
 

FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA 

Nota Biográfica 

Francisco Teixeira da Mota nasceu em Lisboa, em 1954, e está inscrito na Ordem dos 

Advogados desde 1982. 

É licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduado 

pelo Instituto da Comunicação Social, na Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra.  

Foi Advogado Popular na República da Guiné Bissau de 1978 a 1980. 

É colunista e advogado do jornal Público desde a sua fundação (1990), foi co-autor, 

com Paula Moura Pinheiro, de "Falatório", programa semanal da RTP 2 dedicado à 

justiça e comentou a atualidade no programa "A Torto e a Direito” de Constança 

Cunha e Sá com Francisco José Viegas e João Pereira Coutinho na TVI24. 

Em 2000, foi o advogado responsável pela primeira condenação do Estado português 

por violação do artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que protege 

a liberdade de expressão e, desde então, tem tido vários sucessos no Tribunal 

Europeu dos Direitos Humanos em defesa de jornalistas condenados pelos tribunais 

portugueses, contribuindo assim para o alargamento e sedimentação da liberdade de 

expressão na jurisprudência nacional. 

É autor das obras Escrever Direito I e II e Faça-se Justiça! que reúnem crónicas de 

temática jurídica, bem como O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a Liberdade 

de Expressão – Os casos Portugueses e A Liberdade de Expressão em Tribunal. 

A partir de investigações sobre processos judiciais, escreveu ainda outros dois livros: 

Alves Reis, Uma História Portuguesa e Henrique Galvão, Um Herói Português. 

Foi membro da Direção do Fórum Justiça e Liberdades durante alguns anos e foi um 

dos Fundadores do Fórum Penal e sócio até ao início de 2021. Fez parte do grupo de 

peritos do Conselho da Europa para os Direitos dos Utilizadores da Internet. 

Tem sido orador em diversas formações, conferências e outros eventos a propósito 

da liberdade de expressão, a justiça e os media. 

https://www.noticiasmagazine.pt/2020/francisco-teixeira-da-mota-o-provedor-da-

informacao/historias/245238/  
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