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DISCURSO DE TOMADA DE POSSE DO 

BASTONÁRIO JORGE BATISTA DA SILVA 
 
 

Muito boa tarde, 

Ex.ma Senhora Secretária de Estado da Justiça, 

Ex.mos Senhores deputados da Assembleia da República e representantes 

de partidos políticos, 

Ex.mos Senhores representantes dos Supremos Tribunais, Tribunal de 

Contas e da Relação, Provedora da justiça, Direções-Gerais, Institutos 

Públicos, das Entidades de Ensino, da Associação Nacional de Freguesias, 

dos Sindicatos e da Associação de Profissionais da Mediação, 

Ex.mos Senhores representantes das Ordens Profissionais, meus colegas 

Bastonários – aproveito para cumprimentar a minha ilustre amiga Paula 

Franco, Bastonária dos Contabilistas Certificados, que foi recentemente 

reeleita – e senhor Engenheiro Carlos Aires, presidente do CNOP, 

Caros Bastonários da Ordens dos Notários, que me antecederam nestas 

funções, e ex-membros de órgãos sociais desta Ordem, 

Ex.mas Senhoras Notárias e Notários, 

Caras senhoras e senhores convidados, 
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“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.” 

Quando há quatro anos disse estas palavras, na minha tomada de posse, 

estava muito longe de imaginar que, durante o meu mandato, iria ter a 

confirmação plena da veracidade das mesmas. 

Porém, durante esta crise pandémica os notários não provaram apenas que 

são úteis, mas sim essenciais para o País, apesar de todas as dificuldades. 

Não parámos! Não fechámos! Não deixámos de atender presencialmente os 

cidadãos, de ir a hospitais e a lares e de servir todos aqueles que deles 

precisaram! 

Durante esta crise pandémica, os notários venceram o medo de uma doença 

desconhecida e cumpriram, como fizeram os seus antecessores, o dever 

histórico de servir o país, mesmo colocando em risco a sua saúde! 

E perante isto, podia eu virar as costas às notárias e notários que 

responderam de forma irrepreensível ao desafio que lhes foi colocado? Não 
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podia! 

A única razão que justifica a minha continuação como Bastonário é o dever 

que tenho de concluir um projeto de transformação digital que prometi e não 

consegui concluir, por causa da pandemia, e que servirá para ajudar a 

construir o futuro de uma profissão que nasceu e se desenvolveu ao mesmo 

tempo que Portugal. 

Ao longo destes anos estiveram ao meu lado os demais órgãos da Ordem a 

quem agradeço, nomeadamente, ao Conselho Supervisor, na pessoa da sua 

Presidente que hoje toma posse como minha colega de Direção, ao Conselho 

Fiscalizador, aos membros das Delegações Regionais, à mesa da 

Assembleia Geral, na pessoa do seu Presidente Alexandre Perdigão, ao 

Conselho do Notariado, nas pessoas do Bastonário Alex Himmel e da 

secretária do Conselho, à minha família pelo apoio que sempre me prestou, 

mesmo quando eu passava a maior tempo em Lisboa, nomeadamente, à 

minha mulher a quem prometi que eram só 4 anos e que, apesar disso, está 

hoje mais uma vez aqui. 

Agradeço aos trabalhadores da Ordem que me ajudaram e aturaram nos 

últimos anos e que para mal dos seus pecados vão ter de o continuar a fazer. 

E, acima de tudo, agradeço às notárias e aos notários e seus trabalhadores 

que, nos cartórios, engrandecem a função notarial pela forma como servem 

os cidadãos! 
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Porém, neste dia, não podia deixar de agradecer a alguém aqui presente, que 

também esteve ao meu lado e dos notários, e que foi essencial para 

ultrapassar as primeiras dificuldades durante esta pandemia. Ex.ma Sra. 

Secretária de Estado, Dra. Anabela Pedroso, ao longos destes anos 

trabalhámos em conjunto e, naturalmente, não estivemos sempre  de acordo, 

mas parafraseando as palavras de Carlos Tê, cantadas por Rui Veloso, muito 

mais foi aquilo que nos uniu do que aquilo que nos separou e isso deveu-se 

a algo muito simples: 

O interesse público é o Norte de ambos e as nossas escolhas no exercício 

dos respetivos cargos foram feitas sempre a pensar naquilo que cada um de 

nós entendia ser o melhor para os cidadãos! 

Sra. Secretária de Estado,  

em nome de todas as notárias e notários agradeço-lhe a solidariedade, a 

paciência, a dedicação e o empenho no desenvolvimento de um notariado 

capaz de servir mais e melhor, o mais de um milhão de cidadãos, que, por 

ano, são atendidos nos cartórios notariais. 

Hoje, não podia deixar de reconhecer, publicamente, que foi vossa 

excelência quem durante esta pandemia reconheceu a nossa importância 

para os cidadãos e nos auxiliou a manter abertos os cartórios notariais. 

Muito obrigado!  
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No que concerne ao mandato que hoje terminou, destaco 3 marcos 

históricos: 

- A aquisição de uma sede que será inaugurada, no próximo dia 16 de 

dezembro, e que permitirá dotar a Ordem de instalações dignas; 

- A profissionalização e digitalização de toda a estrutura de gestão da Ordem; 

- A formação de centenas de novos notários e trabalhadores que permitiu a 

abertura em todo Portugal Continental e ilhas de dezenas de novos Cartórios 

Notariais. 

Porém, no dia de hoje o importante é falar do futuro e dos projetos que a 

Ordem tem para um notariado cada vez mais presente na vida dos cidadãos 

e serão três as palavras chave: 

 

INOVAÇÃO, COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

INOVAÇÃO 

(que será traduzida pela): 

- Implementação do arquivo digital e certidão permanente da Ordem dos 

Notários; 

- Lançamento do novo site da ON, portal de serviços para cidadãos e APPs 

para IOS e android; 
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- Criação da plataforma digital para tramitação de processos de arbitragem 

e mediação; 

- Apresentação de propostas legislativas para alteração, nomeadamente, dos 

Estatutos da Ordem dos Notários e Notariado e Código do Notariado e para 

a atribuição de novas competências em matérias como os casamentos e 

divórcios, apostilhas e certificados sucessórios. 

 

COOPERAÇÃO 

(através do): - Estabelecimento de novos protocolos nacionais e 

internacionais para desenvolvimento da atividade notarial; 

- Reforço da cooperação com os países da CPLP e estabelecimento de 

protocolos com todos os países que integram a organização – e a este 

propósito, amanhã será assinado um novo Protocolo com a Guiné Bissau. 

(por fim e não menos importante)  

 

FORMAÇÃO 

(através da): 

- Criação de uma estrutura de formação permanente da ON responsável por 

ministrar formação certificada a notários, trabalhadores dos cartórios e 

entidades externas (Ex. Organizações notariais da CPLP, etc…); 
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- Desenvolvimento das formações à distância e criação de um acervo digital 

temático disponível on line; 

- Desenvolvimento de ações formativas presenciais em todo o território 

nacional e à distância; 

- Criação de um prémio para as obras científicas escritas pelos notários na 

área do Direito; 

- Estabelecimento de protocolos para intercâmbio na área da formação 

nacional e internacional. 

 

Inovar, cooperar e formar, serão esses os pilares desta Ordem! 

 

Consequentemente,  

a Ordem dos Notários procurará, nos próximos anos, promover o diálogo 

entre os vários setores da Justiça e da Economia, trabalhar com os órgãos 

de soberania na construção de uma melhor Justiça, auxiliar os notários e seus 

trabalhadores a prestarem mais e melhores serviços, desenvolverá políticas 

de proteção aos mais vulneráveis, sejam os idosos, as vítimas de violência 

doméstica, os economicamente mais desfavorecidos, criará novas 

ferramentas digitais, mas sem nunca deixar para trás ninguém, pois à 

iliteracia digital não pode corresponder uma diminuição de direitos, e 

continuará a investir na supervisão e disciplina da atividade pois só assim os 
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direitos dos cidadãos serão assegurados, mas sempre com a consciência de 

que a formação é a melhor forma de evitar erros. 

Contudo, numa época em que tanto se discutem as funções das Ordens e 

até a sua existência, reafirmo aqui o meu compromisso inquebrável com o 

interesse público, que será sempre o fator determinante para a definição das 

linhas de atuação desta Ordem, pois apenas desta forma se pode construir 

um notariado capaz de atender os anseios dos cidadãos e nunca nos 

agarraremos a uma lógica corporativa! 

Teixeira de Pascoaes escreveu um dia que a Ciência desenha a Onda e que 

a poesia enche-a de água e também cabe aos órgãos ora empossados, 

designadamente a mim próprio, o dever de desenhar uma nova onda que os 

notários e também os seus trabalhadores vão encher nos próximos anos com 

a sua competência, isenção, empenho, abnegação e coragem, colocando ao 

serviço os cidadãos o melhor que cada um deles tem para oferecer! 

Viva o Notariado! Viva Portugal! 

 

Lisboa, 25 de novembro de 2021 


