
 

 

60 ANOS da Inauguração do Palácio da Justiça de Rio Maior 

* 

54 ANOS da Inauguração do Palácio da Justiça da Golegã 

 

No dia 30 de Abril, na comarca de Santarém, assinala-se a inauguração de dois dos 

seus Palácios da Justiça.  

Em 1961 foi inaugurado do Palácio da Justiça de Rio Maior e, em 1967, o Palácio da 

Justiça da Golegã. 

 

 

 

 

Trata-se de um edifício concebido pelo arquitecto Sebastião Formosinho Sanches e marcou 

diferença na estética dos edifícios judiciários até então edificados.  

Os arranjos exteriores e dos Pátios são do Eng. Silvicultor Álvaro Ponce Dentinho. 

A Escultura exterior é da autoria de Lagoa Henriques. 

Fernando Cunha, no seu Livro "História de Rio Maior" (1979), descreve "Frente ao 

longo plano cego do alçado principal, a presença vertical do conjunto escultórico 

figurativo de Lagoa Henriques marca a entrada do edifício interpelando quem lhe 

acede com uma alegoria que nos fala da libertação do Homem pela Justiça. 

Cinco figuras. Em baixo, com uma expressão angustiada, o homem aprisionado pela 

Culpa. Rodando em torno do conjunto encontramos uma segunda figura 

simbolizando a Consciência. Seguindo num trajecto em espiral encontramos, já num 

plano superior, o mesmo homem, sentado, estendendo a sua mão na direcção de 
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duas figuras femininas verticais, olhando a distância: a Vontade e a Inteligência. Uma mensagem de emancipação: a angústia da 

Culpa vencida pela Consciência e através do apelo à Inteligência e à Vontade para obter a Justiça.” 

Actualmente funciona nestas instalações o Juízo de Competência Genérica de Rio Maior.  

 

 

 

 

 

 

 

  

O Palácio da Justiça da Golegã, obra dos arquitectos Armando Fernandes Amorim e Vasco 

Marques, foi edificado após incêndio ocorrido no anterior espaço que ocupava, sito no 

Largo do Pelourinho (actual Museu Martins Correia). 

Na sua fachada exibe quatro estátuas em bronze, da autoria do Mestre Joaquim Martins 

Correia, natural da Golegã. Na sua sala de audiências exibe pintura em painel, da autoria 

de Severo Portela Júnior, 

representando um tema histórico de 

frades cistercienses. 

A primeira figura feminina assenta com um pé numa base, com 

a mão direito segura um elemento, que parece ser um escudo. A 

mão esquerda assenta num quadrado onde as cinco quinas da 

bandeira nacional surgem em relevo. A segunda figura é 

composta por dois camponeses, um casal, simbolizando a 

família, sobre um elemento (trave) em madeira. 

O segundo grupo escultórico tem a mesma configuração 
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compositiva do anterior. A primeira figura feminina segura uma serpente na mão direita, símbolo misterioso. A mão esquerda assenta num quadrado 

onde as cinco quinas da bandeira nacional. As outras duas figuras, também femininas, representam duas camponesas, trabalhadoras rurais, uma 

segura uma espiga e um cântaro, que simboliza, para além da água, a ideia de vida, também a origem da palavra Golegã, pela lenda da mulher 

galega, que vendia água a quem passava no início do povoado.” Fonte: Coelho, António José Lopes (2014); “Escultura Pública: Poética do Escultor Martins Correia”. 

 

Funcionam no rés-do-chão deste edifício os serviços do Instituto de Registos e Notariado e 

no seu piso superior o Juízo de Proximidade da Golegã. São ainda realizados neste 

espaço julgamento de processos dos Juízos de Execução e de Competência Genérica 

do Entroncamento.  

 


