BASTONÁRIO AUGUSTO LOPES CARDOSO
TRIÉNIO 1987 - 1989
CURRICULUM VITAE
 Nascido em Lisboa em 8 de Julho de1940, residente no Porto desde 1943.
 Casado em 1963 e pai de três filhos.
 Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em
1963.
 Iniciou o estágio para a Advocacia em finais de 1963 com seu Pai, Dr. João António
Lopes Cardoso.
 Inscrição definitiva como Advogado na Ordem dos Advogados, pelo Conselho
Distrital do Porto em 18 de Junho de 1965.
 Exerce desde 1965 com sede no Porto, a profissão de Advogado, em regime
exclusivo de profissão liberal.
 Membro do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados no triénio de
1975/1977, com diversos pareceres publicados na Revista da Ordem dos Advogados;
então encarregado da Biblioteca, que reorganizou.
 Membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados no triénio de 1978-1980 e aí
destacado para presidir à Comissão de Legislação da Ordem, com vários pareceres e
trabalhos publicados na mesma Revista; relator designado pelo Conselho para os
grandes princípios do Processo Civil no Seminário Luso-Britânico então realizado.
 Um dos três membros designados extra-Ministérios da 1ª Comissão Inter-Ministerial
da Família (1980-1981).
 Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados no triénio de
1981-1983 (actividade intensa de reformulação da actividade do Conselho, com
organização de vários seminários e cursos de estudos, dos quais os dois primeiros de
Direito Comunitário no norte do País; publicação de vários pareceres na Revista da
Ordem dos Advogados).
 Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados no triénio de
1984-1986 (aumento da actividade da Ordem no seu âmbito, com criação do primeiro
Centro Distrital de Estágio em moldes originais e lançamento do Serviço de
Orientação de estágio de Braga; realização de vários seminários sobre ramos de
Direito, com publicação de três livros, em edições autónomas do Conselho ed.
Almedina); realização de três sucessivos cursos de Direito Comunitário e de dois
cursos de contabilidade em colaboração com uma Universidade; publicação de vários
pareceres na mesma Revista).

 Representante Comum dos Participantes dos Títulos de Participação do Banco
Português do Atlântico (1986-1990).
 Bastonário da Ordem dos Advogados no triénio de 1987-1989 (mandato de
dedicação exclusiva, com larga intervenção pública interna e internacional e com
reorganização da Instituição a nível interno, com relevo para a sua situação
financeira e inclusive com obras de remodelação total da sede; realização e
presidência do 1º Congresso Extraordinário dos Advogados Portugueses; reformulação
do Boletim da Ordem dos Advogados sob a sua coordenação; muitas iniciativas
legislativas; co-fundação e primeiro presidente do Conselho Nacional das Profissões
Liberais; publicação de muitas das suas intervenções).
 Membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa (28 de
Novembro de 1987).
 Presidente da Assembleia Geral do Banco Português do Atlântico (1990-2000).
 Presidente da Comissão Inter-Ministerial da Família (1991-1993).
 Presidente do Conselho Consultivo para os Assuntos da Família (1991-1993).
 Presidente da Assembleia Geral da Empresa do Jornal de Notícias e depois da
Global Notícias (de 1991 a Agosto 2005).
 Membro do Conselho Administrativo do Núcleo do Porto da Universidade Católica
Portuguesa (1991), sendo um dos fundadores desse núcleo e posteriormente membro
da Comissão Administrativa do Centro Regional do Porto da mesma Universidade
(desde 1995).
 Árbitro do Tribunal Arbitral permanente da Câmara de Comércio das Associações
Comerciais de Lisboa e do Porto (desde 1991).
 Membro da Comissão de Ética do Hospital de S. João do Porto (1991-1998).
 Coordenador do Grupo de Deontologia do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos
Advogados (desde 1991-1998), com direcção de publicações policopiadas e
monográficas sobre a profissão de Advogado.
 Membro do Conselho de Administração da Escola Superior de Biotecnologia da
Universidade Católica (1992-1994).
 Presidente do Conselho Deontológico da Apifarma (1992-1993).
 Árbitro do Centro de Arbitragens Voluntárias da Ordem dos Advogados (desde
1992).
 Presidente, designado pelo Primeiro Ministro, do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida (Jun. 1993/ Jan. 1996 - em exercício até Setembro 96).
 Membro do Núcleo de Estudos Internacionais da Universidade Católica Portuguesa
(desde 1995).
 Mandatário nacional do Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva na candidatura deste a
Presidente da República Portuguesa (Out.1995/Jan.1996).

 Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Medicina do Porto (Nov. 19961998).
 Presidente da Assembleia Geral e membro fundador da Associação de Produtores
Florestais da Beira Interior (desde Ago. 1998).
 Vice-presidente da Assembleia Geral e membro fundador da Associação de Gestão
Colectiva de Direito de Autor (desde Dez. 1998).
 Vice-presidente por Portugal da UIA - Union Internationale des Avocats (desde Jun.
1999).
 Membro da Comissão de Ética do Hospital privado DMI - Diagnóstico Médico Integral
(Jun. 1999) e seu vice-presidente (Dez. 1999) e continuando em funções no depois
designado Hospital da Arrábida (2001).
 Membro do Conselho dos 24 da Associação Comercial do Porto - Câmara de
Comércio (desde Nov. 1999).
 Presidente da Assembleia Geral da ANC - Associação Nacional de Contribuintes
(desde Nov. 1999).
 Fundador e presidente do Comité Nacional da Vice-Presidência Portuguesa da UIA Union Internationale des Avocats (Jun. 2000).
 Presidente do Centro de Arbitragem Voluntária Institucionalizada da Associação
Portuguesa de Direito Intelectual e presidente do seu Conselho de Arbitragem (desde
Out. 2000).
 Prémio designado «Prix Monique Raynaud-Contamine», destinado à melhor
comunicação ao Congresso, que lhe foi atribuído e proclamado na sessão de
encerramento do 44º Congresso da UIA - Union Internationale des Avocats em Buenos
Aires, com entrega de medalha evocativa, pelo trabalho, na Secção «Direito da
Biotecnologia», intitulado «Da Dimensão Jurídica da Intervenção Genética» (Nov.
2000).
 Vice-presidente da Comissão «Défense de la Défense» da U.I.A. - Union
Internationale des Avocats (Fev. 2001).
 Vice-presidente da Assembleia Geral da LASVIN – Liga dos Amigos da Saúde, do
Vinho e da Nutrição (desde 2002).
 Sócio fundador, Conciliador e primeiro presidente da Assembleia Geral da
Associação «Concórdia – Centro de Conciliação e Mediação de Conflitos» (desde Fev.
2003).
 Presidente do 47º Congresso mundial da U.I.A. - Union Internationale des Avocats
em Lisboa (2003 – extensa preparação durante cerca de dois anos como presidente do
respectivo Comité organizador – realização de 30.08 a 03.09.2003).
 Membro do «Instituto de Ciências da Família» da Universidade Católica Portuguesa
(desde Março 2003).

 “Colaborador” da Revista de Direito da Família” do Centro de Direito da Família
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (desde Abril 2003).
 Membro da «Comissão de Legislação da Ordem dos Advogados – Secção de Bioética»
(desde Junho 2003).
 Presidente da Assembleia Geral da “Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana,
S.A.” (desde 27.11.2004).
 Membro da Comissão de Ética do Instituto Português de Oncologia do Porto (desde
30.11.2005).
 Participante, como conferencista, como moderador ou como um dos intervenientes
em inúmeras sessões públicas sobre temas de carácter jurídico e social.
 Participação, desde final do ano de 2005, na Associação Jurídica do Porto.
 Autor de vários trabalhos doutrinais:
-"Alguns aspectos das dívidas dos cônjuges no novo Código Civil - Dívidas contraídas
em proveito comum do casal" (in 'Revista dos Tribunais' - ano 86, págs. 51 segs. - Fev.
e Março1968)
- "A Administração dos Bens do Casal" - monografia (1973 - Ed. Almedina - 400 págs.)
- "Alguns dos aspectos das funções dos Presidentes das Câmaras na repressão da
criminalidade" (in 'Revista dos Tribunais' - ano 92, págs. 51 segs. - Fev. 1974)
- "Do conceito de loteamento urbano" (in 'Revista dos Tribunais - ano 92, págs. 197
segs. - Maio/Junho 1974)
- "Acções por Acidentes de viação - Alguns problemas - O pedido e a sentença" (in
'Revista dos Tribunais' - ano 93, págs. 51 segs. – Fev./Março 1975)
- "Acções por Acidentes de viação - Alguns problemas - A causa de pedir e a sentença"
(in 'Revista dos Tribunais' - ano 93, págs. 387 segs. - Nov. 1975)
- "Um Advogado 'supra-honorário'" (in 'Revista da Ordem dos Advogados' - ano 36 págs. 157 segs. - 1976)
- "Acções por Acidentes de viação- Alguns problemas - O caso julgado e a sentença"
(in 'Revista dos Tribunais' - ano 95, págs. 117 segs. - Março 1977)
- "O início da Acção penal e o princípio da dependência da acção cível da acção
penal" (in 'Revista dos Tribunais' - ano 1977)
- "Alguns aspectos das dívidas comerciais dos cônjuges após as recentes alterações ao
Código Comercial (DL. 363/77 de 2.9) e ao Código Civil (DL. 496/77 de 25.11)" (in
'Revista dos Tribunais' - ano 95, págs. 401 segs. - Nov. 1977)
- "No Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem" (Porto - para uma
futura revista INFAC - opúsculo -1979)

- "A garantia constitucional do Caso Julgado e a correcta interpretação de DL. 67/75,
de 19.2" (in 'Revista da Ordem dos Advogados' - ano 42, págs. 201 segs. - Jan./Abr.
1982)
- "Inseminação e Fecundação Artificiais - Aspectos Jurídicos" (in 'Acção Médica' - nº 4 Dez. 1982)
- "Poderes de cognição do Juiz - princípio dispositivo e princípio inquisitório - recolha
e valoração da prova" (in 'Revista da Ordem dos Advogados' - ano 43, págs. 145 segs. Jan./Abr. 1983)
- "O Advogado e a Aplicação da Lei" (in 'Boletim da Ordem dos Advogados' - 1984)
- "Da Responsabilidade dos cônjuges por dívidas comerciais" (in obra colectiva 'Temas
de Direito da Família', ed. Almedina - 1985)
- "O cristão e o Mundo - Testemunhos" (in 'Communio - Revista Internacional Católica'
- ano II, nº 5, págs. 486 segs. - Set/Out 1985)
- "Reflexões sobre o papel da Ordem dos Advogados no estágio para a Advocacia"
(trabalho apresentado ao 2º Congresso dos Advogados Portugueses - 1986)
- "A Família na Constituição Pastoral Gaudium et Spes - Apresentação Geral do Tema"
(in obra colectiva 'Gaudium et Spes - Uma leitura pluridisciplinar vinte anos depois' Comissão Nacional Justiça e Paz - ed. Rei dos Livros - Colecção Magistra - 1988)
- "A Família na Construção da Comunidade" (in obra colectiva 'Questão Ética e Fé
Cristã - I', pág.s 225 segs. - Semanas de Estudos Teológicos da Universidade Católica
Portuguesa - ed. Verbo - 1988)
- "Da Associação dos Advogados de Lisboa à Ordem dos Advogados" (in 'Revista da
Ordem dos Advogados' - ano 48, págs. 329 segs. - 1988)
- "Alguns aspectos jurídicos da Eutanásia" (conf.ª na Academia das Ciências em
7.11.1990 - in 'Boletim do Ministério da Justiça' 1990 - nº 401; in 'Divulgação - Revista
de Enfermagem Oncológica, ano V, nº 20, pág.20 - Out. 1991; e in 'Publicações do II
Centenário da Academia das Ciências de Lisboa - Colóquio sobre Eutanásia - 1993)
- “Do Advogado e da Verdade” (in ‘Revista do Conselho Distrital do Porto da Ordem
dos Advogados’ – n.º 1 – 1991)
- "Procriação Humana Assistida - Alguns aspectos jurídicos" (in 'Revista da Ordem dos
Advogados' - ano 51, págs. 5 segs. - 1991)
- "Legislação e Regulamentos discriminatórios em matéria de Sida" (in 'Acção Médica'
- ano LV, nº 4 - 'Sida, Ética e Moral Cristã' – Out./Dez. 1991)
- "Organização e estatuto social dos Juizes e dos Advogados" (in 'Scientia Iuridica' - nºs
229/234, págs. 65 segs. - 1991)
- "O Homem no confronto entre Fé e Ética - perspectiva jurídica" (in Colecção 'Temas
de Bio-Ética', 'Fé e Ética', ed. Centro de Estudos de Bio-Ética/C.R.E.U. - 1992)
- "O problema da discriminação nas medidas legislativas sobre a SIDA" (in Revista 'O
Direito', Ano 124 III, págs. 427 segs.- 1992)

- "Comissões de Ética" (in 'Revista Ordem dos Médicos', págs. 18 segs. - Jun 1994)
- "Família - Da Comunidade de pessoas à Humanização da Sociedade" (in obra
colectiva 'Actas da II Semana Social «Família e Solidariedade»' - ed. Conferência
Episcopal Portuguesa - Dez. 1994)
- "Papel do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e em especial a sua
auto-responsabilidade" (in 'Brotéria', vol. 141-5, págs. 439 segs. - Nov. 1995)
- "Breves notas-síntese sobre o parecer do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida de Portugal sobre a protecção jurídica das invenções
biotecnológicas" (em espanhol e inglês in 'Law and the Human Genome Review' /
'Revista de Derecho y Genoma Humano', nº 3 – Jul./Dez. 1995)
- "Ética e Lei em Medicina Perinatal" (in revista 'Nascer e Crescer', vol. 4, nº 4, págs.
231 segs., Out./Dez 1995)
- "Da Deontologia do Árbitro" (4.5.95, in 'Boletim do Ministério da Justiça' - nº 452,
págs. 31 segs. - conferência em 4.5.1995)
- "Papel do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e em especial a sua
auto-responsabilidade" (in ‘Cadernos de Bio-Ética', nº 11 sobre Institucionalização da
Bio-Ética - págs. 51 segs., Março 1996)
- "Ética e Direito" (in obra enciclopédica "Bioética", ed. Verbo, 1996)
- “O Advogado perante a verdade” (in ‘Ordem dos Advogados – Conselho Distrital do
Porto’, n.º 9, ano de 1996, págs.30 segs.)
- "Justiça: O Segredo de Justiça é uma miragem ?" (colaboração na ed. da Assembleia
Magna da Social Democracia - Vinte Respostas para Portugal - 1ª Sessão Coimbra Maio 1997)
- "Do segredo profissional na Advocacia" (monografia - ed. Centro Editor Livreiro da
Ordem dos Advogados - 92 págs. 1998)
- "Pela Vida - Sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez - Breves tópicos sobre a
essência do problema jurídico" (colaboração in 'Cadernos Justiça e Paz', nº 4 - ed.
Comissão Nacional Justiça e Paz - 1998)
- "Sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez" (in obra colectiva 'Vida e Direito /
Reflexões sobre um Referendo' - ed. Principia - págs. 33 segs. - 1998)
- "Da dimensão jurídica da intervenção genética" (in 'Actas do IV Seminário do
C.N.E.C.V. de 1997' - Colecção Bioétiva IV - Poderes e Limites da Genética, págs. 147
segs. - ed. Presidência do Conselho de Ministros - 1998)
- "Os Desafios do Direito face ás actuais questões da Reprodução Humana Assistida"
(in 'Cadernos de Bio-Ética', nº 17, sobre Contracepção e Infertilidade, Paternidade e
Filiação', págs. 41 segs. - ed. CEB, Coimbra - Nov. 1998)
- "A Decisão de tratar ou não tratar" (in 'Cadernos de Bio-Ética', nº 18, sobre Tratar e
não tratar, págs. 19 segs. - ed. CEB, Coimbra - Dez. 1998; publ. também in 'Acção
Médica', ano LXIII, nº 1, Jan./Mar. 1999, págs. 31 segs.)

- "Interpretações e Observações Finais na Sessão de Encerramento do V Seminário
Nacional do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre 'Aspectos
Éticos das Pessoas em Situação de Doença'" (in 'Actas do V Seminário do C.N.E.C.V. de
11/12.11.1998 - Colecção Bioética V - Aspectos Éticos das Pessoas em Situação de
Doença, págs. 221 segs. - ed. Presidência do Conselho de Ministros – 1999
- "Oportunidades e Limites do Bio-Direito" (in 'Cadernos de Bio-Ética', nº 19, sobre
Direito e Bioética - Cuidados paliativos - Encontro com o outro na Diferença, págs. 3
segs. - ed. CEB, Coimbra - Abril 1999)
- "Em defesa do sigilo profissional" (in 'Boletim da Ordem dos Advogados!, nº 6/99 de
Nov./Dez. 1999, págs. 44/46)
- “A delicadeza do segredo profissional na Advocacia e a luta contra o
branqueamento de capitais na UE” (in ‘Forum Iustitiae – Direito & Sociedade”, ano I,
n.º 11, Maio 2000, págs. 42/48)
- “Breves reflexões como Introdução ao Tema do Seminário da U.I.A. no Porto” (in
‘Revista do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados’, ano 2000, n.º 18,
págs. 27/34) e “O segredo profissional na Advocacia e a Proposta da Directiva sobre
branqueamento de capitais - Breves reflexões como Introdução ao Tema do Seminário
da U.I.A. no Porto” (in ‘Revista da Ordem dos Advogados’ - ano 60, págs. 1459 segs. Dez. 2000)
- “Dimension Juridique de l’intervention génétique” (in ‘Juriste International’, n.º
2000/4, órgão da U.I.A.-Union Internationale des Avocats, págs. 30/36)
- “Da Dimensão Jurídica da Intervenção Genética” (in ‘Revista da Ordem dos
Advogados’ - ano 61, págs. 485 segs. - Jan. 2001)
- “Biodireito” (in obra colectiva ‘Novos Desafios à Bioética’, págs. 323 segs., Porto
Ed., 2001)
- “Problemas éticos e cancro ginecológico e da mama” (in obra colectiva ‘XII Curso
de Actualização em Ginecologia oncológica – Curso pós graduado’, págs. 105 segs.,
Ed. Serviço de Ginecologia do IPOFG-Porto, Nov. 2001)
- “O Estatuto jurídico do Embrião e o Abortamento (breves reflexões jurídicas” (in
‘Acção Médica’ Ano LXV, n.º 4, Outubro-Dezembro 2001, págs. 5 segs.)
- “O Estatuto jurídico do Embrião e o Abortamento” (in 'Cadernos de Bioética', Ano
XI, nº 27, sobre Estatuto do Embrião - Células estaminais - o Corpo entre a agressão e
a dependência, págs. 5 segs. - ed. CEB, Coimbra – Dez. 2001)
- “A Directiva sobre branqueamento de capitais e o Segredo Profissional da Advocacia
– uma “transposição” ... “transposta” avant la lettre” (in ‘Boletim da Ordem dos
Advogados’ – nº 27, págs. 28 a 36 – Jul.Ago 2003)
- “47º Congresso da U.I.A. – um Congresso português para o mundo” (in ‘Boletim da
Ordem dos Advogados’ – nº 28, pág. 72 – Set.Out. 2003)
- “Obras patrimoniais da Sociedade de S. Vicente e Paulo” (in ‘Comemorações dos
Aniversários da SSVP em Portugal e no mundo (26 de Outubro de 2003)’ – págs. 38 a
41)

- “Invenções Biotecnológicas (3ª sessão – 21.11.2002)” (in ‘Direito Industrial – Vol. IV’
– Faculdade de Direito de Lisboa / APDI-Associação Portuguesa de Direito Intelectual,
ed. Almedina, págs. 129/154, Coimbra, 2005)
- “Eutanásia e Suicídio assistido” (in ‘Estudos de Direito da Bioética’, págs. 235/259 –
Faculdade de Direito de Lisboa, ed. Almedina, Coimbra, 2005)
- “A evolução do Direito (ou Biodireito) (in ‘Bioética ou Bioéticas na evolução das
Sociedades’, págs. 141/152 – coordenação Maria do Céu Patrão Neves e Manuela
Lima, edição luso-brasileira, Centro Universitário São Camilo, Brasil, e Centro de
Estudos de Bioética, Polo Açores, 2005)
- Do Embrião Humano – controvérsias jurídicas (in Colecção bioética, nº 9, Actas do 8º
Seminário do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre Ciência e
Ética: da célula ao embrião, Lisboa 2004, págs. 57 segs. – ed. CNECV, Presidência do
Conselho de Ministros, Lisboa – Nov. 2005)
 Autor de várias publicações, em opúsculos, de casos judiciais em que interveio:
- "O devassamento de um prédio ou as 'obras semelhantes' do artº 1360º do Código
Civil - ou de como a interpretação não deve fraudar o espírito da lei" (1970)
- "Direitos dos senhorios e inquilinos - obras que alteram substancialmente a
disposição interna das divisões - deteriorações consideráveis" (1976)
- "As 'monstruosidades vulgares' ou elementos para a história dos 'saneamentos' ou os
incríveis casos de um Magistrado e de dois Professores Universitários" (1977)
- "Locação de Estabelecimento Comercial - história do instituto a partir de um
renovado 'caso histórico' - o Cine-Teatro Águia d'Ouro - os contratos de prestações
duradoiras e a 'vinculação perpétua' - a resolução do contrato por 'violação contratual
positiva'-dever de leal cooperação" (1989)
- "O Caso Pinto de Magalhães" (880 págs. 1994)
 Autor de diversos pareceres, anotações jurisprudenciais e discursos publicados na
Revista da Ordem dos Advogados.

