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25 Anos da OAM celebrados com pompa e circunstância
na Beira
Beira (O Autarca) – Criada a
14 de Setembro de 1994, a Ordem dos
Advogados de Moçambique (OAM)
celebrou no último fim-de-semana o
25º Aniversário (Bodas de Prata) da
sua existência. Na cidade da Beira, o
ponto mais alto das celebrações foi
marcado pela realização de um jantar
de gala. Na ocasião, o Conselho Provincial de Sofala (CPS) da OAM homenageou os percursores da advocacia
em Sofala, bem como os advogados já
falecidos e que muito deram de si para
o reconhecimento da dignidade desta
classe profissional.
Num acto que foi qualificado
pelo Presidente do Conselho Provincial

Frase:

A liberdade de expressão é apanágio da condição humana e socorre as
demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a rainha das liberdades
– Ulysses Guimarães, Jurista e Advogado brasileiro (1916 – 1992)

da Ordem dos Advogados de Moçambique em Sofala, Dr. Vicente Manjate,
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como sendo "um momento de gratidão
e de passagem de testemunho às novas
gerações", foi feita uma radiografia da
génese e história da agremiação, incluindo testemunhos dos sacrifícios suportados e das dificuldades vividas para a instalação e funcionamento da
OAM em Sofala, desde a sua criação
em 1994. Foram homenageados a título póstumo, os Drs. Ossumane Domingos (primeiro advogado de Sofala e
primeiro Delegado da Ordem), António Jorge Ucucho, Alberto Nhavoto e
Júlio Duro. Foram ainda homenageados os Drs. Eduardo Elias, Alexandre
Baltazar, Augusto Macedo Pinto, Francisco Eliseu de Sousa, Anastácio Ndapassoa, Pedro Abreu, Gilberto Correia
e Mateus Saize (estes últimos três na
cerimónia que se realizou à mesma hora em Maputo).
A cerimónia serviu também
para fazer o balanço do desempenho
dos últimos três anos do mandato do
actual elenco do Conselho Provincial
da Ordem dos Advogados de Moçambique em Sofala, que finda com as eleições a serem realizadas no dia 28 de
Setembro.
Foi destacado que a Ordem
dos Advogados em Sofala notabilizouse por ter, finalmente, conseguido instalações próprias para o seu funcionamento, por ter acolhido as cerimónias
centrais da semana do Advogado no ano de 2016, por ter organizado a Conferência Nacional dos Advogados na
Beira, por ter duplicado o número de
advogados domiciliados em Sofala (actualmente são 156), por ter conseguido
assegurar que o estágio e a formação
dos estagiários fosse feita localmente,
para além de uma maior articulação e
harmonia com os demais órgãos de administração da justiça local.■ (R)

Na Imagem, o Dr. Vicente Manjate, Presidente do Conselho Provincial
da Ordem dos Advogados de Moçambique em Sofala

Na imagem, o Dr. Eduardo Elias, um dos primeiros advogados da cidade da Beira

O Dr. Vicente Manjate, Presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de
Moçambique em Sofala, no momento da atribuição do Certificado de Mérito ao Dr. António
Jorge Ucucho (falecido) recebido pela esposa Páscoa Gabriel em representação da família
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ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

“O BOM E O MAU JUIZ”
- Obra de Mestre Lima de Freitas Exposta na Sala de Audiências
do Palácio de Justiça de Montemor-o-Novo desde 1992
O díptico concluído em Dezembro de 1991, por Mestre Lima de Freitas (1927-1998), com o título ”O Bom e o
Mau Juiz”, esteve exposto durante alguns dias na «Galeria G»,
sito à Rua Filipe Folque, em Lisboa, antes de ser colocado no
Palácio de Justiça de Montemor-o-Novo, ao qual se destinava
e inspira-se no fresco do Séc. XV descoberto numa casa de
Monsaraz (Alto Alentejo). No primeiro volume da sua Obra
“Oito Séculos de Arte Portuguesa” Reynaldo dos Santos escreve o seguinte acerca desse fresco: «Recentemente descobriu-se na Aldeia de Monsaraz, numa casa gótica que se supõe
ter sido Tribunal, um fresco do Séc. XV, de tema alegórico,
não Religioso, figurando dum lado o Justo Juiz e de outro lado
o Juiz Prevaricador com duas caras, a quem o pretendente da
direita oferece uma bolsa e o da esquerda perdizes, que se vê
ser então um meio tentador de corrupção alentejana… Luís de
Freitas e o conhecido Restaurador de Arte e Artista, Manuel
Reys Santos (1921-2012), que me acompanhavam, à época,
reconheceram a relativa conservação; e é certamente um dos
mais interessantes frescos Quatrocentistas de Tema Profano
que nos restam”.
A pintura realizada por Mestre Lima de Freiras — cuja obra e percurso acompanhei ao longo de 40 anos, e de quem
tive o privilégio de ser Amigo — constitui uma “Homenagem
ao Pintor anónimo que no Séc. XV pintou em Monsaraz “O
Bom Mau Juiz”, palavras que incluiu no próprio corpo da pintura, ao lado do Bom Juiz. O díptico mostra os personagens do
Séc. XV, agrupados de modo sensivelmente análogo recriados
livremente pelo pintor. A Composição, embora mantendo o
mesmo esquema compositivo e as mesmas figuras, em lugar
de motivos de Tapeçaria tem por fundo a Campina alentejana,
vista através de dois arcos abatidos que se abrem atrás dos Juízes, ganhando assim uma maior amplidão e uma conotação
suplementar: a de constituir, além de evocação de uma rara Alegoria Medieval à Justiça (de um mercado de sabor Vicentino
“avant la lettre”) e de homenagem a um pintor Português desconhecido, uma glorificação da força e imensidão da Paisagem do Alentejo.
Lima de Freitas é/foi particularmente sensível a essa
paisagem, até porque viveu em Évora os anos da sua adolescência. Por detrás do Bom Juiz vê-se um Céu de grandes cúmulos-nimbos, dos quais se derrama um aguaceiro sobre colinas e onde resplandece um Arco-Íris; este arco-íris envolve a
cabeça do Bom Juiz. É conhecido o valor simbólico da chuva,
benéfica e fecundante, como sinal do favor de Deus e da Bondade das suas dádivas; quanto ao arco-íris, trata-se de um símbolo propício de pacificação que anuncia — como na Bíblia,
ao marcar o fim do Dilúvio e o começo da Nova Aliança — a

descida da graça e do perdão e a própria presença de Deus; para os Gregos esse Arco de cores vivas brilhando no Céu era a
iridescência das vestes de Íris, mensageira dos deuses. Deste
modo o Bom Juiz, nimbado por Íris sobre um fundo de chuva
benfazeja, surge como representante na Terra da Justiça e da
Bondade do Juiz Supremo, tal como o fresco do Séc. XV sugere ao pintar a figura de Cristo sentado no Trono e empenhando a Espada do Juízo Final. Por detrás do Mau Juiz, tal como na Obra Quatrocentista, surge um Demónio que parece
murmurar aos ouvidos do magistrado sugestões perversas.
E, como no fresco, dois Profetas do Antigo Testamento, cujos nomes estão escritos em filacteras, foram pintados em tondo na versão moderna de Mestre Lima de Freitas,
evocando as lamentações de Isaías devidas à ausência de verdadeiros juízes em Jerusalém (III, 2, 5 ou 6) e o Poder da Justiça Divina que reduz a Pó o Orgulho e a Violência dos prepotentes. Este díptico é a terceira Obra executada pelo Artista
para o Ministério da Justiça; as anteriores estão nos Palácios
de Justiça da Lourinhã (1982) e da Lousã (1983). Nos anos
mais recentes, Lima de Freitas realizou igualmente um certo
número de Murais de Azulejaria, entre os quais “Descobrir”
para o Palácio da Juventude do Conselho da Europa em Estrasburgo (1988), que tem por tema os Descobrimentos Portugueses, três Painéis para a Universidade de Trás-Os-Montes e
Alto Douro, em Vila Real (1989 e 1990) e um Painel para um
conhecido Banco em Nova Iorque). Mestre Lima de Freitas
nasceu em Setúbal no dia 22 de Junho de 1927 e veio a falecer
em Lisboa no dia 5 de Outubro de 1998, aos 71 Anos de idade.■
LEGENDA DA FOTO
“O Bom e o Mau Juiz”
Acrílico s/Tela, 450X260 cm. (Díptico) – 1991
Colecção do Ministério da Justiça
Palácio da Justiça de Montemor-o-Novo

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Marketing e Entretenimento: Actriz angolanaWeza
Solange divulga experiências na Beira
Beira (O Autarca) – A convite do ISCTAC – Instituto Superior de
Ciências e Tecnologia Alberto Chipande, a apresentadora e actriz angolana
Weza Solange, actualmente radicada
na vizinha República da África do Sul,
encontra- se em Moçambique, mais
concretamente na cidade da Beira, capital da província central de Sofala, para divulgar suas experiências ligadas as
áreas de Marketing e Entretenimento.
Na cidade da Beira, Weza Solange, de 35 anos de idade, licenciado
em Marketing e Entretenimento, para
além de capacitar os funcionários da
RTVA – Rádio Televisão Académica,
propriedade do ISCTAC, manteve igualmente um encontro do tipo batepapo com estudantes daquela instituição de ensino superior com sede na cidade da Beira, para falar de sua expe-

riência na área de que domina.
Objectivo da sua vinda a Moçambique, segundo Weza Solange, visa divulgar as experiências que detém
junto dos estudantes e funcionários da
RTVA, abordando temas ligados as áreas de marketing, entretenimento, relações públicas, gestão empresarial e
estudo do mercado.
Tendo trabalhado como apresentadora da televisão sul africana
Channel O, Rádio Voice de Angola, a
actriz Weza Solange já participou em
algumas novelas produzidas em Nigéria e, brevemente, vai participar num
seriado que retrata sobre a onda de xenofobia na RSA.
Como activista social, Weza
Solange promete no seu regresso a África do Sul fazer contactos com certas organizações humanitárias para an-

gariar apoios para as vitima do ciclone
tropical Idai na região centro de Moçambque.■ (Francisco Esteves)

Arte, gastronomia e turismo nas comemorações dos
201 anos da Ilha de Moçambique
Maputo (O Autarca) – Artes
plásticas, cinema, gastronomia e diversas outras actividades marcaram as festividades dos 201 anos da cidade da Ilha de Moçambique, assinalados a 17
de Setembro, naquele ponto da província de Nampula, norte do país.
No dia da efeméride, os artistas plásticos Jorge Dias e Sónia Sultuane efectuaram uma exposição itinerante na Ilha, mostrando “PANCHO: Outras formas e olhares”, na Mediateca
do BCI, na Capela do Museu e na Galeria Vila Sands.
Entretanto, a Associação dos
Pequenos Empresários de Hotelaria e

Turismo da Ilha de Moçambique (A
APETUR) realizou a 19ª Edição da
Feira Gastronómica Tzoziva, que proporcionou aos ilhéus e turistas momentos de descoberta e de degustação de iguarias típicas locais, acompanhados
por música e dança folclóricas entre
outras manifestações culturais.
As festividades incluem a exibição de filmes documentários sobre a
Ilha de Moçambique, na Galeria Villa
Sands, num ciclo de cinema organizado em parceria com a AMOCINE –
Associação Moçambicana de Cinema.
O BCI e a Galeria Villa Sands
serviram-se da ocasião para rubricarem

um protocolo de parceria que estabelece uma relação interinstitucional privilegiada. A Villa Sands é uma entidade
que visa promover e desenvolver o Turismo, Cultura e Meio Ambiente em
Moçambique.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

19 de Setembro de 1941 … Roberto
Chichorro
Cresceu no campo e diz que tem o campo dentro
dele, razão pela qual fugiu da capital portuguesa para o sí0tio sossegado numa casa de arquitectura moderna do Vale
da Perra, uma aldeia entre Ourém e Fátima, onde agora
passa os dias a pintar e a contemplar a natureza.
Nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo. Foi
uma criança feliz com um passado vivido nos arredores da
cidade, na parte suburbana, por isso foi uma infância passada no meio das árvores, do campo e dos pássaros. Contrariamente ao que acontecia com os meninos daquele tempo,
só foi para a escola com 8 anos de idade.
Em miúdo era extremamente tímido. Não parece,
mas ainda é.
Jogou futebol nos juniores do Desportivo de Lourenço Marques. Chegou a defrontar Eusébio, que na época
jogava no Sporting. Depois duma pesada derrota por 5/0
num torneio realizado na Namaacha, ficou amigo daquele
que mais tarde viria a ser o “pantera negra”.
A PINTURA
Desde miúdo que pintava e desenhava. Um dos primeiros quadros que se lembra de ter pintado foi o da sua
mãe a lavar a roupa no tanque, debaixo da laranjeira do
quintal da sua casa. Dele fica esta história:
“Os meus pais tinham ido ao cinema, que era na cidade, e eu fiquei em casa, então arranjei um lençol velho e
prendi-o a quatro barrotezitos de madeira para fazer uma
tela. Pintei um cavalo no meio do campo, nunca mais me
esqueço, e pendurei o quadro na parede da sala. Quando o
meu pai chegou a casa olhou e disse: “Ó rapaz, tira já aquilo dali para fora e deixa lá essas manias”. Foi assim um
grande não”.
Começa a olhar mais a sério para a pintura quando
estava na tropa. Nessa altura o primeiro quadro que pintou
foi o de um miúdo que vendia jornais e pedia esmola. Foi
um quadro que Roberto Chichorro ofereceu a uma das suas
namoradas. Quando deixou o serviço militar expôs pela pri-

meira vez no Núcleo de Arte de Lourenço Marques.
Em 1982, no decurso do Campeonato do Mundo de
Futebol a Espanha surge no seu horizonte. A doença do pai
faz adiar o sonho, que só se concretiza em 1986. Na capital
espanhola, onde permaneceu 3 anos, para além de pintar aprendeu a fazer gravura e cerâmica. A Itália, de forma muito passageira, faz parte do seu roteiro. Em Portugal, onde acabou por fixar residência, esta aventura dura há bastante
tempo.
Roberto Chichorro retrata “sempre as pessoas e
a vida das pessoas”. Muitos dizem que só pinta alegria,
mas ele diz que “se procurarem” há também um fundo de
tristeza.
É dele esta frase: “na vida temos de saber estar com
a nossa dimensão. A gente só deve ambicionar, sem causar
distúrbios nem a nós próprios nem a ninguém. Estica o teu
bracinho até onde ele chegar e arranca a laranja que te compete.”
Roberto Carneiro Alcáçovas de Sousa Chichorro,
meu vizinho nos bons tempos do bairro da Malhangalene,
nasceu no dia 19 de Setembro de 1941. Tem 78 anos de
idade.■
OBS: este artigo foi escrito tendo por base uma
entrevista que Roberto Chichorro concedeu ao jornal
português “Observador”.■
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