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MENSAGEM DE AGRADECIMENTO 

 

 

 Ao cessar as minhas funções de Juiz Presidente do Tribunal Judicial da 

Comarca de Bragança, com pena de não o poder fazer, em todos os casos, 

mediante contacto de maior proximidade, em virtude dos condicionalismos 

impostos pela pandemia da doença Covid-19, sirvo-me deste meio para 

expressar breves palavras de agradecimento. 

 Quando cheguei, no âmbito da cerimónia de tomada de posse do Senhor 

Administrador Judiciário, diante de um horizonte marcado por alguma ansiedade 

e muitas incertezas, mas sobretudo de desafio e estímulo, subjacente ao 

arranque da implementação de um novo modelo de organização judiciária, 

recordo-me de ter dito que era legítimo esperar dos novos órgãos de gestão 

muito empenho. Empenho na contribuição, em diálogo permanente com todos, 

para operar uma transição de modelos de organização e gestão tão tranquila 

quanto possível, tendo como escopo essencial a realização de uma justiça mais 

eficiente e eficaz. 

 Volvidos mais de seis anos, parto convicto de que o caminho trilhado nos 

fez aproximar do referido desígnio. 

 Hoje, a pendência processual do Tribunal Judicial da Comarca de 

Bragança é cerca de metade da que existia em setembro de 2014. O andamento 

da tramitação assume agora um ritmo mais próximo do cumprimento 

generalizado dos prazos processuais, o que se traduz em clara redução do 

tempo médio de duração dos processos; as condições de conforto dos espaços 

que servem o tribunal foram melhoradas substancialmente, tanto para os 

profissionais da justiça como para os seus utentes; também os equipamentos, 



 
 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA 
 

JUIZ PRESIDENTE 

 

2 
 

mormente a nível da informática, sofreram notório incremento na sua capacidade 

de agilizar a execução de tarefas e de aproximar os cidadãos dos serviços de 

justiça; a interação com outras entidades, nomeadamente no domínio de 

iniciativas visando a abertura do tribunal à comunidade, tem sido uma realidade. 

 Tudo o que se conseguiu, num esforço de melhoria contínua sempre 

inacabado, é seguramente obra de muitos, o que justifica da minha parte uma 

profunda gratidão. 

 Aos senhores juízes e funcionários de justiça em geral do Tribunal Judicial 

da Comarca de Bragança, agradeço a forma empenhada, competente e 

meritória como assumiram em cada momento o exercício da função, imbuídos 

de um espírito de bem servir a comunidade à luz da Constituição da República 

Portuguesa, da lei e do bom senso. 

 Agradeço aos senhores magistrados do Ministério Público, advogados, 

solicitadores, agentes de execução e demais operadores judiciários a ativa 

colaboração com o Tribunal na procura das melhores soluções na tarefa coletiva 

de realização do direito. 

 No domínio da sua atividade global, o Tribunal beneficiou do contributo de 

um significativo conjunto de entidades e pessoas, sem a ação das quais muito 

do que bom se fez não teria sido possível, o que me leva a agradecer 

penhoradamente: 

. Às Câmaras Municipais do distrito de Bragança, na pessoa dos seus 

Presidentes: 

  - Eduardo Manuel Dobrões Tavares (Alfândega da Fé); 

  - Hernâni Dinis Venâncio Dias (Bragança); 

- João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves (Carrazeda de 

Ansiães); 
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- Maria do Céu Quintas (Freixo de Espada à Cinta); 

- Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues (Macedo de 

Cavaleiros); 

- Artur Manuel Rodrigues Nunes (Miranda do Douro); 

- Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues (Mirandela); 

- Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães (Mogadouro); 

- Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves (Torre de Moncorvo); 

- Fernando Francisco Teixeira de Barros (Vila Flor); 

- António Jorge Fidalgo Martins (Vimioso); e 

- Luís dos Santos Fernandes (Vinhais). 

. Ao Comando Territorial de Bragança da GNR, na pessoa do seu 

Comandante, Tenente-Coronel José Pedro Lima de Sá. 

. Ao Comando Distrital de Bragança da PSP, na pessoa do seu 

Comandante, Superintendente José Carlos Ribeiro Neto. 

. À Delegação Regional de Bragança do SEF, na pessoa do             

Inspetor-Chefe, Carlos Alberto Morais. 

. Ao Estabelecimento Prisional de Bragança, na pessoa do seu Diretor, 

Mário Cardeal Martins de Torrão. 

. Ao Estabelecimento Prisional de Izeda, na pessoa do seu Diretor, José 

António Garcia da Silveira. 

. À Delegação Regional de Reinserção Social – Equipa de                        

Trás-os-Montes, na pessoa da sua Coordenadora, Maria de Fátima Tomé. 
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. À Unidade Local de Saúde do Nordeste, na pessoa do seu Diretor, Carlos 

Alberto Vaz. 

. Ao Gabinete de Medicina Legal de Bragança, na pessoa da sua 

Coordenadora, Lília Joana Meireles. 

. Ao Centro Distrital de Segurança Social de Bragança, na pessoa do seu 

Diretor, Orlando Seixas Vaqueiro. 

. Ao Instituto Politécnico de Bragança, na pessoa do seu Diretor, Orlando 

Isidoro Afonso Rodrigues. 

. À Casa de Trabalho Dr. Oliveira Salazar, na pessoa do seu Diretor, Padre 

José Manuel Bento Soares. 

. Ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, na pessoa 

do seu Presidente, Paulo Pimenta. 

. Ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Solicitadores e dos 

Agentes de Execução, na pessoa do seu Presidente, Duarte Pinto. 

 O meu muito obrigado também a todos os membros do Conselho 

Consultivo da Comarca de Bragança, pelo contributo relevante na discussão dos 

mais diversos problemas e na procura das melhores soluções. 

 Aos oficiais de justiça afetos ao Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão, 

Técnico de Justiça Adjunto Marcolino Alexandre Rodrigues Fernandes e Técnica 

de Justiça Auxiliar Paula Cristina Cruz Correia Coelho, o meu profundo 

agradecimento pelo serviço de excelência que têm desempenhado, 

consubstanciado em capacidade de trabalho, conhecimento, competência, 

seriedade, lealdade e pronta disponibilidade inexcedíveis. 

 Por fim, um agradecimento muito especial a quem me acompanhou no 

Conselho de Gestão do Tribunal, o Senhor Procurador Coordenador José 
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Joaquim Remísio Melhorado e o Senhor Administrador Judiciário António 

Benedito Falcão Lopes, pela seriedade, empenho, solidariedade, competência e 

elevado mérito como têm exercido os seus cargos, contribuindo decisivamente 

para elevar a qualidade dos serviços de justiça na Comarca de Bragança. 

 Foi uma honra e um privilégio poder partilhar com todos o exercício da 

presidência da Comarca de Bragança. A todos agradeço a amabilidade e 

amizade com que me trataram e os ensinamentos que me proporcionaram. A 

todos desejo as maiores felicidades. 

 Uma última palavra para quem me vai suceder no exercício do cargo, o 

Senhor Juiz de Direito João Miguel de Matos-Cruz Félix Praia, a quem auguro 

as maiores venturas, estando certo de que para tanto poderá contar com a 

colaboração de todos, ficando eu naturalmente ao seu dispor para o que entenda 

necessário.  

 Votos de Feliz Natal e Bom Ano Novo. 

 Com a mais elevada estima e forte abraço, 

     Bragança, 18 dezembro de 2020 

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, 

Fernando Manuel Vilares Ferreira 

 

 

 


