
Senhor Bastonário, Dr. Alex Himmel, 
Restantes Membros da Ilustre Direcção, 
Ilustres Convidados, 
Caros Colegas, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 
É com muita satisfação que cumpro a obrigação legal de empossar 
os Membros da Direcção deste ilustre colégio – a Ordem dos 
Notários. 
 
Desejo a todos, na pessoa do Senhor Bastonário da Ordem dos 
Notários, Dr. Alex Himmel, o maior sucesso na condução da nossa 
Ordem para o sucesso do Notariado, que eu creio certo, mas 
trabalhoso.  
 
Com optimismo e determinação, cumprirão, com certeza, um 
mandato marcante. 
 
Os notários estão empenhados no sucesso do Notariado, 
envolvendo-se nomeadamente no futuro da Ordem dos Notários e 
no desempenho das funções públicas que lhes estão cometidas pela 
Lei e incindiveis da sua natureza de profissionais liberais. 
 
Surpreenderemos muito em breve, porque estamos prontos para os 
processos de mudança, presentes e futuros, merecemos a 
confiança dos cidadãos e das empresas e as nossas competências 
técnicas, adquiridas com os que nos antecederam, e agora 
desenvolvidas pelas nossas experiências, nos levarão tão longe, 
quanto longa é a história que nos antecede.  
 
O Estado Português pode continuar a contar com o nosso empenho 
na prossecução do interesse público, dos particulares e das 
empresas. 
 
Muito agradeço, ainda, na qualidade de Presidente da Assembleia 
Geral da Ordem dos Notários, a presença de todos aqueles com 
quem mantemos as melhores relações institucionais, no 
desenvolvimento das profissões jurídicas, do Direito, da Cidadania 
e da Justiça. 
 
Ainda uma palavra especial às instituições de quem temos sido 
parceiros, no desenvolvimento dos negócios dos nossos clientes 
comuns. 



 
A todos, muito obrigada por terem feito possível acompanharem-
nos, neste momento tão importante da Ordem dos Notários. 
 
discurso da Presidente da Assembleia Geral no acto público de posse do 
Bastonário e da Direcção da Ordem dos Notários em 18 de Setembro de 2009, 
Heloísa Pereira da Silva  


