PROGRAMA CULTURAL
14 de Junho
18h30 Cocktail de boas vindas
21h30 Sessão cultural no Teatro Viriato O Teatro e a Justiça com Álvaro Laborinho Lúcio
Coorganização Teatro Viriato e Congresso dos Advogados Portugueses, seguido de conversa com
intervenção de Álvaro Laborinho Lúcio, Jorge Fraga (Encenador) e Guilherme Figueiredo (Bastonário
da Ordem dos Advogados)
Partindo-se do texto do monólogo de Anton Tchekhov, “Os Malefícios do Tabaco”, desenha-se uma linha
paralela na evolução do Teatro e da Justiça, e desenvolve-se uma reflexão ironicamente crítica sobre o nosso
tempo, no qual se confrontam o pragmático e o utópico, a acção sem pensamento e a busca criativa do futuro.
“Julgar uma pessoa não passa apenas por apreciar um ato, mas também por penetrar num encadeamento de
eventos inextrincáveis e imputar um deles a uma história em particular…Julgar é um distanciamento
permanente, um trabalho iniciado pelo símbolo e concluído pelo discurso. Uma vez terminados os debates o
juiz não fica completamente livre desse trabalho de distanciamento. O rito não é apenas uma bola de ferro
presa à perna do juiz, é também um meio de este último se emancipar de si mesmo. É disso testemunha a
ritualização da deliberação, ou até a própria decisão.”

15 de Junho
18h30 Inauguração de Exposição Diálogo e Traição - Grão Vasco/Resende
Obras do Mestre Júlio Resende no Museu Grão Vasco
21h30 Sessão de Cinema seguida de debate promovido pelo Cine Clube de Viseu
Exibição do filme Custódia Partilhada, de Xavier Legrand, seguido de debate moderado Advogado
Luís Silva, com Maria Perquilhas e João Perry da Câmara. Auditório do Instituto Português do
Desporto e da Juventude
Sinopse “Depois de uma separação particularmente difícil, Miriam e Antoine estão a finalizar o processo de
divórcio. Têm dois filhos em comum: Joséphine, já com 18 anos, e Julien, de apenas 11. De modo a garantir a

segurança dos filhos, uma vez que existe historial de violência por parte do ex-marido, Miriam pede custódia
total do mais novo, algo de que Antoine discorda totalmente. Apesar dos argumentos dela e de uma carta à
juíza em que Julien explica os motivos de não querer ficar aos cuidados do pai, a magistrada intercede a favor
de Antoine e opta pela guarda partilhada. Usado como arma de arremesso por ambos os progenitores, o rapaz
tentará encontrar um modo de evitar o pior…

21h30 Magno Concerto na Sé de Viseu com o Coro dos Antigos Orfeonistas da U.C. e Coro Mozart

16 de Junho
21h30 Jantar de Encerramento | Expocenter

17 de Junho (pós-congresso)
11h00 Missa Solene presidida pelo Bispo de Viseu e participação de Coros, na Sé Catedral de Viseu

14, 15 e 16 de Junho
Exposição de Fotografia no Hotel Montebelo, nos dias do Congresso
Mostra dos trabalhos de fotográficos da autoria de Advogados organizada pela Comissão para as
Letras e as Artes da Ordem dos Advogados

Causas
Participe através de donativo de 5€ das IPSS dedicada à protecção de crianças
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