
Advogado português passa a presidente
cessante da União Internacional de Advogados

O primeiro português a ocupar o cargo de presidente foi Adelino da Palma
Carlos, em 1962

Pedro Pais de Almeida deixou o cargo de presidente da União Internacional de
Advogados (UIA) no fim de semana passado, passando assim a presidente cessante. Esta
é a segunda vez que a UIA é presidida por um português: Pais de Almeida assumiu a
presidência 55 anos depois de Adelino da Palma Carlos ter liderado esta entidade, em
1962.

Ao i, Pedro Pais de Almeida, que ocupa agora o cargo de presidente cessante, disse hoje
que ter liderado a UIA foi um motivo de “grande orgulho”. “O primeiro [português neste
cargo] foi o professor Adelino da Palma Carlos em 1962/63 [...]. É obviamente um grande
orgulho e ao mesmo tempo um grande sentido de responsabilidade”, completou.

Para os próximos anos, Pais de Almeida revelou que não há nomes de portugueses na
lista para a cadeira da presidência: “Já estão eleitos os presidentes para os próximos dois
anos, para além do presidente em exercício, não há nenhum português que esteja
posicionado para lá chegar”. “Gostava muito que se não fosse um português, pelo menos,
que fosse um lusófono”, acrescentou.

Durante a sua presidência, Pedro Pais de Almeida decidiu lutar contra a escravatura dos
tempos modernos. Ao i afirmou que escolheu esse tema por considerar que deveria
“chamar a atenção da comunidade internacional para o envolvimento dos advogados
neste combate”.

Para o presidente cessante, os advogados podem desempenhar um papel muito
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às vitimas”. 

Este último ano, enquanto presidente, foi uma passo em frente para combater esta
questão, mas ainda há muito por fazer, admitiu. 

A presidência da UIA funciona com um mandato de quatro anos, mas de ano a ano o
cargo muda: primeiro é eleito o vice-presidente, que no ano seguinte passa a presidente
eleito. Após outro ano, esse presidente eleito passa a presidente e, por fim, chega a
presidente cessante - que substitui o presidente quando este está ausente. “No fundo é
uma mandato de quatro anos dividido” em quatro categorias, explicou.

Como classifica esta notícia?
0 Responses

Gostei Não gostei

Ministro garante que obras na Ponte 25 de Abril
estão para “breve”

•

Imagem — pudera, têm 500 diretores para 20
trabalhadores!!!

Bruno de Carvalho indiciado de 56 crimes
•

Imagem — falta o maior crime de todos.............e
desmascaramento do tri .........do tretae .o boicote
da PETA,,,,,,,,,,ehehhe Cheque-mate, KO, …

Daniel Adrião. “A geringonça dificilmente se
manterá depois desta legislatura”

•

Imagem — "O PS é um partido de esquerda, mas não
é um partido esquerdista."Só este é que me fazia
rir.Isto é um exemplo da direita liberal …

Interrogatório de Bruno de Carvalho e Mustafá
adiado para amanhã

•

Imagem — Estes já estão a ver o sol aos
quadradinhos...... e o Luís F.Vieira, quando é que
lhes vai fazer companhia ????

IONLINE

0 COMENTÁRIOS iOnline Iniciar sessão1

Tweet Partilhar Mostrar primeiro os mais votados

INICIE SESSÃO COM O OU REGISTE-SE NO DISQUS

Escreva o seu comentário...

?

Subscrever Acerca do DisqusAdicionar o DisqusAdicionar
Disqus' Privacy PolicyPolítica de privacidadePrivacidade

Recomendar

Mais Noticias +

União Internacional de Advogados Pedro Pais de Almeida

iOnline

 Follow (https://www.instagram.com/ionline

5,507 Followers 183 Follow

(https://instawidg
/v/in/1908795277

(https://instawidg
/v/in/1908201466

(https://instawidg
/v/in/1908115084

(https://instawidg
/v/in/1907367167

(https://instawidg
/v/in/1906727140

(https://instawidg
/v/in/1906553070

PESQUISAR

12/11/18
Portugal

Advogado português passa a presidente cessante da União Internacional ... https://ionline.sapo.pt/633258

2 de 4 12-11-2018 18:14




