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Jovens advogados 
finalistas em prémios 
MIGUEL FERNANDES LUÍS 
mfluis@dnoticias.pt 

Os jovens advogados madeirenses 
Lara Pestana Vieira e Pedro Fon-
tes chegaram à fase final da edição 
de 2020 dos prémios 'Forty under 
40', promovidos pela revista espe-
cializada Iberian Lawyer. Os dois 
profissionais do Direito consta-
vam das listas de seleccionados 
entre centenas de concorrentes 
portugueses e espanhóis em dife-
rentes categorias mas acabaram 
por não ser os vencedores. A ceri-
mónia de entrega de prémios de-
correu no Hotel Intercontinental, 
em Lisboa, no dia 29 de Outubro. 

Lara Pestana Vieira, de 35 anos, 
foi finalista na categoria de Direi-
to do Trabalho. Sobre esta partici-
pação, afirma: "Fiquei muito hon-
rada por ter ficado na `short list' 
da Iberian Lawyer. Foi a primeira 
vez que tive oportunidade de 
apresentar uma candidatura aos 
prémios e logo na primeira vez fi-
car na `short list' foi óptimo e fi-
quei muito contente. E, no fundo, 
um reconhecimento de colegas e 
de clientes pelo trabalho desen-
volvido". Esta advogada é licen-

  

ciada pela Faculdade de Direito 
da Universidade Lisboa. Desde 
2007 que trabalha para a SRS Ad-
vogados. Destacou-se, durante a 
juventude, na prática do golfe. E 
vogal da direcção da Federação 
Portuguesa de Golfe e vogal do 
Conselho de Ética do Comité 
Olímpico de Portugal. 

Já Pedro Fontes, advogado há 
11 anos, foi finalista na categoria 
de Direito da Saúde. O profissio-
nal dos escritórios da Vieira de 
Almeida (VdA) aborda a sua se-
lecção para os prémios da seguin-
te forma: "Ainda que tenha sido 
apenas uma nomeação, é um re-
conhecimento importante dos 
clientes e da comunidade jurídi-
ca, que nos encoraja a aprimorar 
a prática e a insistir na dedicação 
às causas que nos confiam". Pe-
dro Fontes licenciou-se também 
pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa e passou pe-
los escritórios da Abreu Advoga-
dos antes de ingressar na VdA em 
2013, onde hoje coordena a área 
da Saúde. Tem publicações não só 
no seu ramo profissional, como 
também de artigos de opinião e 
trabalhos literários. 
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Lara Vieira concorreu na área do Trabalho e Pedro Fontes na de Saúde. 


