
 

A publicação deste Número Extra do 

DIREITO À ESQUEЯDA justifica-se para dar 

notícia da Sessão promovida pela 

candidatura de João Ferreira às eleições 

presidenciais dedicada ao tema “Defender a 

Justiça - Cumprir e Fazer Cumprir a 

Constituição”. A acção em causa teve lugar 
na manhã do dia 19 de Dezembro, na 
Biblioteca do Palácio Galveias, ao Campo 
Pequeno. 

Tratou-se de uma iniciativa integralmente 
dedicada ao Sector da Justiça, pelo que, 
para além da intervenção de João Ferreira 

e das participações de alguns dos 
presentes na assistência, tomaram a 
palavra os apoiantes da Candidatura 
Dr. João Correia, Dra. Ana Luísa Lourenço 
e Dr. Rui Santos. 

Figuras destacadas no Sector da Justiça 
que nos deixam os testemunhos abaixo e 
que, a par de tantos outros que se 
evidenciam nas suas profissões e áreas 

de actuação, apoiam uma candidatura que 

se dirige a todos e a cada um, 

independentemente das escolhas eleitorais 

que fizeram no passado. 

 

 

 

JOÃO CORREIA 
Advogado 

 

«Escolher uma personalidade para 
Presidente da República não é tarefa fácil. 

Resolvi desenhar círculos concêntricos.  

Primeiro a sua presença pública e as suas 
substantivas intervenções. Depois, a sua 
cultura. A seguir, as suas ideias. 

Ainda a sua coragem. Reflecti sobre a 
ausência de ambição pessoal e, 
finalmente, sobre a inexistência de 
alternativas. 

Escolhi, sem esforço, João Ferreira.» J.C. 

 

ANA LUÍSA 

LOURENÇO 
Advogada 

 

«O candidato João Ferreira defende o 
acesso à justiça e aos tribunais como 
direito fundamental, o que não se 
compagina com a manutenção de taxas de 
justiça tão elevadas como as que temos, e 
com uma fórmula de cálculo utilizada no 
âmbito do apoio judiciário que não permite 
dispensar totalmente dos encargos muitos 
cidadãos que dela deviam beneficiar.  

O candidato João Ferreira defende o 
aumento de recursos humanos de modo a 
ser possível dar-se uma resposta 
atempada aos processos.  
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O candidato João Ferreira defende 
melhores condições de trabalho para 
todos os operadores judiciários.  

O candidato João Ferreira reconhece que 
a existência de trabalho subordinado na 
advocacia deve ser regulada, protegendo-
a, e com direitos assegurados, como 
acontece aos demais trabalhadores por 
conta de outrem. 

O candidato João Ferreira reconhece que 
os advogados também deviam ter uma 
proteção social completa, direitos próprios 
da assistência na saúde, na doença, na 
paternidade, no desemprego.  

Só a candidatura de João Ferreira, em 
profundo e sério comprometimento com a 
defesa dos Direitos, Liberdades e 
Garantias e o Estado de Direito 
conseguirá a fundamental tarefa de 
recolocar a advocacia no seu trilho 

constitucional.» A.L.L. 

≈ 

«Razões de um Apoio 

No quadro das candidaturas presidenciais 
que se vislumbram na área comummente 
aceite como de esquerda, uma delas 
encerra um horizonte de esperança no 
futuro o que, per si, justificava o meu 
apoio incondicional. 

Mas a candidatura do João Ferreira é bem 
mais do que isso. 

 

RUI SANTOS 
Advogado 

 

Materializa-se num pensamento bem 
estruturado, completo e sério sobre o que 
deve ser o exercício do cargo de 
Presidente da República. 

É uma candidatura lúcida, sem 
tergiversações sobre medos ou tiradas 
demagógicas e populistas relativas à 
corrupção. 

Emerge da mesma uma verdadeira 
alternativa para o exercício do cargo, onde 
o compromisso de defesa intransigente da 
Constituição e a garantia da utilização 
plena de todos os poderes que a mesma 
confere ao Presidente da Republica, 
consubstanciam uma inovadora visão das 
respetivas funções presidenciais. 

Mas esta candidatura é mais do que isso, 
representando uma resposta muito 
consistente para todos aqueles que lutam 
e anseiam por uma vida mais justa e digna. 

É no fundo uma candidatura que “acerta o 

passo com a marcha da História”». R.S. 
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