40 ANOS DO CEJ
Celebra-se, hoje, 10 de setembro, o 40.º aniversário do Centro de Estudos Judiciários,
do nosso CEJ.
Não é mais um ano.
São quatro décadas de uma história ímpar na formação de magistrados em Portugal.
A quase totalidade dos magistrados portugueses, judiciais e do Ministério Público, em
exercício de funções, foram formados no CEJ.
Esse é o melhor testemunho da expressão e grandeza do CEJ.
Uma escola que se impôs e ganhou prestígio em Portugal e além-fronteiras,
particularmente na Europa e nos países de expressão portuguesa.
Vamos celebrá-los com iniciativas várias que enalteçam o momento.
Começámos em julho com a Conferência na Assembleia da República evocativa do CEJ,
continuamos hoje com a exposição de pintura, na sala Bocage, de uma prestigiada
juíza desembargadora, e prosseguiremos com uma exposição alusiva aos 40 anos do
CEJ e uma Conferência internacional, nos dias 10 e 11 de outubro, sobre formação de
magistrados.
Esses alguns dos eventos.
Também melhorámos as instalações do CEJ com renovações várias, nomeadamente
em equipamentos logísticos e tecnológicos.
Foi o possível com os escassos recursos financeiros disponíveis, o que nos permitirá
oferecer aos que aqui exercem funções e aos dois novos cursos de formação de
magistrados, aos formandos de Angola e Moçambique e aos demais cursos com países
de expressão portuguesa – Timor-Leste, Cabo-Verde, os mais imediatos – a dignidade e
a qualidade que merecem.
São 40 anos de trabalho árduo, que foi possível com o grande apoio, disponibilidade,
generosidade e dedicação de todos quantos no CEJ – as diferentes direções, dirigentes,
docentes, formadores e formadoras nos tribunais, e todos os senhores e senhoras
funcionárias – deram e dão o seu melhor para fazer do CEJ a escola de referência e de
excelência que é.
E que queremos que continue a ser.
Aos que se revêm no CEJ felicito-os por mais este aniversário, agradecendo o privilégio
de com todas e todos poder contar na construção, no dia-a-dia, desta Escola de
formação de magistrados, que tanto nos prestigia e dignifica.
O Diretor

