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Dizer umas palavras no fim do nosso 
I Congresso Extraordinário é a um 
tempo fácil e difícil.
É fácil, porque os congressistas já 

estão de tal maneira fartos de ouvir 
falar que me exigem a maior brevi-
dade para que não acabe de os can-
sar.
É difícil, porque é possível que todos 

estejam à espera de algo de novo, 
quando as verdadeiras novidades 
provêm, e devem provir, necessaria-
mente, das conclusões agora aprova-
das, recomendações essas sobre que 
me incumbe fazer reflectir os demais 
órgãos da Ordem, para as incremen-
tar. Está já aprazada uma reunião 
para esse efeito.
De resto as conclusões falam por si 

e não carecem da minha glosa. São 
resultado de um trabalho aturado e 
sério, com uma larguíssima audição 
dos Advogados quer na fase prepara-
tória com elevado número de teses 
que ultrapassou todas as expectati- 
vas, quer na fase da discussão e sín-
tese no decurso das sessões por 
parte dos delegados e relatores. Per-
mitam realce o exigente e qualificado 
trabalho dos Bastonários que presidi-
ram às mesas das secções e bem as-
sim o dos relatores e secretários.
Creio, porém, termos todos cons-

ciência de que o êxito do andamento 
do Congresso, em todas as suas nu-
merosas etapas, esteve na mão do 
grupo de Colegas, cujo nome consta 
do programa e que, sob a direcção do 
Secretário-Geral Sr. Dr. Fevereiro 
Mendes e com a inestimável dedica-
ção e árduo trabalho dos nossos cola-
boradores dos serviços, não se pou-
param a esforços, meses a fio, para 
que tudo até ao mais pequeno por-
menor fosse pensado e executado. 
Bem hajam todos por isso.
Estamos de parabéns, porque o 

nosso Congresso preservou dois ob-

RELAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES APRESENTADAS NO CONGRESSO
Na Impossibilidade de publicarmos as Comunicações apresentadas no Congresso, deixamos 
o registo do seu titulo e dos Advogados seus autores: 
----------------------------------------- --

José Sousa de Macedo 
António Bica

Rose Nery Sttau Monteiro 
Rose Nery Sttau Monteiro

D
Ã2
A 
BI
BI
B3 
A 
D
B3

A 
A

BI
Õ" 
B1

Àlzira Cunha Coiitinho 
Orlando Marcelo Curto 
Fernandas de Melo 
José Preto__________
José Rodrigues Braga

José Delgado Martins____
Jorge Pegado Liz ~______
Jorge Humberto Fagundes 
Jorge Humberto Fagundes

Diogo Duarte ______
João Luís Lopes dos Reis
Jogo Correia____________
João Correia____________
António José Santos Nunes
Jofio Correia____________
José Lebre de Freitas 
Noémia Neves Anacleto 
Isabel Magalhaes Olavo
Carlos Olavo

António Pereira de Almeida 
Maria Lucllia Miranda 
llime Portela

A 
BÍ

B 
Ã“ 

B2
A

A 

Ã2 
A 

ÃZ
B3 
ÕF 
BI

BI
AZ
A

B2 
B? 
B2 
BI 
A 
D 
BI 
BI 
B2 
D
B3

D
A
Ã2
BI 
A
BI

Alfredo Gaspar______________
Fausto Leite __________
Luís de Carvalho e Oliveira
Manuel José Rafael de Jesus Al-

tieai __________________
Alfredo Gaspar

Jorge Pegado Liz

Vfctor Manuel Félix 
Maria Teresa Silva
Bemardrno Duarte 
Tavares Lopes
António Malheiro de Magaihfies
José Chilfio
António Maria Tignatelli
José Ctiiião
Antonio Mana Tignatelli 
Romeu'Francês
José Amaral
Álvaro Soares

Tavares Lopes
Mana Isabel Marques Rojfio
José Sousã de Macedo"

Verga Gomes______________
José Augusto Rocha 
Jerónimo Martins__________
Rodrigo Santiago__________
Diogo Duarte______________
Miguel João Rodrigues Bastos
Valério Bexiga Grou________

O relacionamento da Advocacia com as outras profissões jurídicas
O Advogado perante o estado de Direito democrático
Os direitos dos Advogados no acesso ao Direito_______________
O Advogado e a Ordem doa Advogados face à sociedade portu- 

guesa e ao estado de Direito
A formação inicial e permanente do Advogado
A questão da incompatibilidade prevista na alínea n* 1 do art.* 69* 

oo Estatuto da Ordem dos Advogados ______  _________
Organização da Ordem dos Advogados______________________
O Advogado e a Ordem face à sociedade portuguesa e ao estado 

de Direito 

A função do Aavogado e a administração da Justiça — relações 
com a magistratura___________________________________

Formação profissional...................................... .............
Sobre a urgente necessidade de uma profunda reforma do Pro-

cesso Civil______________ ___________________________
A inconstitucionalidade das normas que introduziram alterações ao 

Código das Custas Judiciais ______________________
Estado de Direito., paternalismo que baste no direito da família 
-O estabelecimento de filiação* é filho serôdio de doze anos do Có- 

digo Civil... e continua a violentar os cidadãos______________
Como é que o Tribunal toma conhecimento deste tipo de crimes 

tviolaçao. estupro e alentado ao pudor)___________________
Os estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo 

que conferem a licenciatura em Direito____________________
O papel da Ordem na sociedade do futuro____________________
O Advogado na sociedade portuguesa nos finais da década de 80 
O princípio da igualdade das armas - elementos para o seu estudo 
O art * 107* do novo Códígò de Processo Penal — urgência na re-

vogação de tão absurda e serôdia disposição legaf__________
O Advogado e a sua liberdade de expressão nos tribunais________
Formação inicial dos Advogados __ ____________  ____
A dignidade da ciasse dos Advogados_______________________
As relações entre Advogados e Magistrados
O Advogado e a Ordem dos Advogados face â sociedade portu- 

guesa e ao estado de direito_____________ ______________
O novo regime de acesso ao Direito e aos Tribunais, progresso ou 

__ retrocesso?___________________________________________  
A administração da Justiça e a organização judiciária___________
Acesso ao Direito e aos Tribunais___________________________
Os advogados e o anleprojecto do Código de Processo Civil______
Os advogados e a Ordem: a debilidade de ambos os estatutos 
À~formaçfio inicial e permanente do Advogado_________________
A reforma do Código de Processo de Trabalho_________________
Sobre a alteração da~iei processual ~~______________________
A função do Advogado no acesso à Justiça___________________
A formação inicial e permanente do Advogado _____________
Sobre o relacionamento da Advocacia com as outras profissões jurl- 

dicas_________________________ _______________
Alguns aspectos da organizaçãojudiciéria. 0 recrutamento dos juí-

zes e o duplo grau de jurisdição
Institutos jurídicos_______________________________________
Sobre lei orgânica - Tribunais de Circulo_________ ____________
Sobre a Ordem e o Advogado, a Ordem e o poder, a Ordem a a co- 

mu n id ade ________ _
O Advogado e a Ordem dos Advogados face à sociedade portu- 

guesa e ao estado de Direito __
Administração da Justiça e a organização judiciária, a função do 

Advogado no acesso ao Direito e aos Tribunais; o relacionamento 
da Advocacia com outras profissões jurídicas

Sobre o tema -A formação Inicial e permanente do Advogado*
O Advogado e a Ordem dos Advogados face a sociedade portu- 

guesa e ao estado de Direito
A função do Advogado _____ .
A administração da Justiça e a organização judiciária  
A Advocacia na sociedade de hoje_______________ ___________
O Advogado bosquejo do passado e anselos do presente

Secção cm 
que foi 

apresentada 
B3- 
A 
B3
A
BI 

----- B£~ 
~ BI 

------- BI------  
B2 
B3

Ernesto Mouta Coutinho 
Certos Lages  
José Vnz Serra de Moura 
Henr.que Foimõsinno do Sousa e

F. Silveira Ramos 
Armando Bacelar 
Armando Bacelar 
Armando Bacelar  
Albino de Magalhães 
Alfredo Çastanhéira Neves 
Miguel Fana de Bastos 
Rolando Estanqueira 

w

Tavares Lopes

Sobre a condenação dos Advogados em custas judiciais  
' Amnistia de infrneçõês disciplinares o perdão de punas aplicadas 
' As relaçõosdos Advogados com as domais profissões jurídicas
 "O Advogado e a Ordem dos Advogados faco á sociedade portu- 

guesa e ao Eslado do Direito
Ás actas dos tribunais

_A qigan ração judiciária^eajlqscentraliznção da Justiça 
Avaliação extraordinária para aumento de ronda
O processo fiscal de aumentos dé rendas _ _
Acesso ao Direito u aos Tribunais  "  _

___ _ O exercício da Advocacia por conservadores o notários
O problema da segurança sociái do "advogado vindo das 

ex-colónias face à Ordem dos Advogados, A sociedade portu- 
_______guosa e ao eslado de Direito_____________________________

O Advogado e a Ordem dos Advogados face à sociedade portu-
guesa e ao estaqo cie Direito_ _____________

Manuel de Almeida Ribeiro "Algumas reflexões sobre a Justiça em Portugal
A garantia do cidadão perante a administração fiscal 

da Advocacia
As garantias do cidadão perante a ãdm'inistraçãõ"íiscãí e o"exõrcfciõ 

da Advocacia________________________________________
O Advogado e a Ordem lace A sociedade portuguesa


