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Inauguração

da Casa

do Juiz é a

concretização
de um sonho

para esta IPSS
A Casa do Juiz foi criada
apenas com as quotas dos
juizes donativos e traba
lho voluntário segundo

Sonhada há mais

de 20 anos como referiu
o juiz desembargador Luís
Azevedo Mendes a Casa
do Juiz foi ontem inaugu
rada Apesar do projeto já

o Conselho de Adminis

se encontrar a funcionar

há alguns anos só agora é
que ficaram concluídas as
obras de requalificação e
ampliação das instalações
situadas em Bencanta

Esta Instituição Particu

lar de Solidariedade Social

IPSS surgiu em 1997 para

ir ao encontro de necessi
dades sociais e culturais

dos juizes como o apoio

na velhice António Hen

A Casa do Juiz na estrada de Bencanta

foi ontem inaugurada 20 anos depois da
fundação desta Instituição Particular de
Solidariedade Social IPSS

A inauguração teve a participação do
presidente do Supremo Tribunal de Justiça
juiz conselheiro António Henriques Gaspar
e do presidente da Associação Sindical de

Juizes Portugueses ASJP

e da Casa do Juiz Manuel Soares

competente empenhado

riques Gaspar presidente
do Supremo Tribunal de
Justiça recordou os que
estiveram na origem do
projeto ao referir se a eles
como visionários e empre

na defesa dos mais desfa
vorecidos e dos valores da
liberdade

O juiz conselheiro Ar
mando Pinto Bastos que

que integra este espaço

endedores

veio a falecer antes da inau

guração do espaço foi um
dos que esteve na origem
da Casa do Juiz o sonho
lindo de Pinto Basto

re

feriu António Henriques
Gaspar Afirmou que Pin
to Basto foi para si um
modelo de juiz solidário

Um lar de idosos para juizes

Sobre o conceito de um

lar de idosos para juizes
agora inaugurado dirigi
do àqueles que não tives
sem na sua velhice condi

ções de viver sozinhos ou
quem olhasse por eles re
feriu que neste sentimen
to está todo um programa
sobre a condição do juiz

em todos os momentos da
vida

tração O juiz conselheiro
Messias Bento diretor da
revista Colectânea da Ju
risprudência referiu que
a ideia surgiu da neces
sidade de reunir aqueles
que não pudessem viver
sozinhos num espaço com
pessoas que conhecessem
e que tivessem interesses
semelhantes com quem
pudessem partilhar me
mórias Este espaço desti
na se aos sócios da Casa do

Juiz e aos seus cônjuges e
só se podem tomar sócios

efetivos os juizes inscritos
na ASJP

Os espaços da Casa do
Juiz vão também servir
para a realização de even
tos de formação com a Co
lectânea daJurisprudência
a desenvolverjá neste local
a sua atividade

Este projeto inovador co
meçou em Coimbra e Luís

Azevedo Mendes refere

que a experiência poderia
ser replicada em outras ci
dades do país
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