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“O ideal do ser humano, livre, liberto do medo e da miséria, não pode ser
realizado a menos que sejam criadas condições que permitam a cada um desfrutar dos seus direitos económicos, sociais e culturais, bem como dos seus
direitos civis e políticos”.
1.Esta Conferência é promovida conjuntamente pela Associação Internacional de Juristas Democratas (AIJD) e pela Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD); realizar-se-á em
Lisboa nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016; e tem como objectivo assinalar o 50.º Aniversário
da aprovação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas do Pacto Internacional
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis
e Políticos.
2.Tema central da Conferência:

Sugestões de temas (entre outros):
- Proclamação de direitos e condicionalismos do
“Os Pactos Internacionais de direitos humanos respectivo exercício;
(PIDESC e PIDCP) aprovados pela ONU em 16 de - Problemas actuais da paz mundial e regional;
Dezembro de 1966: significado histórico; alcance - Direito dos povos a disporem deles mesmos (desenvolvimento económico, social e cultural).
político e jurídico; vicissitudes”.
3.A Conferência funcionará em sessões plenárias
e em comissões, de acordo com as regras
seguintes:
3.1. Haverá uma sessão plenária de abertura, no
dia 10 de Novembro, e uma sessão plenária de
encerramento, no dia 12 (à tarde) – cujos temas e
oradores serão oportunamente anunciados pela
Comissão Organizadora do evento.
3.2. Nos dias 11 (todo o dia) e 12 (durante a
manhã) desenrolar-se-ão os trabalhos das
seguintes três comissões:
1ª Comissão – Enquadramento histórico e jurídico dos Pactos;
Sugestões de temas (entre outros):
- A Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 10/12/1948, e os Pactos Internacionais de 1966:
significado histórico; alcance político e jurídico;
- Direitos humanos e direitos fundamentais; indivisibilidade dos direitos humanos;
- O direito internacional dos direitos
humanos.
2ª Comissão – Mundialização e direitos humanos;

3ª Comissão – A(s) luta(s) pelos direitos humanos,
hoje.
Sugestões de temas (entre outros):
- Lutas dos povos e das suas organizações sociais pelo
reconhecimento efectivo e condições de exercício dos
direitos humanos;
- Lutas contra todas as formas de exclusão ou diferenciação social (situação das mulheres, crianças,
idosos, pessoas com deficiência, etc.);
- Sistemas de protecção dos direitos humanos.
3.3Os participantes na Conferência poderão abordar
nas suas comunicações quaisquer assuntos relacionados com os dois Pactos internacionais de 1966, e os direitos concretos neles proclamados (como o direito ao
trabalho; direito a a existência decente e digna; salário
equitativo, segurança social, saúde, educação, cultura;
direito à actividade sindical; etc.) – integrando-os nos
temas genéricos das referidas Comissões.
4. A Conferência está aberta à participação de juristas e não juristas de todo o mundo, que se inscrevam
para tal efeito até ao dia 30 de Setembro de 2016
(link no final).
4.1.Com a inscrição, e se quiserem apresentar comunicações, os participantes indicarão os temas que pre-
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tendam tratar, no âmbito geral da Conferência; e apresentarão um sumário (ou, se o entenderem, o texto
completo) dessas suas intervenções.
A inscrição é gratuita.
4.2Nas comunicações devem ser incluídas umas
quantas conclusões e/ou recomendações, para serem
consideradas nas actas de cada uma das Comissões e
na Proclamação final da Conferência.
5.Compete à Comissão Organizadora da Conferência,
com base nas fichas de inscrição, enquadrar e distribuir os participantes pelas comissões respectivas.
5.1. A Comissão Organizadora poderá promover a
constituição de outras comissões “ad hoc”, para além
das três acima indicadas, se a diversidade de temas das
comunicações apresentadas assim o justificar.
5.2.As comissões funcionarão sob a direcção de um
ou mais coordenadores, a designar pela Comissão Organizadora.
5.3Compete aos coordenadores distribuir o tempo
das intervenções; seleccionar as comunicações que
devam ser publicadas; e elaborar as conclusões e recomendações das respectivas comissões, com base nas
comunicações apresentadas.
5.4A Comissão Organizadora poderá convidar personalidades de referência, juristas e não juristas, para
proferirem intervenções iniciais em cada uma das
comissões, de introdução aos temas a tratar.
5.5.As conclusões das diversas comissões serão levadas à sessão plenária, para aprovação final.
5.6As comunicações podem ser apresentadas em português, francês e inglês.
Para marcação de viagens/hotel/alojamento e outras
informações logísticas poderá ser contactada a agência
de viagens Happy Landings: Rua da Saudade, 15 r/c
esq. 1100-582 Lisboa Portugal
t-351 217 268 818 t-351 217 268 820
site: happylandings.travel
email: ets@happylandings.travel
Ficha de Inscrição
http://goo.gl/forms/PqalQTLSxjL6whv12
Associação Portuguesa de Juristas Democratas
a.portuguesajuristasdemocratas@gmail.com
Contacto telefónico: 217904060 Móvel: 919153795

APELO
A publicação neste Boletim da convocatória e
programa da Conferência Internacional sobre o
50º aniversário da aprovação pela ONU dos
Pactos Internacionais de Direitos Humanos é
muito mais que uma simples notícia – é um apelo.
Um apelo a todos os associados da A.P.J.D., e demais pessoas, juristas e não juristas, que se interessem pelos direitos humanos, na sua expressão
verdadeiramente emancipadora, para que adiram
a esta iniciativa que vai ter a participação de militantes de tantas lutas sociais e políticas, provindos de todos os continentes, e que queremos
receber e acolher fraternalmente no nosso país
(sendo necessárias, para tanto, a conjugação de
esforços e a participação de todos os associados
da A.P.J.D. e mais cidadãos que estes mobilizem).
Queremos fazer da Conferência uma oportunidade de profunda reflexão sobre temas tão relevantes para a vida e o futuro dos povos – mas
também um ponto de encontro, e uma festa de
confraternização entre tantos juristas, professores, sindicalistas, et alia, provindos de geografias diversas, mas unidos pelo mesmo ideal do
ser humano, livre, liberto do medo e da miséria
(como se diz nos dois Pactos).
Ficamos a aguardar, Caros Associados, as vossas
inscrições.
Nota importante: podem (e devem) enviar desde
já as inscrições, para o e-mail da A.P.J.D., ou por
correio, mesmo sem indicação dos temas que pretendam tratar; tal indicação, bem como o sumário
das respectivas comunicações, podem ser apresentados até ao dia 15 de Setembro de 2016. A comunicação imediata permitirá que a Organização
tome conhecimento do número de inscrições, para
efeitos de providenciar desde já pela logística correspondente.
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1. Nos editoriais do Boletim têm-se apresentado
à consideração dos leitores (que são, essencialmente, os associados da A.P.J.D.) algumas notas
sobre a evolução da situação política do país – o
que faz todo o sentido numa publicação de juristas e para juristas, já que o direito é conformado
pela instância política e pelas infraestruturas sociais e económicas que a definem e suportam. Teremos sempre de falar de política para situar e
compreender o direito (1).

senvolvimento para Portugal, que aposte na valorização dos salários e na luta contra a precariedade, relance o investimento na educação, na
cultura e na ciência, e devolva à sociedade portuguesa a confiança e a esperança no futuro;
e)Valorizar a participação dos cidadãos, a descentralização política e as autonomias insulares.”
3. Esta solução de viabilização de um governo
com base em compromissos partidários mínimos
tendentes a assegurar determinados objectivos
políticos, de interesse nacional e patriótico, é suficientemente conhecida e adoptada um pouco
por todo o mundo, e designadamente na Europa
– não se afigurando que, à partida, pudesse ser
objecto de quaisquer objecções constitucionais e
políticas quanto a essa sua matriz originária.

2. E a política que tivemos, nestes primeiros seis
meses de vigência do XXI Governo Constitucional, foi a governação de um só partido (o Partido Socialista), garantida parlamentarmente
pelos partidos à sua esquerda. Para tanto, foram
celebrados acordos entre o PS e esses partidos à
sua esquerda (Bloco, PCP e Verdes) viabilizando
uma alternativa política, traduzida num conjunto
de medidas concretas que permitissem a inversão Mas não sucedeu assim – porque a direita (essenda degradação das condições de vida do povo por- cialmente, PSD e CDS) desferiu contra esses acortuguês bem como das funções sociais do Estado. dos políticos de incidência parlamentar todos os
vitupérios da sua retórica conservadora – acuFoi expressamente reconhecido nesses acordos sando-os particularmente de uma pretensa
que existia “uma base institucional bastante para promiscuidade perigosa, pela natureza, origem e
que o PS pudesse formar governo, apresentar o seu programas dos partidos subscritores, alguns deles
programa de governo, entrar em funções e adoptar contrários à Europa, à NATO, às potências miluma política que assegure uma solução duradoura itares, ao euro, enfim, a uma série de potestades
supra-nacionais às quais o PSD e o CDS prestam
na perspectiva da legislatura”.
Estamos, por conseguinte, perante acordos de homenagem e vassalagem. Tudo isto apregoado
incidência parlamentar, em que os partidos sig- aos quatro ventos das antenas e pantalhas pánatários se comprometeram a examinar e aprovar trias, e soprado entre dentes nos aerópagos interum conjunto de matérias convergentes e “assumir nacionais. O Governo em funções estaria “refém”
de comunistas e outros indesejáveis, opositores
um novo rumo para o país que garanta:
a)Virar a página das políticas e estratégia de em declarados de acordos internacionais firmados por
Portugal – e, só por isso, seria um Governo de lepobrecimento seguida por PSD e CDS;
b)Defender as funções sociais do Estado e os gitimidade muito duvidosa (2).
serviços públicos, na segurança social, na educação e na saúde, promovendo um combate sério 4. Em resposta a essas vozes controversas da dià pobreza e às desigualdades sociais e económicas; reita, devemos salientar que a primeira virtualic)Conduzir uma nova estratégia económica as- dade da presente solução governativa reside
sente no crescimento e no emprego, no aumento precisamente na circunstância de estar conforme
do rendimento das famílias e na criação de com os resultados eleitorais (quer no que se refere
condições para o investimento público e privado; à nomeação do Primeiro-Ministro, quer quanto à
d)Promover um novo modelo de progresso e de- viabilização do Governo pela Assembleia da
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República) – significando assim o primado da vontade do povo português e o respeito pela Constituição da República.
São os eleitos do povo, isto é, os deputados da
Assembleia da República, quem tem competência
para “apreciar o programa do Governo” e “votar
moções de confiança e de censura ao Governo”
(artigo 163º, d) e e) da C.R.P.) – pelo que, constitucionalmente, as soluções governativas são as que
forem asseguradas pelas maiorias que se formem
naquele órgão de soberania (A.R.). Como se diz
no artigo 108º da C.R.P., “o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição”; e “a Assembleia da República é a
assembleia representativa de todos os cidadãos
portugueses” (artigo 147º).
Cumpre-nos preservar e respeitar a Constituição
que temos, neste tempo presente com perto de
nove séculos de história; e dizer às Europas do
nosso desencantamento que “para cá deste Marão
mandam os que cá estão” (isto, obviamente, sem
pretensões cisionistas; sem jangadas de pedra;
mas também sem quebra do nosso sentido e dever
de independência).
5. Importa salientar, por outro lado, que não
basta ao sistema político assegurar a conversão
dos votos em mandatos – mas também, e principalmente, a conversão de votos em políticas. Para
tanto, os eleitos deverão ser capazes de discernir,
em cada momento histórico, quais os acordos possíveis com outras forças políticas no sentido de assegurar a concretização dos legítimos interesses e
reivindicações dos respectivos eleitores – como
sejam o descongelamento de pensões; combate à
precariedade no emprego; reforço da capacidade
e competências do Serviço Nacional de Saúde e de
outros serviços públicos; salvaguarda das funções
sociais do Estado, etc., etc.; não esquecendo assim
que entre as tarefas fundamentais do Estado se
inclui a de “promover o bem-estar e a qualidade
de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos
económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais” (artigo 9º, d) da
C.R.P.).

6. É certo que as medidas até agora implementadas constituem ainda um pequeno passo no
imenso terreno que importa percorrer – tantos
foram os cortes e restrições impostos ao povo português nos quatro anos de coligação entre o anterior Governo e a troika, mas constituem já um
significativo progresso, pelo que implicam de reversão de políticas e abertura de melhores perspectivas para o futuro; tudo isto, não obstante
os condicionalismos restritivos herdados do passado, e os decorrentes da grave e sistémica crise
financeira internacional, designadamente dos
nossos principais mercados importadores de bens
e serviços.
7. Com os acordos políticos atrás referidos, e a
viabilização consequente do XXI Governo Constitucional, o PS e os partidos à sua esquerda
(Bloco, PCP e Verdes) afirmaram e concretizaram
a sua responsabilidade de “procurar uma política
que dê resposta a problemas mais urgentes dos
portugueses, do emprego, dos salários e rendimentos, das pensões e prestações sociais, dos direitos,
das funções sociais do Estado e dos serviços públicos, nomeadamente a saúde, a educação, a segurança social e a cultura”,ou, noutras palavras
“assegurar uma resposta pronta a legítimas aspirações do povo português de ver recuperados os
rendimentos, devolvidos os seus direitos, asseguradas as melhores condições de vida”.
E, com esses compromissos recíprocos, foi possível construir um bloco parlamentar em que os
partidos envolvidos, mantendo a sua autonomia
e diferenciação programática, assentaram num
conjunto de “soluções de política inadiáveis” que
permitiu afastar o PSD e o CDS da governação
(um dos objectivos centrais dos acordos firmados:
“impedir que PSD e CDS prossigam a política que
expressivamente o País condenou”.
Assim, o PSD e o CDS não são agora “partidos
do arco da governação” efectiva, mas sim “do arco
da oposição” (com o estatuto constitucional correspondente); afigurando-se no entanto que não
terão ainda compreendido bem as responsabilidades desse novo posicionamento político (isto,
pelo teor revanchista das suas intervenções no
parlamento e fora dele, com a indisfarçável amar-
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gura de se verem afastados das prerrogativas e menor medida, com a participação e o compromordomias da governação) – (3).
metimento de todos) – e é já um “caso de estudo”
particularmente significativo, que se confronta no
8. Pode acontecer que esse afastamento da dire- entanto com um conjunto de obstáculos e conita venha a revelar-se como que “irrevogável” – strangimentos, exógenos e endógenos, de entre os
isto, obviamente, se o povo e os seus represen- quais podemos salientar os seguintes:
tantes eleitos quiserem.
Para tanto, é indispensável o aperfeiçoamento e
a) Os constrangimentos resultantes da dívida
aprofundamento da solução política encontrada pública – Segundo as conclusões do Relatório preentre o PS e os partidos à sua esquerda – saber liminar do Grupo Técnico da Iniciativa para uma
em que medida todos eles estão dispostos a privi- Auditoria Cidadã à Dívida Pública (IAC), esta
legiar uma sucessão de plataformas mínimas que “está inquinada por despesa pública ilegítima,
constituam o denominador comum dos seus isto é, benefícios obtidos de decisões públicas
eleitorados (salvaguardando obviamente a au- coniventes com interesses privados e perdas pritonomia das suas diferentes propostas pro- vadas tornadas públicas”; “está inquinada pelas
gramáticas); para além de, concomitantemente, condições impostas pela troika”; e “é um gardesenvolverem esforços tendentes à possível con- rote”, que serviu para “impor a Portugal um procretização de outras matérias convergentes; e até grama político não sufragado de destruição do
mesmo aproximações quanto a temas relativa- estado social e do próprio estado de direito
mente aos quais esses partidos estão ainda dis- democrático” (programa esse agora parcialmente
tantes (como a Europa; o euro; as políticas em vias de reversão pelo Governo actual) – (5);
financeiras; os blocos militares; etc.).
b) As pressões de todo o tipo exercidas pela direita
Em suma, é essencial continuar a impedir que o interna e externa. Como foi salientado por André
PSD e o CDS possam regressar ao governo do Freire, “o governo e a maioria parlamentar têm
país; continuar a lutar contra as políticas de aus- estado “debaixo de fogo” permanente da direita
teridade e empobrecimento que vitimaram o povo portuguesa e europeia, da Comissão Europeia, de
português nos quatro anos do anterior Governo; governos conservadores de outros países (por exe, ao mesmo tempo, desenvolver esforços no plano emplo, o alemão), dos mass media portugueses
internacional tendentes a uma plataforma predominantemente alinhados com a doxa domicomum europeia de forças progressistas (particu- nante, etc., para que a mudança de políticas seja
larmente, dos países do Sul), que possam fazer reduzida ao mínimo”; acrescentando que “o que
frente às grandes potências e sua ditadura do cap- está aqui em causa, com o teste que representa o
ital financeiro (4). É preciso, e urgente, que os XXI governo constitucional para Portugal e para
povos da Europa (sobretudo, repete-se, dos países a União Europeia, é saber se é possível alguma
do Sul) consigam libertar-se da verdadeira situ- diferenciação político-partidária significativa
ação colonial em que se encontram face ao (consubstancial a uma qualquer democracia repdomínio exercido pelas centrais financeiras inter- resentativa) neste quadro de um forte “colete-denacionais e os grandes países que as apoiam. É forças” europeu representado pelo Tratado
essa coligação mais ou menos oculta de grandes Orçamental, pelos critérios de Maastricht e por
agências e países quem verdadeiramente exerce o todo o enquadramento paraconstitucional eupoder à escala mundial – e tem bloqueado as ex- ropeu (nomeadamente o facto de os bancos se fiperiências democráticas emancipadoras despole- nanciarem a taxas reduzidíssimas junto do Banco
tadas nos diversos continentes.
Central Europeu, mas os Estados estarem
proibidos de o fazer e, por isso, terem de recorrer
9. A situação portuguesa continua a desen- aos mercados de capitais, a taxas mais altas e fivolver-se à vista de todos nós (e, em maior ou cando à mercê da especulação financeira e das
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agências de notação. Ou, se, pelo contrário, tal
como se passou na Grécia em 2015, podemos
votar, podemos mudar de governo, mas não
podemos nunca mudar de políticas em grau significativo” (6);

condições de igualdade e liberdade, aos cargos
públicos” – artigo 50º, nº 1 da C.R.P.); evitandose a burocratização, aproximando os serviços das
populações e assegurando a participação dos interessados na gestão efectiva (artigo 267º, nº 1 da
C.R.P.); enfim, promovendo e potenciando a idenc) Outros condicionamentos dimanam da situ- tificação dos cidadãos com os seus representantes
ação calamitosa da banca nacional, com os conse- eleitos e com as políticas que vão sendo desenquentes efeitos negativos no erário público (casos volvidas.
BPN, BPP, BES, BANIF – e ainda a procissão vai
no adro. . .): teremos todos de continuar a supor- e) Por fim, para encerrar por agora esta selecção
tar e pagar os desmandos dos bancos, que têm en- de preocupações e interrogações, uma breve nota
trado sucessivamente numa espiral de falências sobre o tema da corrupção – que todos identifitécnicas?
camos como uma questão central da nossa vida
Apesar de a C.R.P. proclamar o princípio funda- pública (e da privada também).
mental da “subordinação do poder económico ao
poder político democrático” – artigo 80º, a) – uma
O problema é sempre o mesmo: ou não há leis
parte significativa da banca nacional tem-se feito que permitam prevenir e sancionar determinadas
notar pela sua improbidade institucional e finan- condutas que deveriam ser tipificadas como ilíciceira, em flagrante colisão com aquele citado co- tas; ou há leis, mas não se aplicam; ou apenas se
mando constitucional.
aplicam muito tardiamente (e a justiça tardia não
Importa reprimir estas situações, e designada- é verdadeiramente justiça).
mente aprovar os mecanismos legais capazes de
tutelar eficazmente as actividades do sector finan- Ainda muito recentemente, na discussão pública
ceiro (sendo certo que, segundo a C.R.P., incumbe de certas transferências de altos cargos públicos
prioritariamente ao Estado no âmbito económico para subsequentes ingressos no sector privado, os
e social: I- “reprimir os abusos de posição domi- visados vieram dizer muito candidamente que “a
nante e outras práticas lesivas do interesse geral”; lei não proíbe” – deixando de lado o enquadraII- “criar os instrumentos jurídicos e técnicos mento ético e político das suas condutas.
necessários ao planeamento democrático do desenvolvimento económico e social” – artigo 81º, f)
Pois se a lei não proíbe, onde devesse proibir,
e j)). Como costuma dizer-se, a actividade terão de ser colmatadas tais lacunas – clarifibancária e financeira é algo demasiado impor- cando-se adequadamente as principais situações
tante para ser deixado apenas á discricionar- em causa, em termos que permitam sustentar um
iedade dos donos e gestores dos bancos. O Estado combate frontal a todos os tipos de corrupção,
tem de intervir e controlar – disciplinando o sec- que – como dissemos a outro propósito – “mina
tor, por forma a salvaguardar o interesse público os alicerces de qualquer regime democrático”.
geral.
Pensamos que entre o PS e os partidos à sua esd) Outras dificuldades situam-se ao nível central querda poderá e deverá proceder-se a um entendidos órgãos do Estado e da Administração Pública mento sobre tais matérias, em termos que
– que importa reconfigurar, balizando rigorosa- permitam sanear a nossa vida pública, elimimente as respectivas competências e funções; sal- nando, ou pelo menos reduzindo drasticamente,
vaguardando os princípios básicos da estes cruzamentos de interesses e apropriações de
transparência e independência; assegurando o di- renda pública que figuram entre as maiores
reito constitucional de acesso a cargos públicos toupeiras do nosso sistema político.
(“todos os cidadãos têm o direito de acesso, em
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Notas
(1)No texto introdutório de um dossier subordinado à epígrafe “Le droit contre le droit”, (in,
“Actuel Marx”, nº 21, 1º sem. de 1997), Jean Robelin salientava que “le droit ne traite pas de
phénomènes juridiques, il formalise les rapports
sociaux, il en thématise les conflits et les désordes”; e “il y a une vérité du droit, celle d’ un droit
qui sait ce qu’ est la société parce qu’ il contribue
à la construire dans l’ action même de ses agents,
et qui est l’ instance où les rapports sociaux prennent sens pour ceux qui y sont insérés”.

empenhada em reescrever a história do seu Governo, para fazer o seu branqueamento e para tentar que o actual Governo faça má figura. É
importante fazer a história destes anos negros (=
os da governação PSD/CDS) para não repetirmos
a experiência”.
(4)Qualificação utilizada por António Avelãs
Nunes nos seus estudos sobre o capitalismo (e respectivas máscaras). “O neoliberalismo é a expressão ideológica da supremacia do capital
financeiro sobre o capital produtivo, supremacia
construída e consolidada com a acção do estado
capitalista, que é hoje, visivelmente, a ditadura
do grande capital financeiro” (António Avelãs
Nunes, “Os trabalhadores e a Crise do Capitalismo”, Página a Página, 2015, pág. 62).

(2)Entre os epigramas com que a direita tem mimoseado o XXI Governo Constitucional e os partidos que o apoiam está o rótulo de “geringonça”,
aplicado à solução governativa com evidente
propósito de chicana. Parece que o autor da
rábula terá sido o ex-ministro Paulo Portas – que
nessa altura estaria já certamente muito empen- (5)O referido “Relatório Preliminar” está
hado na “caranguejola” da Mota-Engil, seu novo disponível em “auditoriacidada.info”.
veículo de promoção do “interesse nacional”…)
(6)André Freire, “O futuro da democracia na
(3)Nessa retórica está presente também a mani- era da globalização e da europeização. Reflexão
festa tentativa da direita de branquear os seus a propósito de uma conjuntura portuguesa”, in,
tempos de chumbo. Como justamente salienta “A Prova do Tempo – 40 anos de Constituição”,
José Vitor Malheiros (in, jornal Público, ed. de Assembleia da República, Abril de 2016,
14/6/2016, pág. 41) “a direita PSD-CDS continua págs. 129 e 130.
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Evocação do Dr. Luís de Azevedo, antigo Presidente da A.P.J.D.
Nota biográfica
Dr. Luís de Azevedo nasceu no dia 16 de Janeiro
de 1924 e faleceu no dia 26 de Junho de 2011.
Licenciado em direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, exerceu advocacia
nesta comarca desde 18 de Março de 1948 até ao
seu falecimento.
Perdeu o pai aos 13 anos, e teve de assumir logo
responsabilidades familiares – empregando-se
então no escritório de uma firma de Lisboa; transitando para o ensino técnico, em que obteve o
curso de guarda-livros; passando mais tarde a frequentar a Faculdade de Direito, como aluno voluntário; e vivendo ainda, nos seus primeiros
tempos como advogado, das escritas de contabilidade que fazia para diversas empresas comerciais.
Causídico distinto, cidadão sempre empenhado
nas grandes causas sociais, participante em múltiplas lutas desde a sua juventude (no MUD, na defesa dos presos políticos, na resistência ao
fascismo, na esperança e nas vicissitudes do Portugal democrático) – o Dr. Luís de Azevedo distinguiu-se sempre pela sua inteligência,
empenhamento e combatividade na busca comum
de uma sociedade mais justa, progressista e
solidária.
Sempre considerou o exercício da advocacia
como um espaço de liberdade – e era isso o que
mais o apaixonava na profissão: poder ajudar as
pessoas a desenvencilharem-se das malhas opressivas da burocracia e dos poderes e o sentimento
da utilidade social dessa intervenção (de que
havia alguma margem, dentro das contingências
do sistema, para uma actuação positiva dos advogados na defesa dos cidadãos e das instituições);
embora conhecendo, como jurista consciente que
era, os limites que o regime fascista colocava ao
exercício dos direitos e das liberdades – tutelados
por leis drasticamente restritivas e sujeitos à
acção persecutória combinada da censura, da
polícia política e dos tribunais plenários.
Foi no contexto histórico do regime fascista português (salazarismo e marcelismo) que o Dr. Luís
de Azevedo viveu os seus primeiros anos de advo-

cacia – e contra ele sentiu o dever e necessidade
imperiosa de lutar, como advogado, e como
cidadão.
Interveio no Tribunal Plenário de Lisboa, em defesa de muitos presos políticos (tendo aí participado no chamado “caso de Beja”, ao lado de
outros grandes nomes da advocacia portuguesa).
Mas o combate dos juristas, antes e depois do 25
de Abril de 1974, não poderia confinar-se às
questões estritas do mundo do direito, mas teria
de inserir-se no conjunto dos movimentos sociais
que se reclamavam de um modelo de sociedade alternativa, e que lutavam por ela; e, nessa perspectiva, Luís de Azevedo não esteve apenas no apoio
aos presos políticos, mas também no MUD, no
trabalho clandestino, em diversos momentos e
frentes de luta por um Portugal democrático.
A partir de 1974, depois de abertas as portas que
Abril abriu, Luís de Azevedo viveu intensamente
o júbilo de ver derrubado o fascismo, integrou-se
nos movimentos de apoio ao novo regime
democrático e partilhou a esperança na implantação e viabilização no nosso país de uma sociedade alternativa, mais justa e fraterna, capaz
de atenuar significativamente as desigualdades
económicas e culturais (eliminar o fosso imenso
entre a minoria dos possidentes e a multidão dos
“humilhados e ofendidos” ).
Sabemos como foi esse um tempo de renovada
esperança, como nele se fizeram e desfizeram tantos projectos e sonhos; e como foi constante a participação do Dr. Luís de Azevedo na defesa dos
valores da democracia e do socialismo – presente
pessoalmente nas principais manifestações e
comícios das forças progressistas; nos movimentos
de advogados (dentro e fora da Ordem); no relacionamento estreito que sempre manteve com a
Associação Internacional dos Juristas Democratas, e suas iniciativas (particularmente com o
seu Vice-Presidente, Maître Roland Weyl, e outros prestigiados juristas de diversos países); e no
exercício das funções de Presidente da A.P.J.D.,
desde 1980, liderando e orientando sempre as actividades desta nossa associação.
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Ao longo de todos estes anos e até à sua
morte, o Dr. Luís de Azevedo continuou
sempre a exercer a advocacia – sua profissão e sua vocação.
Fê-lo, não apenas intervindo na resolução dos assuntos normais das pessoas
e instituições que o procuravam (o mundo
dos negócios, do domínio e fruição dos
bens, da vida familiar, das relações sociais
mais diversas), mas também participando em causas mais fracturantes e de
cunho marcadamente político – como, p.
ex., a defesa de militares detidos na sequência dos acontecimentos do 25 de Novembro de 1975; como advogado do O Dr. Luís Azevedo no seu gabinete de trabalho
Marechal Costa Gomes, num processo (no fundo, frontalmente nas discussões em que participasse.
de carácter político) interposto pelos herdeiros de Não abdicava (nunca abdicou) dos postulados da
Jorge Jardim (processo esse que consumiu ao Dr. sua própria razão.
Luís de Azevedo muitos anos de trabalho árduo); c) Foi um defensor convicto de todos os esforços
e, sobretudo, como defensor do Almirante Rosa para construção da unidade democrática, em
Coutinho, quando o Chefe do Estado Maior da plataformas de acção convergentes; sempre
Armada e outros elementos da hierarquia militar lamentou e criticou a divisão e até pulverização
desse tempo (no pós-Novembro de 1975) quiseram dos movimentos de esquerda (que prejudicava o
banir o Almirante da sua situação de militar no que devia constituir uma luta comum em prol de
activo e até interditá-lo de entrada nas unidades uma sociedade mais justa).
da Armada.
d) E, sempre, um crítico determinado do neo-libTambém do longo e multifacetado percurso eralismo que assola o nosso país e o mundo – este
político de Luís de Azevedo podem e devem tempo em que crescem as desigualdades sociais,
salientar-se os seguintes aspectos:
as violações dos direitos humanos, as agressões
a) Desde logo, o seu apurado sentido de militân- imperialistas; este tempo da corrupção generalcia – o dever indeclinável que sentia de participar izada, que mina os alicerces de qualquer regime
nas actividades dos movimentos políticos e cul- democrático; este tempo da proliferação desenfturais com os quais se identificava. Nunca faltava reada dos aparelhos ideológicos de ocultação do
– onde entendia que devia estar presente; nunca real e manipulação dos espíritos.
se furtou às tarefas que lhe fossem solicitadas e
estivessem ao seu alcance; o seu escritório foi sem- Foi um homem bom e fraterno, militante do propre um ponto de encontro, de reuniões e de con- gresso social, que partiu amargurado por ver
tactos políticos diversos.
todos estes agravamentos sucessivos do desconb) O seu profundo espírito crítico – que nunca se certo e das injustiças no mundo – mas que sempre
demitia da responsabilidade de analisar e discutir acreditou que a Humanidade terá, um dia, um
detalhadamente as questões que lhe eram apre- outro rumo e um outro futuro (e muito lutou por
sentadas ou com as quais simplesmente se con- isso mesmo).
frontava. Não aceitava facilmente quaisquer
posições ou conclusões que viessem formatadas
por outras instâncias – tinha sempre de submetêlas ao crivo da sua análise pessoal, que expunha
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Droit citoyen contre droit régalien
Transcrito de L'Humanité, 30 Mars, 2016
Par Roland Weyl, avocat
La bataille pour le droit du travail illustre la place
de la bataille pour le droit dans tous les domaines.
Réputé être un maquis de textes accessibles seulement
aux juristes, le droit est en réalité un facteur nécessaire
d’organisation de la société par la référence qu’il fournit à la légitimité du pouvoir de qui sur quoi et comment l’exercer. La conquête d’une revendication
résulte d’un pouvoir exercé, et l’utilisation d’un droitliberté est l’exercice d’un pouvoir, soit sur les choses
soit dans les relations avec les autres. Même un contrat
entre deux personnes est l’acte par lequel elles définissent le pouvoir que chacune reconnaît à l’autre sur
elle-même. Certes, le «bon» droit n’est pas le même s’il
favorise le pouvoir du patron ou celui du salarié ; le
droit proclamé dépend donc de qui a le pouvoir de
l’imposer. La bourgeoisie se libérant de la monarchie
a opposé au droit d’obéissance du pouvoir «régalien»
(du roi sur ses sujets), un droit citoyen, fondé sur le
principe de « légalité ». Mais ceux sur lesquels la bourgeoisie a exercé son pouvoir s’en sont saisis pour faire
respecter leur propre droit citoyen. D’où le cri
d’Odilon Barrot (1) : «La légalité nous étouffe!»
Depuis lors, l’affrontement est permanent entre le
droit régalien et le droit citoyen. En 1945, la charte
des Nations unies fera du droit-pouvoir citoyen une
valeur universelle en fondant les relations internationales sur la souveraineté des peuples par le moyen
de leur État, et les pactes des Nations unies sur les
droits de l’homme ont le même article Ier, rappelant
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et faisant
du droit-pouvoir le socle des droits de l’homme.
Cependant, ce droit-pouvoir n’est encore que relatif,
car seul est proclamé le pouvoir politique, tandis que
le capitalisme mondialisé conserve le pouvoir
économique, dont la légalité étouffe les besoins de
libéralisme sauvage. On assiste alors au démantèlement du droit citoyen (le droit du travail n’en est que
l’exemple le plus typique) qui aggrave le droit régalien
(loi Macron ou loi Notre, par exemple) et ses moyens
médiatiques de domination œuvrent à la liquidation
d’une culture citoyenne. Le combat pour le droit participe donc de la bataille politique et n’est pas seulement un combat de juristes mais un combat citoyen.
À ce propos, l’association Droit-Solidarité organisa, le

Photo : Pierre Pytkowicz
9 avril, à la Bourse du travail à Paris, des assises sur
«le droit dans les luttes».
(1) Homme politique français, président du Conseil en
1848-1849.
Nota da redacção – Permitimo-nos transcrever de l’
Humanité,fr o texto supra, subordinado ao título
“Droit citoyen contre droit régalien”, de autoria de
Roland Weyl, decano do Barreau de Paris, doutor em
direito, 1º Vice-Presidente da Associação Internacional de Juristas Democratas. Maître Weyl é um jurista distintíssimo, e militante político, que tem feito
da sua já longa vida um contínuo combate pela defesa
dos direitos humanos, das liberdades e da democracia.
Ainda estudante festejou em 1936 as eleições que
levaram a Frente Popular ao poder. Foi combatente
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clandestino durante a II Grande Guerra e a ocupação,
aderindo em 1946 ao Partido Comunista Francês. A
partir de 1945, retomou a sua profissão de advogado
em Paris, dedicando-se à defesa de grandes causas
políticas. É membro de Droit Solidarité. Na sua longa
biografia destacamos (por ser um aspecto que particularmente nos respeita) o seu apoio à defesa de presos
políticos portugueses durante a ditadura de Salazar,

tendo assistido como representante da A.I.J.D. a julgamentos no então Tribunal Plenário de Lisboa.
Grande amigo de Portugal, deslocou-se por várias
vezes ao nosso país após a Revolução de Abril de 1974.
É autor de vários livros sobre o direito e os combates
jurídicos (alguns deles escritos em co-autoria com sua
esposa, que era também advogada, Madame Monique
Weyl, entretanto falecida).

Inquérito sobre a situação da Justiça
1. No último número do Boletim solicitámos a colaboração dos leitores para se pronunciarem sobre as
questões que considerem fundamentais do sistema
de justiça, designadamente as seguintes:
I-Saber se devem manter-se os julgados de paz com
a orgânica actual, ou se terão de ser reconvertidos e
integrados na organização dos tribunais, como pequenas instâncias para certos tipos de litígios;
II-Se devem, ou não, regressar à competência dos
trib unais as matérias jurisdicionais que deles foram
retiradas (como, p. ex., as questões de família, o
processo de inventário e o processo executivo);
III-Qual o enquadramento dos chamados “meios
alternativos” de resolução de conflitos;
IV-Viabilidade de criação de um serviço nacional
de justiça, universal e geral, e tendencialmente gratuito (como o serviço nacional de saúde consagrado
na CRP).
2. Estas questões haviam sido já afloradas num
texto publicado no nº 3 do Boletim, sob o título “Agilizar a Justiça? (Breves notas sobre um capítulo do
Programa do XXI Governo Constitucional)”, em
que avançámos a ideia de que “o padrão constitucional do acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva contempla um conjunto de garantias (não poder
a justiça ser denegada por insuficiência de meios
económicos; direito à informação e consulta jurídicas; patrocínio judiciário; acompanhamento por advogado perante qualquer autoridade) que melhor
seriam salvaguardadas através de um serviço público
nacional (que a Constituição não exclui – e para o
qual, bem ao contrário, aponta)” ; acrescentando-se,
para além disso, que “a justiça não pode afastar-se
da sua matriz constitucional – e, por isso, se condenam todas as formas de deslocalização das competências judiciárias e de privatização da justiça
(como sejam os tais “meios alternativos”, e as instân-

cias de 2ª ordem – que o Programa do Governo não
parece excluir”.
3.Sucede que o inquérito aos leitores não teve até
agora qualquer reacção da parte dos nossos interpelados – pelo que decidimos, na Comissão de
redacção do Boletim, prorrogar o prazo inicial da
consulta, porque interessa mantê-la nessa perspectiva de recolha de depoimentos de quantos trabalham quotidianamente nos tribunais e nos vários
departamentos da administração central e local.
Solicitamos assim aos nossos leitores que nos transmitam o que tiverem por conveniente sobre as
questões que considerem fundamentais do nosso sistema de justiça, designadamente as referidas nos diversos quesitos do anterior número 1 – e isto até ao
dia 15 de Setembro, para poderemos publicar esses
contributos no próximo número do Boletim. Não
será pedir muito quando se apela aos nossos associados, que só por sê-lo têm particular responsabilidade
nestas matérias, para aproveitarem o seu presumível
próximo tempo de férias (na praia, no campo, ou na
cidade) para lançarem ao papel as suas perspectivas
e propostas relativas a temas fundamentais do estado
democrático (como é esse da administração da
justiça em nome do povo – e, já agora, para o povo e
pelo povo). Ficamos a aguardar as vossas respostas
Entretanto, pedimos autorização ao Senhor Doutor
António Cândido de Oliveira, Professor Catedrático
e Investigador da Universidade do Minho, para reproduzir aqui o artigo que publicou no jornal
“Público” de 13/4/2016, com o título “sobre o serviço
nacional de justiça” – texto esse que o autor teve a
gentileza de reformular, e fica a constar deste número
como primeiro depoimento sobre o tema em causa.
Expressamos ao Senhor Professor António Cândido
de Oliveira os nossos agradecimentos por tão precioso contributo
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Sobre o Serviço Nacional de Justiça (1)
1. Costumamos utilizar na linguagem corrente
6. A afirmação dos tribunais como “órgãos de
a expressão “serviço nacional de saúde”, mas não soberania”, que efetivamente são, teve ao longo
a de “serviço nacional de justiça” e, no entanto, das últimas décadas, um efeito perverso e constibem deveríamos, pois há boas razões para o fazer. tucionalmente indesejado, que foi o de fazer esquecer (ou deixar para segundo plano) as
2. O serviço nacional de saúde visa fundamen- exigências de serviço público da administração da
talmente reparar situações de doença, restituindo justiça, serviço muito especial que necessita para
aos cidadãos, a saúde; o serviço nacional de o seu bom funcionamento de juízes independentes
justiça visa, no seu núcleo essencial, reparar situ- e imparciais.
ações de injustiça, restituindo aos cidadãos a es- 7. E o que se exige de um serviço público de
perança na justiça.
justiça? Algo que a própria Constituição claramente define: satisfazer o direito dos cidadãos a
3. Para cumprir a sua missão, o serviço nacional uma decisão judicial (sentença, em sentido amplo)
de saúde utiliza principalmente organizações que de acordo com o direito e em prazo razoável.
chamamos hospitais e o serviço nacional de
justiça utiliza tribunais. Existe assim, por todo o 8. Saber o que é prazo razoável não é fácil, pois
país, uma rede de hospitais e uma rede de tri- depende de vários elementos, não sendo possível
bunais de diversa espécie por forma a garantir o fixar um prazo geral tal a diversidade e diferente
cumprimento da razão de existência de uns e out- complexidade dos litígios que entram nos triros. Historicamente, o serviço nacional de justiça, bunais. Mas, pelo contrário, já é mais fácil detetar
cobrindo todo o país, é até muito mais antigo do um prazo não razoável e assim quando processos
que o serviço nacional de saúde.
simples demoram mais de um ano ou processos
com mais complexidade demoram mais de cinco
4. Nos hospitais pontificam os médicos, nos tri- anos, chegando a haver processos com mais de dez
bunais os magistrados (juízes, principalmente). anos a falta de razoabilidade do prazo é maniMas ainda aqui as semelhanças mantêm-se e mal festa. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos
da saúde e mal da justiça se vivessem só de médi- Direitos do Homem constitui nesta matéria uma
cos ou de juízes, pois não levariam a bom termo a boa fonte de informação.
sua missão. Há uma organização muito complexa
sem a qual estes serviços não funcionam devida- 9. É do conhecimento geral que há em Portugal
mente.
atrasos judiciais que são inaceitáveis, mas, infelizmente, esse conhecimento, que é um direito dos
5. As semelhanças são enormes e poderíamos cidadãos, está longe de ser satisfatório. O direito
continuar a desfiá-las, falando por exemplo do di- à informação sobre os processos atrasados deve
reito de acesso dos cidadãos à proteção da saúde aliás ser claramente consagrado e um cidadão ine à justiça, mas as diferenças também. Sem en- teressado deve ter o direito de se dirigir diretatrarmos no núcleo do que é a prestação de cuida- mente ( e não só através de advogado) a um
dos de saúde ou do que é a administração da tribunal para saber as razões desse atraso, sendo
justiça, aí está a Constituição para nos dizer, por o exercício desse direito considerado normal e não
exemplo, que “os tribunais são os órgãos de uma intromissão no poder judicial.
soberania com competência para administrar a
10. Justificava-se também o levantamento e dijustiça em nome do povo” (artigo 202.º).
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vulgação dos processos com largos atrasos, como 12. A prestação de contas anual do seu funcionaque uma lista devidamente elaborada por ordem mento, através de um relatório objetivo, sujeito a
cronológica a partir dos mais antigos e indicação escrutínio público, contendo informação detalsucinta das razões do atraso.
hada e bem percetível pelo cidadão comum faria
parte deste tão importante serviço público.
11. O serviço nacional de justiça como é óbvio
não ficaria completo apenas com uma atenção
António Cândido de Oliveira
voltada para os atrasos. O acesso não dispendioso
(Professor e Investigador da
à justiça, com um processo ágil e credível em
Universidade do Minho
matéria de apoio judiciário, a possibilidade devidamente ponderada de recurso a meios alterna- NOTA:
tivos de resolução de litígios e a qualidade das (1) - Texto publicado no Jornal “Público” e
decisões são apenas alguns temas que este serviço sumariamente revisto e ampliado para publicação
teria de tratar.
no Boletim da A.P.J.D.

No 40º aniversário da promulgação
da Constituição da República Portuguesa de 1976
Cumpriram-se no passado dia 2 de Abril 40 anos
sobre a promulgação da Constituição da
República Portuguesa (C.R.P.) de 1976, pelo
então Presidente da República General Costa
Gomes – efeméride que nestas linhas se assinala
com uma breve reflexão sobre o enquadramento
histórico e a caracterização actual desse nosso
texto jurídico fundamental.
Uma Constituição é um documento (um conjunto de normas jurídicas escritas) que visa conformar uma certa ordem jurídico-política, definir
e regular a organização da sociedade, num determinado território. A Constituição – qualquer
Constituição – destina-se precisamente a institucionalizar juridicamente uma realidade social
precedente (que, no caso da C.R.P. de
1976, foi a Revolução de 25 de Abril de
1974, iniciada com um pronunciamento e tomada do poder por parte de
militares, numa acção colectiva que
eles próprios denominaram “Movimento das Forças Armadas”; e a que
se seguiu, desde as primeiras horas da
manhã daquele dia, um amplo movimento popular que, integrando e
desenvolvendo múltiplas lutas anteri-

ores, exigiu a liquidação das estruturas do anterior regime, e a instauração de uma nova ordem
democrática).
No Programa do Movimento das Forças Armadas (M.F.A.), difundido em 26 de Abril de 1974
e publicado em anexo à lei nº 3/74, de 14 de Maio,
previa-se a “convocação, no prazo de doze meses,
de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita
por sufrágio universal e directo” – à qual competia, segundo veio a ser estabelecido no nº 1 do
artigo 3º daquela lei nº 3/74, “elaborar e aprovar
a nova Constituição Política”.
A eleição dos deputados à Assembleia Constituinte realizou-se no dia 25 de Abril de 1975 – e dos
respectivos trabalhos veio a nascer a Constituição
da República Portuguesa de 1976.
Uma das questões centrais que estiveram presentes nos debates de
então na Assembleia Constituinte foi
a da articulação entre a Revolução e
a Constituição, que poderemos sintetizar numa dupla vertente:
- necessidade de integrar na Constituição todas as conquistas da Revolução, consignando-as como normas
estruturantes da organização política
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e social do nosso país nesse período
histórico considerado “de transição para
o socialismo” (1);
- e, por outro lado, fazer da Constituição um documento aberto ao desenvolvimento do processo revolucionário
que estava em curso.
Como disse então na Assembleia Constituinte o deputado Octávio Pato, líder
da bancada parlamentar do P.C.P., o
projecto deste partido era “o projecto de
uma Constituição concebida, não como
epílogo de uma Revolução terminada, mas sim
como quadro constitucional de uma Constituição
que continua a desenvolver-se”.
Uma Constituição, em suma, que não matasse
a Revolução; que não fosse o epílogo desta; mas,
bem ao contrário, um elemento potenciador do respectivo desenvolvimento (2).
O texto que acabou por ser aprovado na Assembleia Constituinte não traduzia naturalmente a
globalidade das propostas do P.C.P., mas constituiu em todo o caso o corpo de uma Constituição
democrática e progressista, das mais avançadas
do mundo (como ainda é).
Isso resultou, não apenas dos acordos então estabelecidos entre os deputados constituintes, mas
também, e sobretudo, da influência exercida pelo
M.F.A., com a sua óbvia legitimidade revolucionária, traduzida em dois documentos fundamentais: a Plataforma de Acordo Constitucional,
de 13/4/1975 e a 2ª Plataforma de Acordo Constitucional de 26/2/1976 (em que os militares e os
partidos definiram os princípios de uma
plataforma política comum que possibilitasse “a
continuação da revolução política,
económica e social iniciada em 25 de Abril
de 1974”).
Diremos que houve dois tipos de poder
constituinte na base da C.R.P. de 1976: o
do povo, através dos seus representantes
saídos da eleição para a Assembleia Constituinte; e simultaneamente o dos militares do M.F.A. (representados na
Constituição pelo Conselho da Revolução
– garante, além do mais, como se dizia no

artigo 142º, da “fidelidade ao espírito da Revolução Portuguesa de
25 de Abril de 1974”).
De então para cá, a Constituição
de 1976 foi objecto de sete revisões
(em 1982, 1989, 1992, 2001, 2004 e
2005), que alteraram profundamente os seus pressupostos iniciais
– ao ponto de ser lícito perguntar
hoje se a Constituição ainda ficou a
mesma.
No meu entender, a Constituição
já não é a mesma – muito embora, formalmente,
não tenha sido substituída por outra de tipologia
diversa (mas apenas sujeita a operações de revisão, que ela própria previa e prevê). E não é a
mesma precisamente por ter sido expurgada, nas
sucessivas revisões, dos seus preceitos mais significativos de transformação social, centrados no
objectivo de assegurar a transição para o socialismo (que constituía, segundo penso, a sua matriz
essencial) – (3)
É, no entanto, uma Constituição que ainda vale
a pena, como estatuto jurídico básico da nossa
vida colectiva – e de que podemos salientar, entre
os seus aspectos mais positivos, os seguintes:
a) É a Constituição dos direitos, liberdades e
garantias e dos direitos, económicos, sociais e culturais, cujo extenso catálogo incorpora um conjunto de valores de liberdade e de socialidade que
são a matriz da nossa vida colectiva (ainda que
plural e fragmentada) – direitos esses que funcionam, como diz o constitucionalista Jorge Reis
Novais, “como limites jurídico-constitucionais do
Estado de Direito” (4);
b) É a Constituição que estabelece o
princípio da subordinação do poder
económico ao poder político democrático”
(artigo 80º), a));
c) É a Constituição que regula apertadamente os pressupostos materiais e procedimentais, e os limites, de uma eventual
suspensão do exercício dos direitos, liberdades e garantias, ou seja, a declaração de
um “estado de excepção constitucional”.
Por tudo isso, e tantos outros aspectos
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igualmente relevantes,
importa
defender
e
preservar a Constituição
que temos, como instrumento básico do nosso ordenamento político e
jurídico, na medida em
que integra a consagração
dos direitos fundamentais
dos cidadãos, e o desenho
de uma estrutura do
poder que os defende contra os abusos de quaisquer
maiorias que se formem. É uma Constituição que
mantém fidelidade aos valores do 25 de Abril.
Por isso mesmo, a supremacia política e a força
normativa da C.R.P. são postas em causa por objecções provenientes de certos sectores ideológicos, designadamente:
a) os que se integram, internamente, no pensamento neo-liberal – que obviamente não se revêm
em muitos aspectos do nosso diploma fundamental (particularmente no que se refere às suas disposições garantísticas dos direitos sociais,
económicos e sociais dos cidadãos);
b) e, em geral, todos quantos tendem a desvalorizar a força vinculativa da Constituição no
mundo actual, por concorrência – segundo dizem
– de outras realidades normativas internas e externas, que actuariam também num plano superior.
De tudo isso resultaria uma outra Constituição,
mais amputada ainda; uma Constituição minimalista; com menos garantias jurídicas; com mais
liberdade para os mercados e demais poderes ocultos que nos regem.
Este posicionamento de redução e desvalorização da Constituição é, afinal, parceiro daquilo a
que António Manuel Hespanha chama a “subversão do modelo jurídico” ínsita na “revolução neoliberal”; uma espécie de dissolução do direito, à
frente do qual os neoliberais posicionam e privilegiam as “circunstâncias sociais e económicas”
que mais lhes convêm (5).

Mas o que releva, no entanto,
num Estado democrático e progressista, empenhado “na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária” (como se diz no
artigo 1º da C.R.P.) é o primado
do direito em geral (e particularmente da Constituição – sua
plataforma suprema); o que constitui razão de sobra para defender a Constituição que temos,
neste 40º aniversário da Constituição que tivemos.
NOTAS:
(1) - Sobre as “Conquistas da Revolução”,
uma excelente exposição e síntese consta do livro
com o mesmo
título, editado pela Associação Conquistas da
Revolução, 2ª ed.
(2) - O constitucionalista Jorge Miranda, na
sua dissertação de doutoramento, referiu-se ao
tema das relações entre a Revolução e a Constituição, “evidenciado sobretudo aquando do debate
na generalidade dos projectos de Constituição dos
partidos”, afirmando que o contraste de posições
“deu-se entre aqueles que viam na Constituição
um elemento ou instrumento da Revolução – os
Deputados do PCP e do MDP-CDE – e aqueles –
os Deputados do PS, do PPD e do CDS – que
viam na Constituição a institucionalização da
Revolução”; e transcrevendo de seguida, como
afirmações mais significativas da primeira destas
duas atitudes, parte da intervenção de Octávio
Pato referida no texto supra. Cfr. Jorge Miranda,
“A Constituição de 1976. Formação, estrutura,
princípios fundamentais”, Livraria Petrony, Lisboa, 1978, págs. 32 e segs.
(3) - No sentido de que a Constituição ainda
é a mesma, cfr. Gomes Canotilho, “Direito Constitucional eTeoria da Constituição”, 7ª ed., Almedina, pág. 213; e Jorge Miranda, “Constituição e
Cidadania 2003-2015”, Almedina, 2016, pág. 15.
No sentido do texto, Paulo Otero, “Direito Constitucional Português Volume I – Identidade Constitucional”, Almedina, 2016, pág. 29.
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(4) - Jorge Reis Novais, “Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria”, Coimbra Editora,
2006, pág. 33.
(5)- António Manuel Hespanha, “A revolução
neoliberal e a subversão do “modelo jurídico”:
crise, direito e
argumentação jurídica”, in “A crise e o direito”,
coordenadores Jorge Bacelar Gouveia e Nuno
Piçarra, Almedina, 2013, pág. 50.

Nota da redacção – O texto
supra foi-nos facultado pelo
nosso associado José Pinheiro
Lopes de Almeida, e constitui
uma síntese da intervenção
que proferiu numa sessão
comemorativa do 40º aniversário da promulgação da
C.R.P. de 1976, promovida
pela Associação Conquistas da Revolução, e que
José Pinheiro Lopes de Almeida se realizou no dia 7/4/2016, na Casa do Alentejo,
(Deputado constituinte do PCP. Advogado) em Lisboa.

A questão do terrorismo no centro dos novos desafios
1. O Terror e o mundo dos medos
Quando solicitado para uma intervenção sobre
a problemática do terrorismo, uma série inquietações atormentaram a minha mente; desde as
destruições decorrentes de um ataque fruto de
terror; os ânimos exaltados perante atos
traiçoeiros cometidos por rostos humanos de
olhar opaco; a visão covarde de caras escondidas
com gesto ameaçador de um esfaqueador espúrio;
o sacrifício de vítimas inocentes e colhidas por
razões que a razão não entende; os permanentes
medos e receios de uma eventual agressão
traiçoeira; as invocações e fobias com laivos de
racismo, xenofobia ou anti religião islâmica; a exigência de políticas de violência contra violência;
as ânsias de vingança ou exigências de mais e melhores meios de extermínio do ser humano em jeito
de auto-defesa social.
Muito se tem escrito e analisado sobre a matéria.
Para uns, existe um presságio catastrófico sobre
o evoluir do fenómeno terrorista. Assim, deveríamos estar à espera de mais ataques no futuro,
uma vez que não é possível evitá-los. As democracias europeias são demasiado abertas e permissivas. Haveríamos por isso que nos habituar a
viver neste permanente medo “com normalidade”.

Esta é uma situação de risco que todos corremos
pelo simples facto de existir. O risco pode ter
outra proveniência: um acidente de viação; um
avião que cai; um barco que naufraga; um edifício
que rui ou então simplesmente um ladrão ou um
louco que nos esfaqueia ou mata. Mas viver em
risco não é viver e coabitar com o terror. Para o
conhecido jornalista Henrique Cyberman, não é
novidade “viver sempre sob ameaça” e aponta
como paradigma o caso de Israel, país que há
mais tempo convive com o terrorismo. Só que não
se sabendo bem de onde e de que lado o terrorismo
existe, apenas se dirá que Europa não é Israel e o
pensamento da sociedade europeia não coincide
com a israelita, mais dominada pela especificidade da sua implantação territorial e problemas
de colonatos. Encarar o fenómeno de terrorismo
desta forma é até algo orwelliana, protótipo de
abdicação de direitos face à pressão da liberdade
democrática. Esta forma de encarar a questão
afasta a discussão do cerne da problemática que
é o terrorismo, o porque da sua existência e a
forma de o neutralizar. Visto por um outro
prisma, é o mesmo que acreditar que estamos condenados a conviver com o branqueamento dos
capitais em paraísos fiscais, recentemente denunciados pelo escândalo de “Panama papers”.
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Para outros, o terrorismo tem uma história
que dataria pelo menos
desde o Sec. I A.C. A este
respeito poderia mencionar-se, os Romanos,
praticando terror contra
os povos conquistados; os
sicários – hebreus radicais
contra os romanos; a
Ordem de assassinos
(donde deriva o termo assassino) do Médio Oriente, liderado por um
muçulmano ismaelita,
que ordenava a morte dos
sunitas e cristãos; osThugs da Índia Inglesa,
contra os ingleses e indianos ricos; as Cruzadas e
posteriormente a Inquisição; o terror e a chacina usada na conquista
das Américas por Espanha e Portugal; as tríades
chinesas; o Ku Klux Klan, entre outros. Mais recentemente bem se poderia referir a casos de terrorismo político, das décadas de 70 e 80, como o
IRA, a ETA, as Brigadas Vermelhas, as FP 25 e
ainda de um modo geral, o praticado por movimentos de libertação nacional dos diversos territórios ocupados ou colonizados.
Não se trata aqui de encontrar razões explicativas e menos ainda de motivos justificativos do
fenómeno terrorista, nem tal se enquadra no contexto desta abordagem. Sem cairmos na tentação
professoral de encontrar definições do terrorismo,
urge aqui e agora, conhecer que tipo de fenómeno
é este, que no séc. XXI, numa altura em que a sociedade humana ultrapassou a era de barbárie
primitiva, quando se assiste pelo mundo fora a esforços para introduzir a sementeira de paz, de
equilíbrio vital das populações, de mútuo respeito
e tolerância entre as nações e povos e sobretudo
numa altura em que todos se apresentam empenhados na conquista de uma crescente dignificação
do ser humano em todos os aspetos da sua vida,

dizia eu, que fenómeno
é este que pretende
diluir toda a solidez e
força de princípios
filosóficos e religiosos
que tanto custaram à
humanidade conquistar?
2. O que fazer
Que ação adotar? Eis
o desafio. E aqui reside
a necessidade de pensarmos em conjunto,
com serenidade mas
com decisão. Vejamos:
Escassos dias após os
atentados cometidos
em Paris e Bruxelas
outros ocorreram, um,
no Iraque e outro no
Paquistão, sendo que o número de mortos em
cada um destes países ultrapassou o dos registados na Europa. Uma primeira conclusão a extrair
é que os atos foram praticados em locais independentemente da sua vertente religiosa ou étnica:
na Europa - cristã com europeus, no Paquistão e
Iraque - países semitas e islâmicos.
O aspeto que mais importa destacar nestes
acontecimentos é o facto de terem reflexo direto
no cidadão pacato e inocente, gente modesta, na
sua labuta quotidiana pelo seu ganha-pão,
fruindo o prazer de viver, afinal o anseio de qualquer um de nós. Como se sabe os locais mais
atingidos são o metro; a galeria de estádios de
futebol, o autocarro de transporte público; parques públicos, centros comerciais e outros do tipo.
Por estranho que pareça, não se vê qualquer atentado relativamente aos responsáveis pelas políticas nacionais dos países a quem são imputados
ações e que supostamente gerariam ira e a razão
de vingança!
O terrorismo não tem justificação venha ele
donde vier, seja qual for a explicação, qualquer
que seja a entidade política, religiosa ou ideologia.
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O terrorismo é por isso de condenar por uma
questão de princípio e valor civilizacionais. Os
atos de terror, para além de uma implícita covardia, revestem-se de surpresa e violência, geram e
continuam a gerar o medo de novos atentados
pelo seu número, a sua seletividade, a frequência
sincopada com que ocorrem e as ameaças que são
anunciadas. Os que sobrevivem a um atentado e
o resto da população são as vítimas estratégicas
do agressor. É o medo que vai proliferando.
3. O terrorismo religioso e o seu reflexo
De entre os vários “terrorismos” de que a
história nos fala, mesmo com referência aos da atualidade, carece particular atenção o que é levado
a efeito com suporte numa base religiosa, mesmo
quando sob a sua égide sustente um aparente objetivo político. É o terrorismo religioso. No presente, dado o envolvimento de pessoas na sua
grande maioria de origem muçulmana, a sistemática reivindicação pelo movimento Daesh ou
Estado Islâmico e a pretensão na conquista territorial do mundo Andaluz, no qual Portugal é incluído, tanto que o responsável religioso da
comunidade muçulmana em Lisboa se viu obrigado a demarcar-se, é contra este tipo de terrorismo que as sociedades democráticas europeias se
vêm obrigadas a reagir.
É de notar que este tipo de terrorismo, é dos
mais abrangentes, pela matriz religiosa que ostenta, com reflexo nas correspondentes comunidades existentes nos países de acolhimento,
onde o recrutamento é facilitado, não tanto politicamente mas pelo impulso de base religiosa.
Segundo Kofi Annam, ex-Secretário Geral das
Nações Unidas, as razões profundas do terrorismo
encontram-se nas condições socio económicas injustas e nas disputas políticas não resolvidas.
Conquanto este pensamento generalizante mereça
uma reflexão e análise mais profundas, é de
aceitar que o recrutamento é assaz facilitado
pelos problemas de exclusão em que muitos dos
jovens de minorias e comunidades estrangeiras
vivem nos países de acolhimento sendo por isso
presas fáceis para atos socialmente desviantes.
Fugindo umas vezes das agruras de uma vida ma-

terial sem futuro, outras vezes por má formação,
refugiam-se na crença e promessas do transcendente ou tiram partido das vantagens materiais
que o alistamento no agrupamento terrorista lhes
proporciona. Não é difícil entender esta atitude,
pois num certo sentido o mesmo ocorre na génese
e formação de delinquência e criminalidade juvenil, senão mesmo na criminalidade transnacional.
Ora bem. Para o crente fanatizado, não será então
difícil enveredar pela via de suicídio, quais
kamikases japoneses na 2ª guerra mundial, para
alcançar o doce elixir de uma vida com que nunca
sonhara, independentemente dos danos e destroços humanos que causa com esse gesto. O
fenómeno suicidário dos terroristas não deve espantar pois que se coloca no mesmo plano de decisão como quando um monge se imola em
chamas ou aquele cidadão chinês que se colocou
diante de um tanque de guerra na Praça de
Tianamen, posto que por princípios ou motivações diferentes.
Esta é pois a dinâmica do terrorismo quando assenta numa base religiosa. É bom relembrar que
qualquer que seja o seu fundamento – seja ele de
reivindicação política, social, económica, de direitos ou comunitária – é sumamente perigosa
porque a sua ativação é movida por crença ou
seja, na base de uma convicção ou fé, independentemente de qualquer alicerce racional.
4. Arma mea contra mea
De acordo com a consigna do movimento, todos,
em qualquer parte do mundo, devem obediência
ao ditame da organização. A comunidade islâmica
em Portugal e algumas outras de outros países
tem contestado a violência praticada em nome de
Islamismo, visto, segundo dizem, a violência não
estar prevista nos seus cânones. Posta assim a
questão, seria então de fundamental interesse que
se apurasse, no quadro da própria organização religiosa em apreço o rumo que a filosofia e a
metafísica determinam nesta crucial questão de
prática violenta. Chegar a este entendimento implicaria antes de tudo, o envolvimento dos supremos chefes religiosos do mundo islâmico e a
participação ativa das representações das diversas
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organizações envolvidas
em atos do tipo acima
referido.
A sociedade humana e
as suas parcelas disseminadas pelos países do
mundo, atingiram um
patamar de evolução que
em nada se assemelha
com as épocas históricas
em que o desenvolvimento material e do pensamento se encontravam
em fase embrionária ou de formação. É certo que
este processo de desenvolvimento social continua
inacabado mas por certo nenhuma construção
ocorrerá com a destruição de vidas humanas.
Bem se poderá dizer que o rescaldo pela positiva
ainda é possível e está nas nossas mãos.
A instabilidade gerada com a violência jamais
pode ter um efeito positivo. Ânimos exaltados,
medos e ódios incontidos, a ferocidade de vinganças e respostas opressivas, correm o risco de
dar lugar a contra violências, fustigando e eliminando o que de mais belo existe na consciência social – uma vivência produtiva e não destrutiva.
5. As Forças de Segurança
Qualquer sociedade, com particular destaque
às organizadas em parâmetros democráticos, tem
a obrigação de preservar o princípio-base de convivência pacífica. Qualquer tergiversação ou
desvio menos digno terá sempre uma solução sem
que para tal seja necessário violar os valores que
fazem o homem progredir. Nesta tarefa, o cidadão
tem o direito de se autodefender, fazendo uso das
próprias instituições para o efeito existentes.
Refiro-me às forças de segurança a quem cabe o
especialíssimo dever de fazer uso da sua integral
capacidade defensiva, para que o cidadão e a sociedade não sejam feridos na sua integridade
vital. Daí a obrigação fundamental do poder
político preparar a instituição policial dotando-a
de necessários e adequados meios materiais de atuação, com vista a assegurar neste caso uma
tripla defesa: a da sociedade em geral, a do
cidadão em especial e a do agente policial em par-

ticular. Nada pior para
a eficácia operativa que
um agente de polícia
desmotivado. Impõe-se
pois investir através de
uma formação de qualidade e especializada,
com condições de trabalho dignificantes e sobretudo
por
um
estatuto remunerativo
compensatório da sua
atividade como de alto
risco. Exige-se uma integral partilha de informações, ao nível de todos os serviços e instituições
policiais, para que a atividade de autodefesa social não redunde em frustração e/ou fracasso, precisamente por falta deste requisito. O terrorismo
contemporâneo assenta no essencial em três
parâmetros: - a comunicação instantânea pelos
meios telecomandados; - a imediação da mobilidade facilitada pelas sociedades democráticas
abertas e, - o acesso à tecnologia destrutiva e letal,
proveniente de apoios e tráfico de armas e armamento. Por isso a eficiência policial só terá êxito
se estiver bem documentada informaticamente
com pleno domínio da movimentação, identificação e localização dos elementos de ligação e diretos intervenientes na atividade que se visa
evitar e neutralizar. Neste contexto a existência
de esquadras, (diria mesmo quanto mais melhor),
devidamente apetrechadas e dignificantes para o
exercício da função assume uma relevância de
grande impacto no sentimento de segurança
cidadã, como no controle da cata generalizada da
criminalidade, na qual o terrorismo se enquadra.
A este respeito a comunidade local tem uma
palavra a dizer acerca da sua própria segurança.
Muito se tem falado no policiamento de proximidade, mas cujos resultados práticos estão por constatar. Desde logo porque este tipo de
policiamento sendo comunitário tem de ser de iniciativa da comunidade. Por outro lado, é fundamental que uma lei consagrando este tipo de
policiamento, impulsione o conjunto de cidadãos
a se preocuparem com a sua segurança e autodefesa, posto que em íntima colaboração com a en-
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tidade policial. Só assim é possível concretizar a ciedade portuguesa necessita de paz e tranquilidupla via de intercomunicação: do cidadão>polí- dade para avançar partindo do princípio de que
cia; da polícia>cidadão.
num Estado de Direito Democrático a polícia lida
com prevaricadores e não com inimigos internos.
Em tudo isto cumpre destacar a grande im- Assim sendo, tal só pode ocorrer quando o agente
portância que o sindicalismo policial, com partic- de polícia exerce a sua atividade como um repreular destaque à ASPP, enquanto sindicato mais sentante da lei e age com a postura de um braço
representativo dos profissionais da PSP, poderá e armado de Justiça.
deverá ter na tarefa formativa e defesa da classe
António Bernardo Colaço
policial, reforçando a sua capacidade reivindica(Juiz Conselheiro jubilado)
tiva. As Forças de Segurança dispõem de um
Código Deontológico em parte baseado no que foi
Nota da redacção – O texto supra foi-nos faculdifundido pela então ASP/PSP em 1985. Estes tado pelo nosso associado Conselheiro António
documentos mantêm toda a sua atualidade. Em Bernardo Colaço, e corresponde ao essencial da
meu entendimento, o agente policial interveniente intervenção que proferiu a convite da Associação
não deverá tomar partido relativamente ao cariz Sindical da Polícia Portuguesa – ASPP, em
ou natureza do ato antissocial que exige a sua in- 22/4/2016, nas instalações do ISEL, em sessão
tervenção ou sobre a personalidade do delin- comemorativa da manifestação ocorrida na Praça
quente. O exercício de autoridade policial tem de do Comércio, em Lisboa, no dia 21 de Abril de
ser neutra tendo em vista a eliminação do perigo 1989, e que constituiu o ponto alto da reivindidireto e a prevenção de perigosidade futura. A so- cação dos profissionais da PSP por um Sindicato.

N OTI C I Á R I O
Declaração da AIJD sobre os Direitos Humanos na Palestina e outros territórios árabes ocupados
A Associação Internacional dos
Juristas Democratas (AIJD), em
21/03/2016, na 31ª Sessão do
Comité dos Direitos Humanos das
Nações Unidas, reiterou a sua
mais profunda preocupação com a falta de cooperação de Israel com a ONU. Isso ficou evidente
com a demissão do Relator Especial das Nações
Unidas sobre a situação dos Direitos Humanos
nos territórios palestinos, Makarim Wibisono (no
cargo desde Junho de 2014), por nunca ter sido
autorizado por Israel a visitar os territórios
palestinos ocupados. Já o anterior relator,
Richard Falk esteve impedido de o fazer durante
o período de 6 anos de duração do seu mandato.
O mesmo ocorre com outros representantes das
Nações Unidas e missões de inquérito.
Persistindo neste caminho, mantendo uma ocu-

pação militar brutal que provoca um
indescritível sofrimento ao Povo
Palestino, ignorando as múltiplas resoluções das Nações Unidas e violando
sistematicamente o Direito Internacional, Israel ameaça a Segurança e Paz Internacionais.
A AIJD chamou a atenção para o facto de diversos Estados Membros das Nações Unidas continuarem a sua cooperação militar e económica
com Israel, apesar do flagrante desrespeito pelos
direitos humanos. Além disso, diversos países têm
feito esforços legislativos para criminalizar a Campanha de Boicote, Desinvestimento e Sanções,
lançada pela resistência Palestina, e algumas legislações nacionais foram revistas para proteger os
criminosos de guerra israelitas.
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Declaração da AIJD sobre a situação dos Direitos Humanos no Haiti

Na mesma Sessão do Comité, em
23/03/2016, a AIJD chamou a atenção
do Comité para a grave situação da epidemia de cólera e a incapacidade das
Nações Unidas providenciarem às vítimas o acesso a uma compensação, conforme é exigido pela legislação sobre direitos
humanos.
A cólera continua a devastar o Haiti, tendo o
Governo registado 9.200 mortes e 770 mil hospitalizações desde que as tropas das Nações Unidas
desencadearam o surto cinco anos atrás. Outras
fontes sugerem que os números poderão ser três
vezes superiores aos oficiais.
A AIJD saudou os esforços e o trabalho do Perito Independente sobre a situação dos Direitos

Humanos no Haiti, Gustavo Gallón, e a sua recomendação de criar
uma «comissão da verdade, justiça
e reparação das vítimas da cólera»,
que de forma transparente, independente e imparcial ouça as vítimas, aprecie o mérito das suas reclamações, por
forma a assegurar a sua adequada reparação.
As acções incorrectas das Nações Unidas violaram os direitos de centenas de milhar de
Haitianos à vida, saúde, água potável, saneamento e a um ambiente saudável. Negando
justiça às vítimas, as Nações Unidas falham no
cumprimento da legislação de direitos humanos e
põem em risco a sua credibilidade moral e o seu
trabalho por todo o Mundo.

MPPM exorta Ministério da Justiça de Portugal a cessar participação no projecto Law-Train
A Direcção da APJD deliberou aderir à campanha lançada pelo MPPM (Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio
Oriente), que em comunicado de 18/05/2016,
apelou ao Ministério da
Justiça para que cessasse a
sua participação no projecto
«Law-Train». Este projecto
europeu, financiado pela
União Europeia, visa desenvolver tecnologia para
unificar a metodologia dos
interrogatórios policiais.
Um dos parceiros deste projecto é o Ministério da Segurança Pública de Israel,
responsável das forças policiais, que há muito
tempo são denunciadas por organizações de direitos humanos e pelas Nações Unidas por utilizarem nos seus interrogatórios a tortura, os
maus-tratos, o racismo e outras formas de violação dos direitos humanos, sendo responsável
também pelas prisões onde se encontram milhares

de presos e detidos sem culpa formada.
A UE e os países participantes neste projecto,
incluindo Portugal, estão objectivamente a validar o sistema israelita de controlo e repressão militar, ajudam à sua
manutenção, dando-lhe
cobertura política e
moral. Violam, assim, as
suas obrigações perante
o direito internacional e
mancham o seu dever de
defender a justiça e os
direitos humanos.
O MPPM além de exortar o Governo Português e o Ministério de
Justiça a cessar a sua participação neste projecto,
apela aos deputados da AR e do PE para que
«...usem a sua influência no sentido de cessar o encaminhamento do dinheiro dos contribuintes portugueses e europeus para o financiamento, directo
ou indirecto, do complexo industrial-militar repressivo israelita».
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Sim à Paz! Não à NATO!
A Direcção da APJD deliberou aderir aos actos
públicos dos passados dias 8 e 9 de Julho, em Lisboa e Porto respectivamente, em defesa da paz e
rejeição dos objectivos belicistas da cimeira da
NATO que se realizou em Varsóvia nessas datas.
As acções foram promovidas por um conjunto de
organizações nacionais, entre as quais se destacavam o CPPC e a CGTP.
Pelo seu interesse reproduz-se o texto inserido
no Jornal de Campanha:
«Tal como sucederá noutros países da Europa,
também em Portugal organizações das mais variadas áreas de intervenção uniram-se para contestar os objectivos belicistas da cimeira que a
NATO realiza na capital da Polónia, Varsóvia,
nos próximos dias 8 e 9 de Julho, e afirmar a exigência da dissolução deste bloco político-militar,
que tem sido a principal ameaça à paz e à segurança na Europa e no mundo. Num momento em
que se multiplicam situações de tensão e conflito
e aumenta a insegurança e a instabilidade inter-

nacionais, a realização desta cimeira e os seus objectivos belicistas, num momento em que a NATO
se aproxima cada vez mais das fronteiras da Federação Russa e intervém no Mediterrâneo, são de
uma imensa gravidade.
Os tempos não são de indiferença, mas de esclarecimento e mobilização: pela paz; pela retirada de todas as forças da NATO envolvidas em
agressões militares; pelo fim da chantagem, desestabilização e guerras de agressão contra estados soberanos; pelo apoio aos refugiados, vitimas
das guerras que a NATO promove e apoia; pelo
encerramento das bases militares em território estrangeiro e do desmantelamento do sistema antimíssil dos EUA/NATO; pelo desarmamento geral
e da abolição das armas nucleares e de destruição
massiva; pela dissolução da NATO; e pelo cumprimento por parte das autoridades portuguesas dos
princípios consagrados na Constituição da
República Portuguesa e na Carta das Nações
Unidas, no respeito pela soberania e igualdade de
povos e Estados.»

Revista Internacional de Direito Contemporâneo: novo número disponível on-line
A Associação Internacional de Juristas Democratas (IADL) editou o
nº2 desta Revista (Junho 2016), dedicado ao 70º Aniversário da Carta das
Nações Unidas.
A Revista encontra-se disponível, a título gratuito e em formato pdf, no
site da IADL:
http://www.iadllaw.org/newsite/wp-content/uploads/2016/06/REVIEW2.pdf
A Revista foi editada durante muitos anos em papel, e da respectiva
redacção fez parte, como membro - correspondente, o falecido Doutor Orlando de Carvalho, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra.
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