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Analisar o funcionamento 
dos serviços, ouvir o que os 
juízes têm a dizer sobre o atu-
al estado da Justiça e tentar 
melhorar o funcionamento 
dos diversos serviços judi-
ciais foi um dos objetivos da 
visita e reunião de trabalho 
do presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça  (STJ) e 
do vice presidente do Conse-
lho Superior de Magistratura 
(CSM), dia 1 de fevereiro, à 
Comarca de Castelo Branco.  
O juiz conselheiro António 
Gaspar, presidente do STJ, 
na sessão de boas vindas, na 
sala principal do Tribunal 
Judicial de Castelo Branco, 
apontou duas missões para 
estas visitas reuniões de tra-
balho. Uma missão tem um 
sentido real, que “promove 
o encontro com os serviços 

PRESIDENTE DO SUPREMO VISITA COMARCA DE CASTELO BRANCO

Justiça aposta na proximidade

da Comarca e com os magis-
trados, no sentido de saber 
o que todos pensam, as suas 
impressões sobre o estado dos 
serviços e perceber que não 
queremos inteirar-nos disso 
à distância, mas partilhando 
com eles o seu sentir e o seu 
pensamento”. Outra missão 
tem um sentido simbólico, 
“o de mostrar a nossa preocu-
pação, através deste contacto 

mais direto, mostrar a nossa 
proximidade e até o nosso 
carinho pelo trabalho que 
os magistrados prestam e as 
difi culdades que ultrapassam 
no seu dia a dia”. Em termos 
práticos, “esta é a segunda vez 
que acontecem estes encon-
tros, tendo o primeiro sido em 
2014, altura em que se avan-
çou com a reforma judiciária, 
pelo que fazia sentido que se 

repetisse agora com o sistema 
a funcionar, para termos uma 
perspetiva mais real”. 
O vice presidente do CSM, o 
juiz conselheiro Mário Mor-
gado, deixou também uma 
“palavra calorosa a todos os 
que integram os órgãos da 
Comarca de Castelo Branco”, 
lembrando que “a justiça 
portuguesa tem assistido a 
uma melhoria de desempe-

nho, o que em muito se deve 
à atividade dos juízes e de 
dos os órgãos das comarcas”. 
Resultados conseguidos por 
estarem “ligados à lógica da 
antecipação dos problemas, à 
lógica da proximidade. E tem 
sido essa a aposta do CSM, 
num modelo de proximidade 
que se tem traduzido em vias 
muito interessantes e resul-
tados positivos. E como há 
uma maior acompanhamento 
das situações, quando surge 
algum problema é rapida-
mente resolvido”. Em termos 
práticos, esta aposta na proxi-
midade, já se traduziu “numa 
redução da média anual de 
processos disciplinares, que 
passou de 38 para 26, graça 
a esta gestão mais próxima e 
‘amiga’ das pessoas. É esta o 
caminho que tem de ser feito 
em prol da justiça portuguesa 
e dos cidadãos”. 
O juiz presidente do Tribu-

nal Judicial da Comarca de 
Castelo Branco, José Avelino 
Gonçalves, corroborou esta 
ideia da proximidade, dando 
como exemplo a situação da 
Comarca. “Castelo Branco 
tem tido uma ligação muito 
próxima com a comunidade, 
em todas as suas vertentes, 
desde as polícias, às autar-
quias, passando pelas escolas 
e isso tem sido muito produti-
vo e refl ete-se nos resultados 
da justiça”, reitera.  
Já o vogal do CSM, Armando 
Cordeiro, quanto aos resul-
tados, destaca as quantias 
monetárias que os tribunais 
têm entregue à comunidade, 
no âmbito das injunções. 
Depois da receção e cumpri-
mentos, a comitiva visitou o 
Tribunal de Castelo Branco 
e reuniu com o conselho de 
gestão. Após o almoço houve 
ainda uma reunião com os 
juízes.

António Gaspar à chegada ao Tribunal de Castelo Branco

JUSTIÇA Sentir o pulso a quem todos os dias trabalha e aplica as leis, no sentido de melhorar os serviços é um 
dos objetivos das visitas às comarcas do país.  

PROGRAMAS A DECORRER

Escola de Saúde faz 
reabilitação neurológica
A Escola Superior de Saú-
de Dr. Lopes Dias do Insti-
tuto Politécnico de Castelo 
Branco tem a decorrer, 
desde o início deste mês, 
dois programas na área da 
reabilitação neurológica. 
O anúncio foi feito pelo 
próprio Politécnico albi-
castrense, que sublinha a 
importância dos mesmos.
De inscrição gratuita, o 
programa �O meu familiar 
teve um AVC… E agora?», 
consiste numa “sessão de 
esclarecimento dirigida 
aos familiares/cuidadores 
de pessoas que sofreram 
um AVC e que mantêm as 
sequelas motoras associa-
das, sendo a participação 
também aberta a todas os 
restantes interessados”. 
O Politécnico adianta que 
“nesta sessão serão expos-
tos temas como: Quanto 
tempo de reabilitação? O 
que esperar da reabilita-
ção motora? Estratégias 
de adaptação no contexto 
domiciliar? O que fazer e o 
que não fazer? Como enca-
rar o AVC?  O que se deve 
fazer para prevenir novos 

As inscrições podem ser feitas na Escola

episódios de AVC?”.
Este programa é gratuito, 
com um mínimo de 6 va-
gas e um máximo de 10 
vagas/sessão, havendo, no 
entanto, possibilidade de 
repetição da sessão em caso 
de excedente de número de 
vagas. Decorre em horário 
pós-laboral, entre fevereiro 
e maio e tem uma duração 
média de 40-50 minutos. 
Já o programa �Avaliação 
e intervenção no risco de 
queda para pessoas com 
problemas neurológicos», 
“compreende uma sessão 
de avaliação do estado geral 
do equilíbrio e do medo de 
queda, de forma a deter-
minar o risco de queda em 
cada sujeito”. Além disso, 

inclui ainda “20 sessões de 
exercício em piscina aque-
cida durante 10 semanas, 
duas vezes por semana, no 
período da tarde, na Clínica 
Pedagógica da ESALD. São 
elegíveis pessoas de todas 
as idades, com diagnóstico 
referente a uma patologia 
do Sistema Nervoso Cen-
tral (por exemplo: AVC, 
Esclerose Múltipla, Parkin-
son)”.
De acordo com o Politéc-
nico, este programa “tem 
custos associados que estão 
disponíveis para consul-
ta na receção do piso 1 
da ESALD ou através dos 
contatos para as inscrições: 
272340563 / fi sioterapia.
esald@ipcb.pt”.


