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Conforme noticiámos no último número do
Boletim, vai realizar-se em Lisboa, nos dias 10
a 12 de Novembro de 2016, uma Conferência 
Internacional para assinalar o 50º Aniversário da
aprovação pela Organização das Nações Unidas
do Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais e do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos.

A Conferência terá lugar nas instalações
académicas da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa; funcionará em sessões plenárias
e em comissões; e terá como objectivo central uma
reflexão colectiva sobre o significado histórico, 
alcance político e jurídico e vicissitudes dos dois
Pactos Internacionais de Direitos Humanos
acima referidos.

Espera-se que sejam apresentadas múltiplas co-
municações sobre temas tão relevantes como esse
do enquadramento histórico e jurídico dos dois
Pactos; contexto actual do direito internacional
dos direitos humanos, e sua indivisibilidade;
condicionalismos do respectivo exercício; proble-
mas da paz mundial e regional; direitos dos povos
ao desenvolvimento económico, social e cultural
e à fruição equitativa das suas riquezas e recursos
nacionais; as lutas dos povos e das suas organiza-
ções sociais pelo reconhecimento efectivo e
condições de exercício dos direitos humanos, e  

contra  todas as formas de 
exclusão e diferenciação social, etc..

A Conferência, promovida pela Associação Por-
tuguesa de Juristas Democratas e pela Associação
Internacional dos Juristas Democratas, é aberta
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a todos quantos – juristas e não juristas – se in-
teressem pelas questões inerentes aos direitos hu-
manos, na sua expressão verdadeiramente
emancipadora; sendo certo que os dois Pactos In-
ternacionais cujo 50º aniversário vai ser comem-
orado constituem dois marcos fundamentais da
ordem jurídica internacional, exprimindo a vin-
culação dos países subscritores a um conjunto sig-
nificativo de obrigações tendentes a assegurar os
direitos económicos, sociais, culturais, civis e
políticos dos cidadãos, aí proclamados (no segui-
mento, aliás, dos princípios universais já con-
stantes da Carta da ONU, e da Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948).

Mas a história dos direitos humanos não é ape-
nas a do seu reconhecimento internacional – mas
também a da sua clamorosa e sistemática vio-
lação.

Uma coisa é a retórica argumentativa em torno
dos direitos humanos (a sua proclamação nos tex-
tos de direito interno e internacional; no discurso
dos agentes políticos; no pensamento crítico de
filósofos e juristas); outra, muita diversa, a da re-
alidade nua e crua com que os povos se têm con-
frontado ao longo dos últimos 50 anos.

Logo nas discussões que conduziram à formação
e votação dos dois Pactos esteve presente o con-
fronto entre o pensamento liberal que privilegiava
os direitos civis e políticos, e a posição dos então
países socialistas que dava especial relevo aos di-
reitos económicos, sociais e culturais. Tal cli-
vagem acabou por conduzir à aprovação de dois
Pactos (em vez de um texto unitário que incorpo-
rasse o reconhecimento de todos os direitos).

E a verdade é que, no desconcerto do mundo,
por acção das forças sociais e políticas mais con-
servadoras e discriminatórias, os direitos hu-
manos continuam a ser postergados um pouco por
todo o lado; como reconhece, p. ex., o Prof. Juan
Antonio Carrillo Salcedo, catedrático de direito in-
ternacional público da Universidade de Sevilha,
“os seres humanos estão divididos, numa espécie de

apartheid global, em dois grandes sectores: o daque-

les para quem os direitos humanos são uma reali-

dade quotidiana, e o daqueles outros para quem são

apenas um objectivo por que lutar” (1); em termos
tais que a Amnistia Internacional pode falar de
promessas quebradas, salientando “quão longe es-

tamos do ideal comum proclamado em 1948”, desde

logo perante a marginalização de muitos direitos,

como é o caso dos direitos económicos, sociais e cul-

turais, “retoricamente enfatizados mas nunca abor-

dados real e resolutamente pelas Nações Unidas”

(2).
Em idêntico sentido, reportando-se à Declar-

ação Universal, o Professor Joaquim Garcia
Murillo salientava que “a Assembleia Geral das

Nações Unidas pretendeu proclamar uma nova

ordem internacional que, baseada na vitória militar

dos aliados e no impulso antifascista, se baseasse na

liberdade e assegurasse um nível mínimo de direitos,

os mais consentâneos com a ideia de dignidade hu-

mana geralmente compartilhada”; mas no entanto,
em todo o mundo, “milhões de pessoas vêm seri-

amente limitado, quando não estritamente negado,

o exercício dos seus direitos fundamentais, e mil-

hares de milhões permanecem marginalizados dos

circuitos que integram a sociedade desenvolvida”

(3).
Obviamente que a Conferência de Lisboa não se

propõe descobrir qualquer solução milagrosa para
problemas tão difíceis e complexos; mas sim, falar
deles – forçosamente, falar deles – como contrib-
uto específico para a formação e alargamento de
uma consciência cívica comprometida com os 
direitos humanos, numa sua interpretação 
verdadeiramente emancipatória e libertadora.

Importa dizer ainda – confirmando o que já foi
referido no número anterior do nosso Boletim–
que a Conferência de Lisboa, para além de uma
oportunidade para uma profunda reflexão sobre
temas tão relevantes para a vida e o futuro dos
povos, será também um ponto de encontro, e uma
festa de confraternização entre tantos juristas,
académicos, sindicalistas, et alia, provindos de ge-
ografias diversas mas unidos pelo mesmo ideal do
ser humano livre, liberto do medo e da miséria
(como se diz nos dois Pactos).
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Serão muito bem vindos, e fraternalmente recebidos
.

Notas:
(1) Juan Antonio Carrillo Salcedo,”Dignidad frente a bar-

bárie. La Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta

anos después”, Minima Trotta, 1989, pág. 22.

(2) A. e ob. cits., pág. 33. A referência reporta-se à própria De-

claração Universal, de que os dois Pactos constituem um posterior

desenvolvimento.

(3) Citado por Juan Antonio Carrillo Salcedo, ob. cit., págs.

19 e 20.

Direitos humanos, em português

Como antevisão dos trabalhos da Conferência
Internacional no 50º Aniversário da aprovação
dos Pactos de Direitos Humanos da O.N.U., a re-
alizar em Lisboa nos dias 10 a 12 de Novembro do
ano em curso, damos nota de algumas publicações
em língua portuguesa, com significativo interesse
histórico e científico, todas sobre a temática dos
direitos humanos. Assim:

1. “Os direitos fundamentais do homem sob o
ponto de vista internacional”, de Barbosa de Ma-
galhães, Lisboa, Seara Nova, 1951. Trata-se de
um conjunto de artigos publicados na revista
Seara Nova, ano XXVII, em que, a propósito da
aprovação pela O.N.U. da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, o autor faz referência a
antecedentes históricos desse documento interna-
cional, designadamente uma “Declaração dos Di-
reitos Internacionais do Homem” aprovada pelo
Instituto de Direito Internacional na sua sessão
de Nova Iorque de 1929; e em que o mesmo Prof.
Barbosa de Magalhães também comenta um livro
da UNESCO, “Autour de la nouvelle déclaration
universelle des droits de l’ homme”, fazendo uma
síntese dos principais depoimentos dele con-
stantes, de personalidades de renome como
Jacques Maritain, Edward H. Carr, Arnold J.
Lien, Richard Mckeon, e diversos outros; com as
conclusões que nos permitimos transcrever:

“(…) Há que não

deixar esmorecer a preocu-

pação actual de efectivar e

assegurar os direitos fun-

damentais do homem,

quer dentro de cada 

Estado, quer sob o ponto

de vista internacional.

Há que estudar a 

Declaração votada pela 

Assembleia Geral da

O.N.U., para a melhorar, designadamente no sen-

tido de a tornar «ousada nos seus princípios gerais

e concreta nas suas disposições particulares»

(Laski) e de estabelecer, tanto quanto possível, os

limites, dentro dos quais podem ser feitas, pelas leg-

islações nacionais, as restrições aos direitos funda-

mentais do homem.

Há que ir estudando e fazendo a regulamentação

dos direitos humanos por meio de leis nacionais e

convenções internacionais.

Há que criar órgãos internacionais, administra-

tivo um, e de jurisdição outro, aos quais sejam con-

fiadas as funções de velar pela efectivação e de

assegurar a defesa desses direitos.

Há que facilitar cada vez mais o acesso à instrução

em todos os graus, desenvolver e intensificar a edu-

cação cívica e incluir neste estudo dos direitos fun-

damentais do homem, pugnando pela conciliação
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dos direitos políticos com os direitos económicos e,

como diz o Prof. John Somerville, «utilizar e reforçar

as possibilidades actuais de cooperação, pondo mais

em evidência o que nos une do que o que nos sep-

ara»”.

Sobre a recepção em Portugal da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, pode consul-
tar-se o importante estudo de Norberto Ferreira
da Cunha, Professor da Universidade do Minho,
sob o título “A Declaração Universal dos Direitos
do Homem. Luzes e sombras da sua recepção em
Portugal, em 1948”, in “Justiça e Direitos Hu-
manos”, coordenação de Acílio da Silva Es-
tanqueiro Rocha, Universidade do Minho, Centro
de Estudos Humanísticos, 2001, págs. 249 e segs.

O texto oficial português da Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem foi publicado no
Diário da República, 1ª Série, de 9 de Março de
1978, mediante o seguinte aviso do “Ministério
dos Negócios Estrangeiros”: “Determinando o ar-
tigo 16º, nº 2 da Constituição da República Por-
tuguesa que “os preceitos constitucionais e legais
relativos aos direitos fundamentais devem ser in-
terpretados e integrados de harmonia com a De-
claração Universal dos Direitos do Homem”, por
ordem superior se publica o seu texto em inglês e
a respectiva tradução em português”.

Quanto aos dois Pactos:
- o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e

Políticos foi aprovado para ratificação pela lei 
nº 29/78, de 12 de Junho;

- o Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos Sociais e Culturais foi aprovado, para
ratificação pela lei nº 45/78, de 11 de Julho.
Sobre as reacções internas à Declaração Universal
dos Direitos do Homem de 10 de Dezembro de
1948, cfr. Norberto Ferreira da Cunha, ob, cit.,
págs. 270 a 274; a revista Seara Nova publicou, na
íntegra aquela Declaração no seu número 1111,
de 23/4/1949.

2. “Os direitos do homem. Documentos da
O.N.U.”, com uma introdução de Sottomayor Car-
dia, Cadernos Seara Nova, Lisboa, 1968. Contém
o texto da Declaração Universal dos Direitos do

Homem, do Pacto Inter-
nacional relativo aos 
Direitos Económicos,
Sociais e Culturais, do
Pacto Internacional Rel-
ativo aos Direitos Civis e
Políticos e do Protocolo
Facultativo, referente a
este último pacto. 
A publicação destinou-se
a assinalar os vinte anos

então decorridos sobre a aprovação e proclamação
pela Assembleia Geral da O.N.U. da Declaração
Universal – efeméride que a mesma O.N.U. cele-
brou declarando 1968 ano internacional dos dire-
itos do homem.

Na sua introdução aos textos internacionais ali
publicados, Sottomayor Cardia fez uma síntese da
história dos direitos humanos, “desde o ano auro-
ral de 1789”; salientando o significado e en-
quadramento histórico e político da Declaração
Universal e dos dois Pactos subsequentes (PI-
DESC e PIDCP); e começando aliás por citar o
Prof. René Cassin, autor do primeiro projecto de
declaração universal, e Prémio Nobel da Paz, nos
termos seguintes: “vozes cada vez mais nu-
merosas e poderosas proclamaram que esta seria
uma “cruzada pelos direitos e liberdades funda-
mentais” e que não podia acabar sem que,
preenchendo a lacuna do pacto da Sociedade das
Nações, o respeito e a promoção destes direitos
fossem inscritos, ao lado da paz, como fins essen-
ciais da nova organização, (…) A descoberta dos

campos de extermínio hitlerianos, feita na mesma

época, suscitou um tal horror que, sob pressão da

opinião pública, os governantes tiveram, indepen-

dentemente do castigo dos autores de crimes de guerra

e de crimes contra a humanidade, de prometer aos

povos a redacção de um bill of  rights”.

3. “Os direitos do homem no direito civil por-
tuguês” de Orlando de Carvalho (actualmente, em
Orlando de Carvalho, “Teoria Geral do Direito
Civil”, coordenação de Francisco Liberal Fernan-
des et alia, Coimbra Editora, págs. 223 e segs.).
Esse trabalho teve por base uma conferência que



BOLETIM Pag.5

o autor proferiu em
França, em Janeiro de
1972, a convite do
Comité Franco-Por-
tuguês do Rotary In-
terncational, sob o título
“Les droits de l’ homme
dans le droit civil portu-
gais” (publicado no Bo-
letim da Faculdade de
Direito de Coimbra, vol.

XLIL, 1973) – posteriormente revisto. Texto
onde pode ler-se, nas palavras fulgurantes do
saudoso Mestre de Coimbra, referindo-se às “in-
capacidades de facto ou seja, não existentes no
plano legislativo mas existentes na vida quotidi-
ana”, o seguinte: “Os no trespassing, no entrance e

no admitance que derivam da desigualdade

económica, social, política ou religiosa. As desigual-

dades de raça, de classe, de igreja, de partido. Todos

estes muros de ódio, de repugnância, de intolerância,

que fazem estalar por toda a parte a velha “ordem es-

tabelecida”, sem esquecer a justa revolta dos mar-
ginais – os jovens, os estudantes, os prisioneiros –
num mundo de velhos, de boas pessoas, de
homens assentes. Tudo o que importa reestrutu-
rar de cima ao fundo para que a vida seja ver-
dadeiramente digna de viver-se”.

4. “A Declaração Universal e os Pactos Interna-
cionais de Direitos do Homem”, introdução e
tradução de Jorge Miranda, Livraria Petrony, Lis-
boa, 1977. Contém o texto integral da Declaração
Universal e dos Pactos, com uma introdução do
Professor Jorge Miranda, em que começa por afir-
mar que “a consciência universal do valor dos di-
reitos fundamentais ou, pelo
menos, de um núcleo essencial de
direitos ligados ao reconhecimento
da dignidade da pessoa humana
constitui um dos fenómenos políti-
cos e culturais de significado mais
profundo do nosso século. No en-
tanto, também em nenhuma época
da história se têm verificado atro-
pelos tão numerosos e tão graves a

esses direitos – desde o domínio totalitário dos
meios de comunicação social às guerras não de-
claradas contra populações civis, desde os campos
de concentração ao apartheid, desde o interna-
mento psiquiátrico de oposicionistas à esteriliza-
ção forçada, desde certas utilizações da
informática e de outros processos técnicos até aos
poderes de instrução e aos métodos de certas polí-
cias, etc.”.

5. “A Conferência de Helsínquia”, edição de tex-
tos Vértice, Coimbra, 1977 – que inclui o Acto
Final da Conferência sobre a Segurança e Coop-
eração na Europa e o discurso do Presidente da
República, General Costa Gomes, em Helsínquia,
no dia 1 de Agosto de 1975 (sessão de encerra-
mento); e um prefácio em que designadamente se
salienta que “ao publicar o texto do Acto Final
da Conferência de Helsínquia, VÉRTICE pre-
tende contribuir para a transformação dos belos
princípios nele contidos em prática concreta e du-
radoura de vida entre os povos e os países. Ao
fazê-lo no dia 25 de Abril de 1977, VÉRTICE pre-
tende assim comemorar, lutando pela Paz e pelo
Progresso dos povos, o terceiro aniversário da rev-

olução libertadora de 25 de
Abril de 1974. Só o 25 de Abril,
devolvendo Portugal aos por-
tugueses e liquidando os restos
do império colonial português,
permitiu que o nosso povo
pudesse fazer ouvir a sua voz
neste grande acontecimento da
história contemporânea”.
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“A justiça parece ser a mais importante das vir-
tudes, mais admirável que a estrela da tarde e que
a estrela da manhã. Ela contém todas as outras
virtudes.” As palavras são de Aristóteles na Ética
a Nicómaco. Quantos dias e quantas noites as nu-
vens escondem a estrela da tarde e a estrela da
manhã. Às vezes durante anos e anos. Mas por
mais que as nuvens ensombrem, a justiça é a es-
trela que as gerações procuram no céu nocturno e
no clarear das manhãs. Na caminhada dos
homens não faltaram dias e noites em que bril-
haram, límpidas e celestes, estrelas da tarde e 
estrelas da manhã.

A lei é o espelho da justiça. Balança sob o vento
contraditório dos interesses. Usa a palavra que,
por sua própria natureza, veste de luz a face
voltada para os nossos olhos, deixando na sombra
o sentido mais profundo e oculto. A lei aponta o
que os homens devem ou não devem fazer, não
necessariamente o que fazem. Se conseguirmos
olhar pelo lado de sombra, vemos que a lei revela
tanto o que os homens não fazem como aquilo
que os poderes pretendem que façam. “Uma coisa
é o feito, outra o direito”, lembrou há cinco sécu-
los Fernão Lopes.

Na sua Crónica de D. Pedro I, cita Sólon e outros
filósofos: as leis e a justiça são como a teia de
aranha, na qual os mosquitos pequenos, ao
caírem, são retidos e nela morrem. E as moscas
grandes e mais ricas, jazendo na teia, rompem-na

e vão-se. E assim, diziam eles, as leis e a justiça
não se cumpriam senão nos pobres.

A Assembleia da República é a Casa da Lei, a
Casa da Justiça, a Casa dos Representantes do
Povo. Será que as leis e a justiça só se cumprem
nos pobres? Será que a sua teia deixa escapar os
moscardos dos interesses não legítimos?

Ao longo da História os povos têm procurado
governar-se pelo primado da lei. Ou viveriam na
anarquia. Sem os liames da lei, não seria possível
construir sociedades complexas.

Na sua actividade diária, os Poderes promulgam
fornadas de leis. Umas, justas; outras injustas. 
E algumas terrivelmente injustas ferindo a dig-
nidade dos homens. Nesses momentos, o justo é
violar a lei.

Os gregos inventaram o mito da Antígona para
exaltar a coragem e a grandeza de quem se recusa
a cumprir leis iníquas e está disposto a morrer
pelo seu não cumprimento. Foi o que fizeram mil-
hares de cidadãs e cidadãos no tempo da ditadura
e do fascismo. Alguns pagaram com a vida, outros
com a tortura e milhares de anos de prisão. Em
sua defesa, na linha da frente, estiveram centenas
de advogados que ousaram afrontar e até quebrar
os mecanismos da repressão e do terror.

Como quaisquer outros profissionais, os advo-
gados e homens de leis nem sempre gozam de boa
fama. A cultura popular, na sua crítica aos
poderes, faz do clero o bombo da festa, mas não
deixa em paz os advogados e os homens de leis.

ADVOGADOS PORTUGUESES NOS  TRIBUNAIS PLENÁRIOS DO FASCISMO
Um discurso de António Borges Coelho

Por iniciativa do movimento Não Apaguem a Memória, e com apoio da Assembleia da República,
teve lugar no dia 28/1/2014 na Sala do Senado daquela Assembleia uma sessão de homenagem aos
advogados portugueses que defenderam presos políticos nos tribunais plenários do fascismo português,
em que usaram da palavra, entre outras personalidades, o antigo Presidente da República Jorge Sam-
paio, a historiadora Irene Flunser Pimentel – e, na qualidade de antigos presos políticos, o historiador
António Borges Coelho e o escritor e advogado Mário de Carvalho.

Com autorização do autor, transcreve-se aqui o discurso de António Borges Coelho (ficando para o
próximo número do Boletim o registo do discurso de Mário de Carvalho).

Justiça – a mais importante das virtudes
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Em casa de le-
trado, tanto se
paga de pé como
sentado. Deus te
guarde de pará-
grafo de legista,
infra de canonista
et coetera de es-
crivão e de récipe
de mata-são.

Nos grandes momentos da nossa História os
homens de leis, estiveram, no entanto, no
primeiro plano. João das Regras, com razões de
direito, induziu os nobres recalcitrantes a eleger,
em Coimbra, João, mestre de Avis, rei de Portu-
gal. Na Restauração, João Pinto Ribeiro con-
venceu o duque de Bragança, futuro D. João IV,
a sair da sombra e a tomar a direcção dos acon-
tecimentos políticos. Na Revolução de 1820 e na
República os homens de leis desenharam uma so-
ciedade nova. E no 25 de Abril de 1974, na vaga
dos insurgentes, os constituintes, em boa medida
advogados e homens de leis, escreveram uma Con-
stituição que aponta para uma terra de frater-
nidade.

Não faltam, na vida quotidiana, exemplos ad-
miráveis de homens de leis, entregues às causas
da dignidade e da justiça. Alguns, no estilo do
médico João Semana, popularizado por Júlio
Dinis. À memória da infância vou buscar um ad-
vogado lendário de Trás-os-Montes: o dr. Caban-
inhas. Tratavam-no pelo nome da terra onde
vivia, Cabaninhas, no concelho de Vila Pouca de
Aguiar. Defendia os pobres. E quando a pide en-
trava nos povoados, um dos primeiro a cair era o
dr. Cabaninhas.

Estamos aqui a homenagear os advogados por-
tugueses que intervieram nos Tribunais Plenários.
Honraram o seu ofício, sacrificaram as suas vidas,
usaram a justiça e a lei para travar a polícia
política e os juízes iníquos.

Como réu, testemunho a acção límpida, corajosa
e extremamente humana dos advogados que in-
tervieram no chamado julgamento do MUD Ju-
venil ou dos 52. Decorreu no Tribunal Plenário do
Porto entre 10 de Dezembro de 1956 e 12 de
Junho de 1957. Nos bancos dos réus estavam 50

jovens, raparigas e rapazes, um advogado Orlando
Juncal, e um escritor que marcou profundamente
com a sua crítica a literatura portuguesa contem-
porânea, Óscar Lopes. Alguns dos réus eram
jovens operários e trabalhadores de serviços, mas
a maior parte eram estudantes de Medicina, de
Belas Artes, de Engenharia, de Letras, de Direito.
Um deles, o estudante de Medicina Agostinho
Neto, viria a ser o primeiro Presidente da
República Popular de Angola.

Pela barra do Tribunal passaram mais de 30 ad-
vogados. Acompanharam com total entrega as
sessões que se desenrolavam de manhã, de tarde
e algumas vezes à noite. Trabalharam gratuita-
mente e gastaram do seu bolso os materiais
necessários. Não havia televisão nem rádios nem
jornais a dar qualquer notícia ou protagonismo.
Durante seis meses trabalharam como volun-
tários a defender mulheres e homens ofendidos
nos seus direitos, na sua liberdade e no seu próprio
corpo.

O primeiro réu do processo foi preso quando es-
crevia numa parede “Viva a Paz”. O advogado
Artur Santos Silva perguntou ao cívico que o
prendeu: “Olhe lá! Se apanhasse alguém a escr-
ever “Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade”
o que faria?”; o polícia demorou a responder:
“Pelo sim pelo não, levava-o até à esquadra!”

Evoco o meu advogado Mário Cal Brandão,
figura solar, que toda a vida se bateu pela liber-
dade. Agradeço-lhe publicamente o empenho e a
amizade que pôs na nossa defesa. No final do jul-
gamento, o juiz presidente perguntou se algum
réu queria usar da palavra. Saí eu. 
O dr. Cal Brandão tentou demover-me.

- Se nos condenarem por defender a liberdade, a
paz e uma vida digna, não poderemos compreen-
der-vos.

Evoco com gratidão estes outros advoga-
dos: António Macedo, Fernando Abranches Fer-
rão, Eduardo Ralha, Lino Lima, Armando
Bacelar, Olívio França, Alexandre Babo, os ir-
mãos Armando e Raúl de Castro e todos os que a
minha memória não pôde alcançar.

Enquanto decorria o julgamento, foram mortos
na tortura, na sede da Pide do Porto, à Rua do
Heroísmo, dois operários, um de Fafe, outro de
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Viana do Castelo. Réus e advogados guardámos
um minuto de silêncio, quebrado pela ameaça dos
juízes e prolongado pelos nossos ruidosos
protestos.

Uma última palavra para o advogado Luís
Almeida Braga, velho integralista lusitano, fisi-
camente enorme. Nas alegações finais, o soalho
batia ao ritmo do tremor das suas pernas, olhou
fixamente para os juízes e gritou numa voz arras-
tada: “Lembrai-vos do Teles Jordão”. Teles
Jordão, o carrasco miguelista do Forte de São
Julião da Barra que a multidão, em Cacilhas,
deitou abaixo do cavalo em que fugia e o de-

spedaçou quando as tropas vitoriosas de D. Pedro
IV avançavam para Lisboa.

Durante 48 anos, o Poder sentiu-se bem com a
miséria, o obscurantismo e a exploração feroz dos
mais pobres. Torturou e matou. Prendeu e
perseguiu advogados por levantarem a voz na
barra dos Tribunais Plenários. Até que, um dia,
a estrela da manhã brilhou e, livres, cantámos a
terra da fraternidade.

Por mais nuvens que toldem o céu, a estrela
brilha e brilhará. A justiça é a mais importante
das virtudes, disse Aristóteles, ela contém todas
as outras virtudes.

António Borges Coelho

DE UM PASSADO NÃO MUITO DISTANTE
POLÍCIAS E TRIBUNAIS POLÍTICOS DO FASCISMO PORTUGUÊS

É da essência dos regimes totalitários a re-
pressão sistemática e institucionalizada dos dire-
itos e liberdades dos cidadãos, mediante a acção
combinada de leis restriti-
vas, censura, polícia
política e tribunais especi-
ais.

Foi assim no regime de
Salazar e Caetano, ainda
vivo na memória desse
tempo, registada nos re-
latos de tantos dos
perseguidos e encarcera-
dos de então, e confir-
mada pela investigação
dos historiadores que se
têm ocupado desse
período da nossa vida colectiva e pesquisado nos
arquivos existentes.

É o caso de um estudo do Professor Norberto Fer
reira da Cunha, da Universidade do Minho, pub-
licado em 2003, sob o título “Justiça e Poder dos
Tribunais Plenários do Estado Novo”, em que o
autor analisava as arbitrariedades praticadas pelo
regime fascista, salientando

“a repressão a todos os níveis, ataques ao sindical-

ismo, devassas domiciliárias à revelia da lei, corre-

spondência vigiada, censura, expulsão compulsiva

da função pública daqueles

que, alegadamente, partil-

havam ideias políticas

contrárias ao regime,

prisão e tortura de oposi-

cionistas a este, etc.”. (1)
Nesse trabalho, depois de
referir alguns dos mecan-
ismos e estruturas do
aparelho repressivo do
Estado Novo (polícia
política, Conselho Supe-
rior de Segurança, in-
strução preparatória de

processos políticos,  tribunais plenários,  medidas
de segurança), o autor conclui que

“os mais elementares direitos do Homem e do

Cidadão foram violentamente reprimidos pelo Poder,

pela actuação da Censura e da polícia política, pela

arbitrariedade dos tribunais plenários e das institu-

ições carcerárias, pelas medidas de segurança, por
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medo imposto a todos como

chumbo, enfim, por uma 

repressão incansável, que não

tinha dia e noite”.

Igualmente, Fernando
Rosas, no seu estudo sobre o
Estado Novo, que faz parte do
7º volume da História de Por-
tugal, sob a direcção de José
Mattoso, fala num regime car-
acterizado pela supressão das
liberdades fundamentais; um
Estado policial, com polícia
política, prisões especiais, tri-
bunais especiais, medidas de
segurança e saneamentos – um vasto aparelho de
intervenção repressiva, cujos poderes e métodos
de actuação permitem falar do Estado Novo como
um regime de natureza claramente policial, em
que “a polícia política era a espinha dorsal do sis-

tema”, permitindo-se designadamente durante a

chamada instrução preparatória “exercer sobre os de-

tidos, sem pressas, uma panóplia de violências e tor-

turas físicas e psicológicas, como forma de lhes

extorquir “confissões” ou simplesmente os intimi-

dar. E os autos de declarações obtidos por esses meios

faziam já em juízo” (2).

Nesse condicionalismo, a participação dos ad-
vogados nos tribunais políticos do fascismo por-
tuguês era feita, obviamente, sem qualquer
perspectiva de êxito no plano estritamente ju-
rídico – a sorte dos incriminados estava traçada
desde o início pela polícia política, que de tudo
dispunha e em tudo mandava.

Os tribunais plenários não passavam de uma
autêntica farsa – e os funcionários togados que ali
se sentavam a desempenhar o papel de juízes
eram meros executantes de ordens superiores.
Como lhes disse um dia um ilustre advogado, cara
a cara, num desses simulacros de justiça, 
“V. Exas. julgam com provas, sem provas e contra
as provas”.

A presença nesses julgamentos sempre foi en-
tendida pelos advogados anti-fascistas portugue-

ses como um acto de resistên-
cia, de denúncia das arbi-
trariedades e violências do
regime.

Era essa, aliás, a posição dos
seus constituintes, os
cidadãos submetidos à violên-
cia extrema de serem presos e
julgados apenas pelas suas
ideias, por reclamarem para o
povo português o direito de
ser livre – i. e., de poder orga-
nizar-se e manifestar-se livre-
mente, e assim participar na
definição do seu futuro; tam-
bém eles, e sobretudo eles,

nesse enfrentamento com os tribunais políticos do
fascismo, falavam menos ou quase nada da sua
situação pessoal, e centravam antes as suas inter-
venções (quando lhes eram permitidas) na análise
da situação política geral do país e na denúncia
dos crimes do poder ditatorial.

Em suma, a presença dos advogados portugue-
ses nos tribunais plenários equivalia à mesma per-
spectiva que veio a ser chamada, sobretudo em
Itália, de “uso alternativo do direito” – centrada,
desde logo, na denúncia do poder judicial como
uma estrutura do sistema político geral, e não
uma instância pretensamente autónoma, inde-
pendente e apolítica. 

Como escrevia já há mais de 30 anos um juiz es-
panhol, Perfecto Andrés Ibáñez, o poder judicial
é, na realidade, “uma instituição do Estado coim-
plicada na própria dinâmica do poder, que se vale
de múltiplos recursos para manter o aparato ju-
dicial dentro da sua área de influência” (3); tam-
bém em sentido idêntico, embora noutro
momento e local, Pietro Barcellona, referia que
“direito e política não podem separar-se a título
nenhum, dado que são a mesma coisa: a forma e
a substância do processo social único de desen-
volvimento de uma sociedade” (4). 

E daí a necessidade de confrontar o poder judi-
cial com as suas próprias contradições; tentar
romper as malhas do sistema; e mostrar-lhe a in-
terpretação mais coerente e actualizada das leis

Gravuras de José Dias Coelho
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(sobretudo mediante
a incorporação, nessa
leitura do direito pos-
itivo, dos princípios
jurídicos fundamen-
tais das constituições
m o d e r n a s , c o n -
sagrando as liber-
dades e garantias dos
cidadãos).

Tudo isto num entendimento do direito como
sistema de dominação dos interesses da classe
dominante (não somente na face mais ostensiva
da repressão política, mas em toda a regulamen-
tação da vida colectiva) – sem prejuízo da sua rel-
ativa autonomia no conjunto da superestrutura
social.

NOTAS 
(1)-  “Justiça e Poder nos Tribunais Plenários

do Estado Novo”, in Diacrítica, revista do Centro
de Estudos Humanísticos da Universidade do
Minho, série Filosofia/ Cultura, nº 17/2, 2003,
págs. 245 e segs..

(2)-  “História de Portugal”, direcção de José
Mattoso, 7º volume, págs. 275 e 276.

(3)-  “Uso alternativo del derecho y práctica ju-
dicial”, in “Sobre el uso alternativo del derecho”,
de Nicolás Mª López Calera, Modesto Saavedra
López e Perfecto Andrés Ibáñez, Valência, 1978,
Fernando Torres - Editor, págs. 73.

(4)-  Pietro Barcellona e Giuseppe Cotturri, “El
Estado y los juristas”, trad. esp., Editorial
Fontanella, Barcelona, 1976, págs. 13.

INQUÉRITO SOBRE A SITUAÇÃO DA JUSTIÇA
Depoimento do Conselheiro Guilherme Fonseca

Correspondendo à solicitação da APJD repor-
tando-me à situação da Justiça no nosso País,
posso adiantar, em termos simples e resumidos, o
que se segue:

O primado do estado de direito, que é uma das
bandeiras da CRP, impôs-se em defesa dos
cidadãos, que podem ocorrer a vários e até ino-
vadores instrumentos, para fazer vingar a pre-
cedência e a prevalência da lei, assegurando-se,
assim, a defesa dos seus direitos e interesses legal-
mente protegidos e legítimos. É, em última
análise, nos tribunais, especialmente, no Tribunal
Constitucional, cujo edifício foi erigido pela CRP,
que o moldou, e preenche um Titulo próprio, que
os cidadãos podem encontrar essa defesa, por
vezes, após o recurso ao Provedor de Justiça,
figura nova criada também pela lei fundamental.
Nela o direito à justiça encontra acolhimento
muito positivo, desde logo, um direito universal,
em tempo útil e mediante um processo equitativo,
que não pode ser denegado por insuficiência
económica.

Ora, são pilares essenciais de um modelo de
justiça: 

a) Uma justiça prestigiada, pronta, universal
e acessível aos cidadãos, em condições de igual-
dade, tendencialmente gratuita;

b) Uma justiça administrativa prioritaria-
mente e preferentemente por tribunais estaduais,
sendo residuais os meios alternativos de litigância,
e que sejam tribunais de proximidades dos
cidadãos;

c) Uma justiça distribuída por várias catego-
rias de tribunais, dos cíveis aos criminais, pas-
sando pelos administrativos e tributários, que
assumiram dignidade constitucional;

d) Uma justiça participada pelos cidadãos,
dando prevalência ao júri, à intervenção de juízes
sociais e à participação de assessores técnicos
qualificados;

e) Uma justiça que não pactue com Códigos
e Leis que são constantemente e  ciclicamente al-
terados e substituídos criando um clima de inse-
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gurança jurídica e de perturbação na aplicação do
Direito;

f) Uma justiça servida por operadores judi-
ciais, todos eles profissionalmente qualificados, e
caracterizados por uma total autonomia e um
plena independência face aos demais poderes do
Estado e da sociedade civil, em especial, o poder
político, com os perigos da governamentalização,
e o poder económico, indutor de pressões e cor-
rupção (a importância da autonomia das magis-
traturas e do Ministério Público, com conselhos
superiores e próprios, gerindo e disciplinando os
corpos dos magistrados);

g) Uma justiça sábia, convincente e respon
sável, no sentido de que, havendo decisões juris-
dicionais causadoras de danos aos cidadãos,
máxime, por erro judiciário, devem esses danos
ser civilmente reparados;

h) Uma justiça liberta de qualquer limitação,
condicionalmente ou contido do poder judicial.

Destes pilares essenciais resulta, à evidência,
que os tribunais estaduais devem prevalecer, em
absoluto, sobre os meios alternativos de litigância,
com a consequência de, em primeiro lugar, fazer
regressar à competência própria desses tribunais,

em toda a sua extensão, as
matérias que deles foram
retiradas, como, por exem-
plo, as questões de família,
o processo de inventário e
o processo executivo. E,
em segundo lugar, repen-
sar a organização dos jul-
gados de paz como eles
h o j e f u n c i o n a m , r e -
duzindo-os a meras instâncias locais, para certos
e específicos litígios, por exemplo, nas áreas do
consumo, de menor importância (no fundo, recon-
vertendo-os à sua originária imagem, com pouco
peso na distribuição de uma justiça local não es-
tadual).

Enfim, um modelo de justiça que cada vez mais
reclama um serviço nacional de justiça à 
semelhança do serviço nacional de saúde, com
exigências de serviço público da administração da
justiça, em nome do povo, como proclama a CRP,
muito especialmente em correspondência com os
pilares essenciais acima enunciados. 

Guilherme Fonseca
Juiz Conselheiro Jubilado
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“A carta de Bruges
do Infante D. Pedro e a actualidade” 

No jornal “Público” do dia 22 de Agosto de
2016, António Valdemar – jornalista, investi-
gador, membro da Classe de Letras da Academia
das Ciências – publicou um artigo sob o título “Os
quatro avisos de D. Pedro: seiscentos anos de-
pois”, onde se refere à célebre Carta de Bruges en-
viada em 1426 pelo infante D. Pedro ao seu irmão
D. Duarte, antes de ocupar o trono, em que eram
enunciadas diversas “directrizes para a correcta
administração pública e dos serviços públicos”
(desde a diminuição dos impostos à administração
da justiça, incluindo também a questão do
“número exagerado de pessoas que fazem parte
da Casa do Rei e dos príncipes; de onde decorrem
as despesas exageradas que recaem sobre o povo,
sob a forma de impostos e de requisição de ani-
mais”); acrescentando o ilustre historiador, no seu
artigo em referência, os comentários que seguida-
mente se transcrevem:

“(…) Quase 600 anos depois, deparamos com os

mesmos condicionalismos estruturais. Todos sabe-

mos que os cavalos são outros. São outros os coudéis.

E também são outras as bestas. Mudaram, apenas,

algumas denominações, transportes e indumen-

tárias. Se a situação de Portugal não era satis-

fatória, confrontamo-nos com uma situação abaixo

dos limites aceitáveis. Os últimos

governos encerram empresas e

fábricas, revogaram contratos, de-

spediram milhares e milhares de

trabalhadores. Houve a emigração

de dezenas de milhares de jovens

qualificados. Foram anuladas

conquistas fundamentais na

saúde, na educação, na segurança

social e na cultura. Agravaram

impostos. Atingiram rendimentos e bens reais ou po-

tenciais. Acentuaram o espírito punitivo, com raízes

na Inquisição e na PIDE. A banca encontra-se des-

mantelada. Responsáveis impunes, em liberdade, a

coberto de atestados médicos, pagos a peso de ouro.

Portugal está subjugado ao Fundo Monetário In-

ternacional, à Comissão Europeia, ao Banco Cen-

tral Europeu a multinacionais de telecomunicações

e de comunicação. Vivemos sob a ameaça da dívida

e o terror do défice, que têm de ser reestruturados, a

fim de promover crescimento e gerar emprego. A

multiplicação de homicídios, abusos sexuais, violên-

cia doméstica, roubos, falsificação de documentos,

fraudes fiscais, subornos, corrupção e outros crimes

económicos e financeiros requer a operacionalidade

da Justiça, a dignificação da magistratura, a eficá-

cia e funcionamento de todos os tribunais. E em

todas as instâncias. Mesmo do Tribunal de Contas

e do Tribunal Constitucional. O grande mal da

lentidão da justiça prolonga-se inaceitavelmente.

Ultrapassa a morte de centenas de injustiçados. 

Favorece as prescrições de processos escandalosos.

Mantém-se o “número exagerado de pessoas” ao

“serviço do rei e dos príncipes”. Sempre os mesmos

e que se revezam e aumentam em cada Governo, em

cada autarquia, em cada legislatura. Chamam-se

assessores, técnicos especialistas, facilitadores, in-

termediários, a trupe dos aparelhos partidários,

gente ociosa e incapaz de

“outra forma de ofício”. In-

stalados em escritórios de ad-

vogados e gabinetes de

consultores, para justificar

negócios, planear manipu-

lações, exercer tráfico de in-

fluências constituem a praga

do favoritismo descarado e o

vírus da intriga permanente

(…)”

RECORTES DA IMPRENSA E DA BLOGOESFERA
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“Corrupção:
das Mãos Limpas à Turquia”
«(...)A corrupção de que hoje falamos, sendo

um fenómeno criminal, é sobretudo um fenómeno
político sistémico: não se esgota, portanto, na ma-
nipulação mediática e nos aproveitamentos par-
tidários pontuais que são feitos em torno de casos
concretos.(...) fenómeno sistémico na medida em
que esta corrupção – a que conta – é inerente ao
modelo económico e social dominante, o qual con-
funde irremediavelmente interesse público com
negócios e proventos privados.

(...)Para preservar o Estado de Direito é
necessário encontrar caminhos que permitam, a
cada passo a legitimação social das iniciativas ju-
diciárias.»
António Cluny, artigos de opinião publicados no

Jornal I, nos dias 16, 23 e 30.08.2016

“Justiça Low-Cost”
«Numa sociedade em que tudo se mede por

números, existe a tentação de se aferir a quali-
dade do sector [Justiça] através de uma análise
acrítica das estatísticas. A diminuição ou au-
mento das pendências processuais é o principal
índice que se tem em consideração na avaliação.
(…) Quando a qualidade da Justiça se mede uni
camente por este tipo de padrão, vemos que este
conceito se encontra completamente distor-
cido.(...) O sistema judicial destina-se a servir o
cidadão com qualidade e não a acabar processos!!!
(…) Não existe o número suficiente de magistra-
dos do Ministério Público, meios informáticos,
peritos, tradutores, estabelecimentos prisionais,
nem funcionários judiciais que permitam a real-
ização de uma justiça de qualidade. O último
movimento de magistrados do Ministério Público
consagrou o fim da especialização da investigação
criminal em quase todo o terrritório nacional, de-
vido à escassez de magistrados. Há longos anos
que se aposta numa Justiça «low cost».»

António Ventinhas 
[Presidente do Sindicato dos Magistrados do Min-

istério Público], Revista Sábado, 1.09.2016

“É preciso humanizar
e revalorizar o trabalho”
«A ideia de que uma pessoa está transformada

numa máquina que não vê nada que não seja con-
seguir o sucesso imediato quer seja a vender casas
ou a escrever livros é verdadeiramente aterradora.
Esse é um dos problemas do mundo do trabalho.
Mas o grande problema é a precariedade. Uso no
meu livro o termo «a economia do biscate», o
termo-nos habituado todos a viver com pequenos
empregos, somando vários. Está-se a criar um
mundo em que desaparecem os sindicatos, a con-
tratação colectiva, e cada um faz uma vida à sua
medida. Deixa as pessoas numa situação que as
aproxima quase do período da Revolução indus-
trial, completamente desprotegidas. É preciso hu-
manizar e revalorizar o trabalho. Uma das coisas
mais impressionantes é saber que o trabalho é
cada vez menos relevante em termos de dis-
tribuição do rendimento, que vai todo para o cap-
ital e praticamente nada para o trabalho.»

Entrevista ao Professor Eduardo Paz Ferreira, 

Jornal i, 2.09.2016

“Delação premiada? Não, obrigado!

Toda e qualquer forma de justiça negociada,
pelo desvio que impõe à verdade material, é uma
perversão da justiça! Justiça é verdade, sem ver-
dade não há justiça! A "delação premiada", pelas
"trocas de favores" que favorece, é especialmente
perversa e pode levar a resultados monstruosos.
Espero que o legislador português não faça "ex-
periências" num domínio tão sensível para a
justiça e para a liberdade...”

Publicado por Eduardo Maia Costa
in Blog Sine Die, 21.09.2016
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No seguimento da tentativa de golpe militar na
Turquia no dia 15 de Julho, a Direcção da APJD
emitiu, em 9.07.2016,  uma declaração pública
com o seguinte teor:

«A Associação Portuguesa de Juristas Democ-
ratas (APJD) manifesta a sua mais profunda pre-
ocupação pelo agravamento da deterioração dos
direitos civis e políticos na Turquia, após a tenta-
tiva de golpe militar no passado dia 15 de Julho.

Desde há muito tempo que a APJD e Associ-
ação Internacional de Juristas Democratas
(AIJD) vêm manifestando esta sua preocupação
e denunciando com veemência o atropelo sis-
temático dos direitos fundamentais dos cidadãos
na Turquia, nomeadamente as restrições às liber-
dades de expressão, reunião e manifestação, as de-
tenções arbitrárias, os recolheres obrigatórios
permanentes impostos às populações, à violência
sistemática contra as populações, assassinatos de
activistas, massacres, desaparecimentos e tortura.

Já em 15 de Março deste ano a AIJD e o CETIM
apresentaram na 31ª
Sessão do Conselho dos
Direitos Humanos  da
ONU uma declaração
sobre a situação na
Turquia onde apelavam
aos Estados Membros
para que convocassem
uma sessão especial
daquele Conselho para
debater a grave situ-
ação no país e criassem
uma Comissão de Inter-
nacional de Inquérito.

Esta situação na Turquia, país membro da
NATO, vem agravar a já preocupante situação
mundial. Entre outros aspectos, assiste-se a uma
ofensiva generalizada contra os direitos políticos
civis, políticos, económicos e sociais dos cidadãos
em todo o mundo,  à perpetuação dos conflitos
bélicos e à criação de novos conflitos (Afeganistão,
Iraque, Líbia, Ucrânia, Síria...), ao aumento do
número de refugiados e ao ignóbil acordo entre a
Turquia e a UE, às chamadas leis patrióticas, ao
aumento das medidas securitárias na Europa, às
graves alterações à lei do estado de emergência em
França.

No ano em que se comemora o 50º aniversário
da aprovação pela ONU dos Pactos Interna-
cionais dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos
Económicos e Sociais, e que será assinalado pela
APJD e pela AIJD com uma Conferência
(10/11/12 de Novembro na Faculdade de Direito
de Lisboa), a Associação Portuguesa de Juristas
Democratas não pode deixar de condenar as vio-
lações dos direitos fundamentais na Turquia, e a
violenta repressão exercida sobre cidadãos e in-

stituições à margem do
Estado de Direito e dos
Pactos dos Direitos Hu-
manos.

A APJD sublinha a
necessidade urgente de
todos os cidadãos
unirem as suas vozes e
intervirem na defesa
dos seus direitos cívicos
e políticos, económicos
e sociais, pela liberdade
e pela Paz no Mundo.»

NOTICIÁRIO

Declaração da APJD sobre a situação na Turquia
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No passado mês de Agosto, o Governo Por-
tuguês decidiu terminar com a participação da
Polícia Judiciária no projecto europeu Law-Train,
que visava desenvolver tecnologia para unificar a
metodologia dos interrogatórios policiais. Um dos
parceiros desse projecto é o Ministério da Segu-
rança Pública de Israel, responsável pelas forças
policiais desse país, que sistematicamente recor-
rem nos seus interrogatórios à tortura, aos maus-
tratos e outras formas de violação dos direitos
humanos, sendo também responsável pelas

prisões onde se encontram
milhares de presos e detidos
sem culpa formada.

Esta importante decisão do
Governo Português veio ao
encontro do apelo público lançado pelo MPPM
(Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e
pela Paz no Médio Oriente), em Maio de 2016.
Este apelo contou com a adesão de diversas orga-
nizações portuguesas, entre as quais a APJD.

Ministério da Justiça português 
termina participação no projecto europeu LAW-TRAIN

Providência Cautelar do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

Numa iniciativa inédita e histórica em Portugal, o SMMP, em 1.07.2016,
requereu a adopção da providência cautelar de suspensão da eficácia das
deliberações relativas ao movimento extraordinário de magistrados do MP
para o ano de 2016/2017, bem como de todos os actos subsequentes. O
SMMP sustentava a invalidade do movimento de magistrados por violação
manifesta de alguns princípios essenciais da actividade do MP, de entre os quais a estabilidade, 
inamovibilidade e especialização.

Vai realizar-se nos dias 15 e 16 de Outubro de
2016, em Goa, Índia, a 8ª Cimeira dos BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul),
grupo de países que representa cerca de 3 biliões
de pessoas (41% da população mundial), e que se
assume como alternativa à hegemonia do Banco
Mundial e do Fundo Monetário Internacional.

Entre os pontos da agenda dessa reunião 
incluem-se a reforma do Conselho de Segurança
da ONU e a criação de uma nova moeda global de
reserva.

A cimeira oficial é, desta vez, precedida de um
Forum dos Povos (Peoples Forum) , que terá lugar
em Goa nos dias 13 e 14 de Outubro,
promovido por vários movimentos e
organizações da sociedade civil de
toda a Índia, interessados em suscitar

e discutir questões de ordem social, ecológica,
política e económica que são por vezes ignoradas
nas grandes cimeiras mundiais, como as dos
BRICS.

Conforme é referido no apelo do Peoples Forum:
«The idea behind the People’s Assembly is to pro-
vide a space for progressive trade unions, social
movements, academia and civil society from var-
ious BRICS countries to share analysis, struggle
notes and build solidarity in the resistance
against neo-liberalism and corporate globalisa-
tion. It will also be a space to put forward and dis-
cuss alternatives for a just and equitable world

that are emerging out of  people’s
struggles.»
Mais informação em: 
www.peoplesbrics.org

8ª Cimeira dos BRICS
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