conselheiro Florindo Pires Salpico e Senhor Conselheiro José da Silva Paixão 

Por fim, voltando ao princípio, desejo que se sintam bem neste  

Condições de Trabalho 

A minha inteira disponibilidade, a Amizade 



 


