PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO DE PROFESSORES
DE DIREITO E PROCESSO PENAL
‘JORGE DE FIGUEIREDO DIAS’

FDUNL, Campus de Campolide, dia 26 de Outubro de 2012
Em inícios de 2010, numa homenagem a Jorge de Figueiredo Dias prestada
em Viseu, sua terra natal, propus a criação de um GRUPO DE
PROFESSORES DE DIREITO E PROCESSO PENAL ‘JORGE DE
FIGUEIREDO DIAS’. A proposta foi aceite com grande satisfação pelo nosso
Homenageado, que na sua proverbial modéstia declarou que não seria o
primeiro, mas o último membro do Grupo...
A
notícia
dessa
Homenagem
pode
ser
vista
em
http://www.fd.unl.pt/Anexos/3158.pdf
Este PRIMEIRO ENCONTRO é o cumprimento da promessa que eu mesma fiz
ao nosso Professor de promover uma primeira reunião na Faculdade de Direito
da UNL, o que só agora se tornou possível. Decidi abri-la não só a todos os
doutorados em Direito e Processo Penal, mas também aos doutorandos.
Corresponde na verdade a uma ideia minha muito antiga, que vem ainda dos
tempos em que fui jovem Assistente na Faculdade de Direito de Lisboa. Tomou
agora forma desta maneira em boa medida porque os acasos da Vida, que
tanto e tanto determinam nas nossas existências, a isso levaram.
Espero que este primeiro encontro seja proveitoso e agradável para todos e
que muitos outros se sigam. Tenho o maior gosto e a maior honra em recebervos na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
Teresa Pizarro Beleza
Outubro de 2012
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SEXTA-FEIRA, 26 de Outubro
Manhã (Sala 007)
10.00 h
Apresentação inicial:
Investigar em Direito Penal: Como Sobreviver à Preparação de uma
Tese
Frederico Costa Pinto, Nuno Brandão e Teresa Quintela de Brito
Seguida de
Mesa redonda: projectos de investigação em curso
12h30m: termo dos trabalhos da manhã.

******* ALMOÇO LIVRE *******
Tarde (Anf. A)
14.30 h - Breve Saudação de Boas-Vindas (TPB)
Apresentação de Papers.1
Moderação: MANUEL DA COSTA ANDRADE
Paper 1: Augusto Silva Dias – Direito Penal e Multiculturalismo:
Problemas.
Paper 2: Conceição Ferreira da Cunha – Uso da tortura e
impedimento de actos terroristas.
Paper 3: Fernando Torrão – Direito Penal, Globalização e postmodernidade – desconstrução do paradigma liberal?
Debate
16.30 h Coffee-break
17 h
Apresentação de Papers.2
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Moderação: MARIA JOÃO ANTUNES
Paper 4: Paulo Sousa Mendes – Em defesa do particularismo moral
e do pluralismo liberal - em especial no domínio do Direito Penal.
Paper 5: Paula Ribeiro de Faria – O Costume e o Direito Penal do
séc. XXI.
Paper 6: Mário Monte – Multiculturalismo e tutela penal: uma
proposta de justiça restaurativa.
Debate
18.30 h - PLANOS; FUTUROS ENCONTROS
19.30 h - Encerramento dos trabalhos
20h: Jantar num restaurante próximo da UNL, ‘KATEKERO’, na
Rua de Campolide, n.º 124-A, 1070-037 Lisboa
*******
NB
Inscrição: a participação no Encontro (e eventual participação no
jantar) é sujeita a inscrição para o endereço grupojfdias@fd.unl.pt
até ao dia 20 de Outubro.

No caso de inscrição simples: agradeço pagamento de 5€
(destinado a cobrir as despesas do coffee-break). No caso de
inscrição com jantar: 25€.
Isto permitirá cobrir as despesas. A FDUNL não pode fazê-lo,
devido às regras estritas da nossa contabilidade.
O pagamento deve ser feito, preferencialmente, através de
transferência / depósito na conta bancária da Faculdade de Direito
da Universidade, cujo NIB é 0032 0143 0020 2503 674 13, enviando
posteriormente um e-mail com o comprovativo de pagamento para o
e-mail grupojfdias@fd.unl.pt. Excecionalmente, o pagamento pode
ser feito presencialmente junto da Dra. Elena Burgoa à chegada da
conferência
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TODA A CORRESPONDÊNCIA RELATIVA A ESTE ENCONTRO
DEVE SER ENVIADA PARA
grupojfdias@fd.unl.pt c/c elena.burgoa@fd.unl.pt

AOS ‘CONFERENCISTAS’:
- Cada ‘Apresentação’ de paper terá como limite 15m, de forma a termos tempo
para discutir e conversar entre nós. Essencial moderação a sério;
- Peço que enviem breve resumo (meia página) até dia 19 de Out. para
grupojfdias@fd.unl.pt, com a indicação na linha de assunto: ‘Resumo Paper –
nome e título’;
TPB, 11 Out2012
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