
DISCURSO DE TOMADA DE POSSE 
Dr. Jorge Silva 

Bastonário da Ordem dos Notários 

1. Excelentíssimo Senhor Deputado à Assembleia da República e Coordenador da 1ª 

Comissão da Assembleia da República em representação do Senhor Presidente do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Dr. Filipe Neto Brandão 

2. Excelentíssima Senhora Deputada à Assembleia da República e Vice-Presidente do 

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em representação do Senhor Pre-

sidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata – Dra. Margarida Mano 

3. Excelentíssimo Senhor Deputado à Assembleia da República e Coordenador da 1ª 

Comissão da Assembleia da República em representação do Senhor Presidente do 

Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Dr. António Filipe 

4. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral Distrital de Lisboa em representação da 

Senhora Procuradora Geral da República – Dra. Maria José Morgado 

5. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Justiça, Dra. Anabela Pedroso 

6. Excelentíssimo Senhor Director do Centro de Estudos Judiciários, Juiz Conselheiro 

Dr. João Manuel da Silva Miguel 

7. Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Juiz Desem-

bargador Orlando Nascimento 

8. Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figuei-

redo 

9. Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de 

Execução, Solicitador José Carlos Resende 

10. Excelentíssimo Senhor Representante do Senhor Bastonário da Ordem dos Enge-

nheiros – Engº Carlos Loureiro 

11. Excelentíssimo Senhor Presidente da Delegação Regional do Sul da Ordem dos 

Médicos e Representante do Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos – Dr. Ale-

xandre Lourenço 

12. Excelentíssimo Senhor Representante da Senhora Bastonária da Ordem dos Far-

macêuticos – Dr. Ricardo Santos 

13. Excelentíssimo Senhor Representante do Senhor Bastonário da Ordem dos Reviso-

res Oficiais de Contas – Dr. António Marques Dias 

14. Excelentíssima Senhora Representante do Senhor Bastonário da Ordem dos Psicó-

logos – Dra. Renata Benavente 



15. Excelentíssima Senhora Representante da Presidente da Associação Sindical dos 

Conservadores dos Registos – Dra. Maria da Conceição Patricio 

16. Excelentíssima Senhora Juíza Desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, 

Dra. Carla Câmara  

17. Excelentíssima Senhora Representante do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Cascais – Dra. Ana Parra 

18. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho do Notariado e do Instituto dos Re-

gistos e do Notariado, Dr. José Ascenso da Maia 

19. Excelentíssimo Senhor Inspector-Geral dos Serviços de Justiça, Dr. Gonçalo Cunha 

Pires 

20. Excelentíssimo Senhor Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura, Dr. 

Carlos Castelo Branco 

21. Excelentíssima Senhora Directora-Geral da Política da Justiça, Dra. Susana Videira 

22. Excelentíssimo Senhor Notário membro do Conselho do Notariado, Dr. José Relva 

23. Excelentíssima Senhora Juíza Ponto de Contacto de Portugal na Rede Judiciária 

Europeia em matéria civil e comercial, Dra. Paula Pott 

24. Excelentíssimo Senhor Notário Antigo Bastonário da Ordem dos Notários, Dr. Alex 

Himmel 

25. Excelentíssimo Senhor Notário Bastonário da Ordem dos Notários, Dr. João Maia 

Rodrigues 

26. Excelentíssima Senhora Notária Antiga Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Ordem dos Notários e Presidente do Instituto dos Notários de Portugal - Dra. Heloí-

sa Pereira da Silva  

27. Excelentíssima Senhora Notária Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Or-

dem dos Notários, Dra. Teresa Vieira 

 
 

Ex.mos Senhores, Convidados, 

 

Primeiramente, agradeço a todos pela vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse e 
pela paciência de ouvirem este breve discurso. 

Cumprimento especialmente todos os membros dos órgãos sociais que ora cessam funções, 
assim como os seus antecessores, nomeadamente os Bastonários aqui presentes, Alex 
Himmel e João Maia, e a senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Teresa Vieira, aos 
quais agradeço pelo trabalho realizado em prol do notariado português. 



Agradeço, particularmente, a presença da Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da 
Justiça, Anabela Pedroso, que tem um grande significado para nós, e espelha a cooperação 
que temos e que queremos ver crescer com os nossos governantes no setor da Justiça. 

Saúdo igualmente os novos membros do Conselho Supervisor, do Conselho Fiscalizador e dos 
Conselhos Regionais, designadamente os respetivos presidentes, Cristina Moura Ramos, Filipa 
Falcão, Ana Padesca e Luís Bravo, a quem desejo as maiores felicidades no desempenho das 
respetivas funções, e com os quais assumo o compromisso de trabalhar de forma solidária ao 
longo deste mandato.  

Aos meus colegas de direção, Francisca Castro, Lúcia Ataíde, Raquel Simões, Constança 
Oliveira, Patrícia Rizzo Fernandes, Aida Sousa e Ricardo Serra Correia, tenho de lhes elogiar a 
coragem de assumirem funções num momento especialmente exigente, e terem assumido o 
compromisso de implementarem um ambicioso e inovador programa que mereceu o voto de 
confiança da maioria dos notários. 

Agradeço por fim à minha família e amigos, aqui presentes, pelo seu apoio e paciência, e deles 
espero compreensão pelas minhas ausências nos próximos quatro anos e aos colegas notários 
que se associaram hoje a esta cerimónia. 

 

Excelentíssimos Senhores Convidados e caros colegas notários, no dia de hoje tomo posse 
como Bastonário de uma Ordem que representa uma profissão com mais 800 anos de história, 
e terei, portanto, a responsabilidade de todos os dias honrar aqueles que no passado, com o 
seu trabalho, serviram o Povo português, e dessa forma justificaram a existência desta 
profissão ao longo dos séculos. 

A existência de notários não decorre de interesses corporativos ou económicos, mas sim da 
importância que temos na satisfação das necessidades da população, e que ninguém tenha 
dúvidas, pois eu não as tenho. No dia em que a nossa função se tornar inútil para a sociedade, 
não será necessário o Estado acabar com ela por decreto, pois a mesma se extinguirá por 
vontade daqueles a quem todos os dias servimos: os cidadãos e as empresas deste país! 

Durante os anos de austeridade, os notários sofreram ao lado dos portugueses que perderam o 
seu emprego, que foram obrigados a fechar as suas empresas, dos que tiveram que emigrar. 
Mas este esforço foi reconhecido, pois quando estes se reergueram procuraram os notários 
para constituírem as suas novas empresas, os ajudarem na formalização de investimentos, e 
com eles vieram os filhos que criaram nos cartórios as suas start ups e registaram as suas 
marcas, e hoje compram as suas casas com a ajuda do notário em quem confiam! 

Nos dias seguintes aos trágicos incêndios que abalaram o país, vários notários, alguns dos 
quais que por eles também foram afectados, andaram com as autoridades a identificar casas 
destruídas, e colaboraram na obtenção de documentos para se acelerarem os processos de 
reconstrução. E é este espírito de missão, de solidariedade e de defesa do interesse público, 
que me faz ter orgulho de pertencer a esta classe profissional! 

Os notários são elementos fundamentais para os sistemas de justiça porque, para muitos 
portugueses, são o único balcão público de proximidade a quem podem recorrer. E em muitos 
locais onde já não existem tribunais ou postos de correio, ainda existe um Cartório Notarial, e 
isso é fundamental para combater o injusto abandono a que muitos portugueses foram votados 
por meras razões economicistas, e que afecta, principalmente, quem vive no interior do país e 
nas ilhas! 

O ambicioso programa de modernização da profissão com que eu e a minha equipa nos 
apresentamos a estas eleições propõe uma revolução digital que irá permitir, nomeadamente: 

* Ligar todos os Notários do país em rede! 



*Criar uma certidão digital permanente para os documentos notariais que permita o acesso 
célere acesso aos documentos arquivados; 

*Criar uma escritura pública eletrónica que torne possível a realização de negócios jurídicos 
desmaterializados em que, por exemplo, na aquisição de uma casa, vendedor, comprador e 
representante do banco possam estar em locais distintos do país! 

E, para além do já enunciado, ao longo destes quatro anos vamos disponibilizar a cidadãos e 
empresas muitos mais novos serviços, inovadores e desmaterializados, que tornarão a sua 
vida mais fácil e menos burocratizada. E, desta forma, contribuiremos para diminuir os custos 
na formalização de negócios, e ajudaremos a atenuar as dificuldades provocadas pela 
localização geográfica e pela infoexclusão digital! 

Os notários vão assumir o papel de terceiros de confiança, de mediadores para o mundo digital 
para quem não o consegue fazer sozinho, ou para quem precisa de apoio jurídico 
especializado para a realização dos negócios. Consequentemente, ajudarão a garantir que o 
país não tenha portugueses de primeira e de segunda, e que ninguém fique para trás neste 
novo mundo da blockchain, dos smartcontracts e das start ups! 

Assumimos, em nome de todos os Notários Portugueses, o compromisso de auxiliar na 
construção de um sistema de justiça mais justo, e, para tal desiderato, estamos disponíveis 
para trabalhar com o Presidente da República, com o Parlamento, com o Governo e com todos 
os demais agentes de justiça, pois este não é o tempo de corporativismos ou individualismos, 
mas sim de entreajuda! 

Ao Governo, aqui representado pela Dra. Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça, 
prometemos lealdade e colaboração institucional, e desde já nos disponibilizamos para 
contribuir sempre que entenderem que podemos ser úteis, e pedimos apenas que neste 
processo de modernização da nossa profissão nos ajudem a aperfeiçoar os quadros 
normativos, para que, rapidamente, seja possível disponibilizar mais e melhores serviços nos 
Cartórios Notariais espalhados por todo o país. 

Aos cidadãos e empresas deste país prometemos trabalhar para os servir, e estamos abertos 
para participar, sozinhos ou conjuntamente com outros parceiros, em novos projectos que 
ajudem a construir um país mais moderno e mais competitivo, pois vivemos uma época de 
grandes mudanças, mas também de grandes oportunidades. E, se é indesmentível que a nova 
diretiva PSD2 referente às transações bancárias, o regulamento eIDAS, as novas leis de 
branqueamento de capitais e as novas regras relativas à protecção de dados, vieram colocar a 
todos enormes desafios, também é verdade que são uma grande oportunidade para aqueles 
que entenderem que o seu mercado não é apenas Portugal, mas sim um mundo cada vez mais 
globalizado. E os notários portugueses, integrados numa rede europeia, podem constituir um 
importante apoio neste processo.  

Por fim, aos meus colegas notários, peço que sejam resilientes e solidários, pois juntos vamos 
superar as adversidades e continuar a escrever a História desta nobre profissão! 

Viva o Notariado! 

Viva Portugal! 

 

 

Lisboa, 13 de dezembro de 2017 

 

 


