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ELEIÇÕES NA ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE TREMIDAS 

Candidatura rejeitada recorre ao Tribunal 
Administrativo para exigir nulidade de todo processo 
 Maputo (O Autarca) – Está 
tremida a realização, no próximo sába-
do (28Set19), das eleições na Ordem 
dos Advogados de Moçambique 
(OAM).  
 Tudo gravita em torno da rejei-
ção definitiva, pela Comissão Eleitoral 
(CE), da proposta de candidatura do 
Dr. André Paulino Joaquim Júnior, ac-
tual Presidente do Conselho Provincial 
de Manica (CPM) da OAM.  
 Em contacto com O Autarca, o 
mandatário da proposta de candidatura 
em causa, o Dr. Custódio Duma não só 
confirmou   a  rejeição,  como  também  

revelou que já há um recurso inter-
posto ao nível do Tribunal Administra-
tivo (TA) reclamando a nulidade de to-
do o processo. “Foi sim rejeitada, sem 
argumentos de fundo. E recorremos ao 
Tribunal Administrativo, para anular 
todo o processo” – esclareceu sem 
mais detalhes Custódio Duma, Jurista 
que se tornou Primeiro Presidente da 
Comissão Nacional dos Direitos Hu-
manos, cargo nomeado pelo Presidente 
da República.  
 A Ordem dos Advogados de 
Moçambique é pessoa colectiva de di-
reito público representativa  dos  licen- 
 

   
Frase: 

O conflito é algo criativo, o que é negativo é o confronto. O conflito é a 
divergência de postura, o confronto é a tentativa de anular a outra 
pessoa – Mário Sérgio Cortelia 
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Dr. André Paulino Joaquim Júnior (a direita) acompanhado pelo mandatário da sua 

candidatura, Dr. Custódio Duma, durante o acto de apresentação formal da candidatura à 
Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique 

 

como os que foram submetidos no pra-
zo concedido (16/09/19) para a res-
pectiva regularização, e ainda os docu-
mentos submetidos junto com a recla-
mação, a CE, reunida na sua 16ª ses-
são, delibera “indeferir a reclamação a-
presentada, porque desprovida de fun-
damentos de facto e de direito e, con-
sequentemente, mantém a deliberação 
nº 15/CE/2019, de 18 de Setembro, 
que rejeita a proposta de candidatura, 
por conta das irregularidades detecta-
das nas propostas de candidatura ao 
Conselho Constitucional, ao Conselho 
Jurisdicional, Assembnleia-Geral e 
Conselhos Provinciais da cidade de 
Maputo, Maputo província, Inhamba-
ne, Tete e Nampula. 
 

Admitidas duas propostas de 
candidatura 
 Com a rejeição da proposta de 
candidatura do Dr. André Júnior, as e-
leições agendadas para o preóximo sá-
bado (28Set19) serão disputadas por a-
penas duas listas, a A encabeçada pelo 
Dr. Miguel José Mussequejua, natural 
da Beira e residente nesta mesma cida-
de, titular da carteira profissional nº 
642, e a B encabeçada pelo Prof. Dou-
tor Duarte da Coinceição Casimiro, na-
tural de Inhambane e residente em Ma-
puto, titular da carteira profissional nº 
295. 
 

Por uma Advocacia Inclusiva e 
Efectiva 
 O projecto da proposta de can-
didatura ora rejeitada fundava-se “por 
uma Advocacia Inclusiva e Efectiva”. 
 Numa postagem na sua página 
individual de facebook, o mandatário 
da proposta de candidatura do Dr. An-
dré Paulino Joaquim Júnior à Bastoná-
rio da OAM, o Dr. Custódio Duma, um 
proeminente activista moçambicano 
dos  Direitos  Humanos,  explica  ter a- 

ciados em Direito, criada pela Lei nº 
7/94, de 14 de Setembro, que aprovou 
também os Estatutos da Organização. 
A OAM é independente dos órgãos do 
Estado, sendo livre e autónoma nas 
suas regras e funcionamento. 
 A deliberação nº 11/CE/2019, 
emitida pela CE da OAM, datada de 14 
de Setembro corrente, confirma a re-
cepção, no dia 09 do mesmo mês, da 
proposta de candidatura aos órgãos so-
ciais da Ordem dos Advogados de Mo-
çambique encabeçada pelo Dr. André 
Júnior, Advogado com a carteira pro-
fissional nº 526. Na mesma delibera-
ção, a CE da OAM, recomenda que a 
proposta de candidatura encabeçada 
pelo Dr. André Júnior proceda à su-
pressão das irregularidades constatadas 
nos documentos integrantes da sobre-
dita proposta de candidatura, incluindo 
a substituição do candidate proposto ao 
cargo de Vice-Presidente do Conselho 
Provincial de Cabo Delgado, por ser 
devedor, o que se acha desconforme 
com as normas da OAM. A delibera-
ção fixa que as correcções devam ser
   

feitas até as 17h00 do dia 16 de Setem-
bro, um prazo de 48 horas. Consta que 
foi feita a reclamação no prazo estabe-
lecido, pelo mandatário da proposta de 
candidatura. 
 No 18 de Setembro, a CE da 
OAM produziu a deliberação nº 15/ 
CE/2019, na qual decide rejeitar a pro-
posta de candidatura, por conta das ir-
regularidades detectadas nas propostas 
de candidature ao Conselho Constitu-
cional, ao Conselho Jurisdicional, As-
sembleia-Geral e Conselhos Provin-
ciais da cidade de Maputo, Maputo 
província, Inhambane, Teete e Nampu-
la; tendo sido concedido o prazo até 
17h00 do dia 19 de Setembro para a-
presentação de eventual reclamação. 
 E no dia 20, a CE da OAM 
produziu uma nova deliberação a mes-
mo respeito, com o nº 16/CE/2019, na 
qual refere que feita a apreciação da re-
clamação sumbetida pelo mandatário 
das listas e candidate proposto a Basto-
nário no dia19/09/19, revistos os docu-
mentos integrantes da referida propos-
ta,  submetidos  no  dia  09/09/19,  bem 
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ceite ser mandatário de André Júnior 
na sua candidatura para dirigir a Or-
dem dos Advogados de Moçambique 
porque acredita na sua liderança e no 
seu projecto para a “nossa” Ordem. 
Enfatiza que André Júnior é um profis-
sional que aglutina em si a paixão pelo 
direito, o amor às causas humanísticas 
e a vontade de sempre aprender e ensi- 
nar. “Esse é o ideal pelo qual votei 
quando com ele aceitei entrar nesta li-
de”. 
 No entanto, Duma ressalva que 
dados os primeiros passos percebeu 
quão grande é o desafio que deve ser 
transporto. “A Ordem que é de todos 
os Advogados está neste momento a 
ser capturada (ou já está) por uma pe-
quena parte dela e deve ser por isso 
que, de facto, faça sentido o manifesto 
de André Júnior. Por conta disso, vale 
a pena lutar por esta causa que é de to-
dos nós. Todos os Advogados almejam 
por uma Ordem que se paute na trans-
parência, na inclusão, na Justiça e no a-
mor ao Direito. É por isso que o André 
Júnior luta e é por isso que a ele juntei-
me. A luta continua até às últimas con-
sequências! 
 

“Polêmica” “ressuscita” desistência 
inesperada de Matlaba 
 A presente eleição na Ordem 
dos Advogados de Moçambique já leva 
consigo uma série de situações  prece-
dentes. Primeiro, a eleição do novo 
Bastonário da OAM já deveria ter  sido 
realizada em Abril, mas não aconteceu 
devido ao ciclone tropical Idai que de-
vastou as províncias da região centro 
do país, onde a Ordem tem vários 
membros activos. Alias, duas iniciati-
vas de candidatura tem a sua base no 
centro, André Júnior reside em Chimo-
io, Manica e Miguel Mussequejua na 
cidade da Beira, Sofala. Logo não exis-
tiam condições do ponto de vista mo-
ral-psicológico para a realiuzação da e-
leição num ambiente abatido.  
 
 

 
No centro o Bastonário em exercício da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio 

Menete. Custódio Duma, o primeiro a esqeuerda, mandatário da proposta de candidatura do 
Dr. André Júnior (o terceiro da esquerda e ao lado de Menete) e os outros apoiantes da sua 

proposta de candidatura ora rejeitada pela Comissão Eleitoral da OAM 

 Depois surgiu a desistência i-
nesperada do Dr. Hélder Matlaba. A 
desistência surpreendente de Matlaba 
que liderava uma das listas que se pro-
punha para as eleições do próximo sá-
bado suscitou alguma estranheza no se-
io da família de advogados moçambi-
canos.  Segundo o próprio deu a con-
hecer no início deste mês, nas vésperas 
do fim do prazo para entrega das pro-
postas de candidaturas, desistiu da sua 
pretensão, alegadamente por terem sur-
gido novos desafios sociais e profissio-
nais que iriam se sobrepor ao exercício 
da prestigiada responsabilidade.  
 Consta, entretanto, que esta é a 
primeira vez que uma eleição na Or-
dem dos Advogados de Moçambique 
tem de passar por polémica que tem de 
ser dirrimida ao nível de tribunais, nes-
te caso pelo Tribunal Administrativo. 
 A Ordem dos Advogados de 
Moçambique, nos últimos tempos 
granjeou imensa reputação no seio da 
sociedade moçambicana e a nível inter-
  
  
 

nacional pela qualidade de ambiente 
associativo que tem demonstrado, prin-
cipalmente o princípio democrático 
que os seus Bastonários tem procurado 
preservar e cada vez a consolidar-se. 
Os mandatos do Bastonário da OAM 
tem a duração de três anos. Os estatu-
tos da Ordem dos Advogados de Mo-
çambique permitem ao Bastonário em 
exercício ser reeleito, consecutiva-
mente, uma só vez; mas pelo menos os 
últimos três prescidiram sempre a sua 
reeleição, situações rarríssimas em 
Moçambique. A cultura que a OAM 
transmite é um importante exemplo 
que deve inspirar as lideranças aos de-
mais níveis, por considerar que impul-
siona a alternância necessária para in-
crementar a dinâmica organizacional e 
o aprofundamento da democracia. 
 Vale a pena lembrar, entretan-
to, que a última eleição na CTA, pas-
sou pelo TA depois da rejeição de um 
concorrente e afectou negativamente a 
imagem da organização.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

24 de Setembro de 1933 … Rui Baltazar 
 

 
AK47.  
 Rui Baltazar dos Santos Alves, de seu nome com-
pleto, que nasceu no dia 24 de Setembro de 1933, foi o pri-
meiro Presidente do Conselho Constitucional. Desempen-
hou essa função de 2003 a 2009. 
  Ele comemora hoje os seus 86 anos de idade.■ 
 

 Obteve a licenciatura em Direito (1956) e concluiu 
o Curso Complementar de Ciências Político-Económicas 
(1958) na Universidade de Coimbra, Portugal. 
  Entre 1959 e 1974 exerceu advocacia na então Ci-
dade de Lourenço Marques. A partir de Setembro de 1974, 
e até a independência de Moçambique, exerceu as funções 
de Ministro da Justiça do Governo de Transição de Mo-
çambique, funções que manteve após a declaração da Inde-
pendência em 1975 e até 1978. 
  Exerceu ainda as funções de Deputado, Ministro 
das Finanças (1978-1986), Reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane (1986-1990), Professor na Faculdade de Direito 
da mesma universidade (1990-1994), Embaixador de Mo-
çambique no Reino da Suécia (1994-2001) e Conselheiro 
do Presidente da República de Moçambique (2002-2004). 
  O Dr. Rui Baltazar, antes de todos esses cargos ho-
norificos e de Estado, defendeu perseguidos politicos pelo 
sistema fascista e colonial, e fez isso de forma gratuita. Ex-
presioneiros da Pide/DGS e alguns jovens estudantes uni-
versitários sabem bem o valor desses actos de coragem do 
então jovem advogado Rui Baltazar, o que vem provar que 
a   Libertação  de  Moçambique  não  foi  feita  apenas  com  
 
Advertising Week Africa anuncia mudanças para 2020 
 JOHANNESBURG (23 de Setembro) – A Advertising Week, a maior reunião anual do mundo de líderes do sector 
de publicidade, criatividade, entretenimento, marketing, multimédia e tecnologia - mudou a sua primeira edição da África 
para 2020. A Advertising Week Africa agora ocorrerá no primeiro semestre de 2020, com uma nova data a ser confirmada. 
A mudança de data ocorre após uma decisão conjunta do Conselho Consultivo da África e de outras partes interessadas lo-
cais e internacionais, após agitação na África do Sul e os consequentes ataques de represália em vários países africanos.   
 A Stillwell Partners, produtora global da Advertising Week, reafirmou o compromisso com a África. “O nosso com-
promisso com o lançamento da Advertising Week Africa em Joanesburgo só ficou mais forte. Da adversidade, muitas vezes 
surgem oportunidades e iremos continuar e acelerar todo o planeamento e desenvolvimento para garantir o sucesso da Ad-
vertising Week Africa em 2020”, disse o presidente da Stillwell, Lance Pillersdorf. 
Tunji Adeyinka, Diretor Executivo do Grupo Republicom e Presidente do Conselho Consultivo da AWAfrica, acrescenta: 
 “A mensagem da Advertising Week Africa sempre foi a de que há força na nossa diversidade e, portanto, somos 
contra a violência em todo o continente. E, como ilustra sucintamente o nosso tema central 'Grandes mentes pensam de for-
mas diferentes', estamos empolgados para mostrar que podemos ter diferentes idiomas, práticas e sistemas de crenças em 
todo o continente, mas essas mesmas diferenças criam uma rica tapeçaria de cultura, indústria e criatividade que representam 
uma contribuição enorme e extremamente positiva para o nosso continente e para o mundo".■ (Redacçãp/ APO) 
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