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Senhora e Senhor Vice-Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

Senhora e Senhores Presidentes de Secção 

 

Senhor presidente Emérito 

 

Ilustres convidados 

 

Excelências. 

 

Caros Colegas. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

Começo por agradecer a presença de todos quantos estão aqui hoje. 

Com esse gesto valorizam e dão pleno significado a este ato solene no Supremo Tribunal de Justiça. 

 

Estamos reunidos para testemunhar o início de funções como Vice-Presidente do Supremo Tribunal 

de Justiça do Sr. Juiz Conselheiro Olindo Geraldes. 

 

Antes de dirigir umas palavras ao novo Vice-Presidente desta instituição, permitam-me começar por 

deixar duas breves referências prévias. 
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A primeira é para endereçar uma saudação particular ao anterior Vice-Presidente, Conselheiro Pinto 

Hespanhol, recentemente jubilado. 

Sucedeu, por casualidade de agenda, que esta cerimónia decorresse apenas um dia após o XI 

Colóquio de Direito do Trabalho, ontem realizado neste mesmo salão. 

Tive então a oportunidade de saudar o empenho do anterior Vice-Presidente no erigir e aprimorar 

daquela iniciativa, que muito vem prestigiando este Tribunal e, particularmente, a sua Secção 

Social. 

 

Cabe-me agora agradecer todo o seu trabalho neste tribunal. 

 

O seu labor, persistência, espírito de missão, dedicação e inteligência contribuíram muitíssimo para 

a elevação desta casa e a excelência da jurisprudência da Secção Social. 

Por isso, o meu reconhecimento público que aqui deixo vivamente expresso e sentido. 

 

Bem-Haja, por tudo, senhor Conselheiro Pinto Hespanhol. 

 

Impõe-se, ainda, uma breve referência também para o Conselheiro Chambel Mourisco, que, com o 

Conselheiro Olindo Geraldes, se apresentou a concorrer para o cargo de Vice-Presidente. 

Com a disponibilidade manifestada, reforçada com a excelência do seu percurso profissional, em 

muito contribuiu para a demonstração da democracia interna e vitalidade do Supremo Tribunal de 

Justiça, elevando o acto de eleição. 

Um bem-haja pessoal e institucional pela sua disponibilidade. 

*** 

 

A segunda referência prévia que quero deixar é uma palavra de ânimo a toda a instituição 

“Supremo Tribunal de Justiça”. 

Estamos todos os que trabalham nesta casa, Magistrados e Funcionários, a passar uma fase muito 

difícil. 



 

3 

 

A deslocação para instalações provisórias, numa zona cujo acesso exige um esforço acrescido, tem 

agravado fortemente o nosso trabalho. 

 

O passar do tempo tem deixado a sua marca. 

 

Há, em todos nós, sinais claros de fadiga, quiçá de algum desânimo. 

 

Sucede que a cerimónia de hoje será a última que este salão nobre acolherá até à conclusão das 

obras de recuperação e melhoramento do edifício. 

 

A segunda fase das obras, a respeitante ao interior, iniciar-se-á nos próximos dias. 

Tem o prazo de execução de um ano e tudo iremos fazer para que seja respeitado.  

Por isso, esta casa vai ficar fechada até uma reabertura que, esperamos, seja um reencontro feliz 

com o simbolismo, a história e o sentido pleno da instituição. 

Até lá será exigida resiliência e ânimo. 

 

Os actos solenes e as iniciativas programadas terão de ocorrer fora do seu lugar natural. 

Assim, os colóquios de direito penal, direito civil e sobre insolvências, aprazados para 21 de 

novembro, 12 de dezembro e 22 de janeiro, respectivamente, serão realizados com toda a 

dignidade, mas em local diverso deste salão. 

O próprio ato de abertura solene do ano judicial será realizado noutro local, mas com a dignidade 

que a ocasião justifica. 

 

Todas as iniciativas se manterão, mas serão feitas fora deste espaço por um período de tempo que 

queremos que passe rápido. 

Deste modo, porque esta cerimónia marca o início de um período final de afastamento deste local, 

quero deixar uma palavra de apreço e ânimo a todos. 
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O regresso para uma casa recuperada e melhorada já se antevê, com alguma brevidade. 

Olhemos todos, com otimismo, essa perspetiva e, com isso, tentemos ultrapassar as dificuldades 

que infelizmente o presente nos traz. 

 

Fechadas estas referências, dirijo-me agora ao Sr. Vice-Presidente Olindo Geraldes, a quem tive a 

honra de há pouco conferir posse, saudando-o calorosamente. 

O Conselheiro Olindo Geraldes é um prestigiado Magistrado Judicial, com um longo percurso 

profissional em diversos tribunais. 

Ascendeu a este tribunal em 23 de março de 2016 e vem desempenhando funções na 7ª Secção, 

Cível, com competência reconhecida.  

Será certamente um excelente Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 

 

 

É natural do “reino maravilhoso” de que falava Miguel Torga. 

Um transmontano de Macedo de Cavaleiros, há muito residente em Lisboa. 

Esperamos que mantenha na íntegra a característica que o poeta apontava aos transmontanos:  

- Nada ter medo senão da pequenez. 

 

É esse o único receio que, verdadeiramente, pode e deve ter. O medo de ficar aquém do que tem 

capacidade de fazer. 

Sr. Vice-Presidente. 

Meu caro Olindo. 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e todos os que aqui trabalham precisam do seu 

contributo nesta fase essencial e difícil. 

 

A intervenção no edifício-sede.  

As dificuldades da deslocalização.  
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O desenvolvimento do sistema informático do Supremo Tribunal.  

A publicação em base de dados de todas as decisões deste tribunal.  

As novas exigências impostas ao Contencioso e aos serviços são tudo desafios essenciais e outros 

há, todos os dias. 

 

Para isso contamos com a sua dedicação e o seu empenhado contributo. 

 

Estou certo de que saberá estar à altura da função e cumprirá o seu mandato com a elevação, a 

intensidade, o rigor e o primor que todos esperamos. 

É essa a minha esperança e a minha convicção. 

 

Termino, renovando os agradecimentos a todos os que se dignaram estar presentes neste acto, 

enobrecendo-o, e deixando ao Sr. Vice-Presidente Conselheiro Olindo Geraldes os meus sinceros e 

renovados votos das maiores felicidades no desempenho do mandato que agora inicia.  

O seu sucesso será o de todos nós e, sobretudo, dos cidadãos e da Justiça. 

* 

Muito obrigado. 

 

Lisboa, 17 de outubro de 2018 

António Joaquim Piçarra 


