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Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>

Protesto nº 2
Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>
15 de outubro de 2016 às 19:33
Para: "Arq. Frederico Hopffer Almada" <fhoca56@hotmail.com>
Cc: Helder Monteiro <monteirohelder0@gmail.com>, Hermano Silva <hermano.silva@govcv.gov.cv>,
Mira Évora <miraevora@hotmail.com>, Vicente António <vicreis39@hotmail.com>, Analisa Santos
<analiza.santos@gmail.com>, Luciano Simoni <lucianosimoni@gmail.com>, Francesco Alicino
<falicino@yahoo.com>, Hugo Cunha <hugodacunha@hotmail.com>, Manuel Cançado
<manuelcancado@yahoo.com>, Pedro Rolando Martins <martinspedro3@gmail.com>, José Freitas
Gomes <jorgomeso@yahoo.com.br>, Odetta Piscitelli Mendes <odetta.mendes@yahoo.it>, Joaquim
Soares Moreira <jsmoreira21@yahoo.com.br>, Manuel Spencer <mspenlosa@cvtelecom.cv>, Lucio
Spencer <rssp@cvtelecom.cv>, Mariano Cid <marianofcid@yahoo.com.br>, Erico Ramos
<everissimo44@gmail.com>, Pedro Delgado <pedro.delgado@mih.gov.cv>, Anildo Silva
<anildosilva@yahoo.com.br>, Jorge Teixeira <jorgeteixeira.protec@gmail.com>, Dulce Melo
<dulceM@mih.gov.cv>, Albertino Rivera <tresdemaislda@hotmail.com>, Roberto Fernandes
<r.arq.fernandes@gmail.com>, Oksana Soares <oks69@hotmail.com>, Luis Silva
<lldasilva@yahoo.com>, Franklin Tavares <faastavares@yahoo.com.br>, João Vieira
<vieirasrd@gmail.com>, Tino Marcelino Betife <timarbe@hotmail.com>, Carlos Manuel Hamelberg
Pereira <camane.p@gmail.com>, Lucia Cardoso <lucardoso@hotmail.com>, Ângelo Andrade
<ambaarq@yahoo.com>, Jaime Dantas <danfer@cvtelecom.cv>, Anna Riga
<annarigacv@gmail.com>, Carlos Evora <cevora@hotmail.com>, Gabriel Rodrigues
<garos68@hotmail.com>, Ima Cabral <imacabral68@live.com.pt>, Hedviges Fernandes
<hedifer@yahoo.com.br>, Vasco Ramos <vcor@yahoo.com>, Valerio Martins
<valeriomartins651@hotmail.com>, António Melício <gamcv@yahoo.com.br>, António Duarte
<asduarte1973@hotmail.com>, Zelita Barbosa <zelitabarbosa@hotmail.com>, David Leite
<darq@darq.cv>, Nicolau Carvalho <nicolaucarvalho@hotmail.com>, Manuela Maurício
<manumauricio@yahoo.com.br>, Alberto Mello <melloalberto6@gmail.com>, "Paulo C. Velhinho"
<pcvelhinho@hotmail.com>, Areolindo Furtado <areolindo2010@hotmail.com>, David Nelson De
Figueiredo Brito <arqeng@cvtelecom.cv>, Ester Vicente <ester_vicente@yahoo.com.br>, Ulisses
Português <ulissesportugues@gmail.com>, Anilda Delgado <anilda.delgado@hotmail.com>, Dilma
Cunha <dacarquitectus@yahoo.com.br>, inoah1000 <ivansilva50@hotmail.com>, Ana Cardoso
<anacardoso2402@gmail.com>, sta pc <sta.pc@virgilio.it>, Svetlana Rodrigues
<rodriguessvetlana@hotmail.com>, Giordano Bruno <gbbd80@gmail.com>, Nilton Santos
<infiniteatelier@gmail.com>, zeluis sa cv <zeluis.sa.cv@gmail.com>, Délcia Freire
<delcia.freire@gmail.com>, cvproject arquitectura <cvproject.arquitectura@gmail.com>, Lino Valdir
Monteiro Garcia <garciaarq@gmail.com>, Ricardo Barbosa Vicente
<ricardobarbosavicente@gmail.com>, Amilcar Lisboa Ramos <amilcarramos_m@hotmail.com>, Luiz
Carvalho <luiscarval@gmail.com>, Carlos Odair <diguer31@hotmail.com>, GR - Arquitectos
Associados <grarquitectos@sapo.cv>, Ulisses Cruz <ulissescruzcv@hotmail.com>, katya ramos
<katya.ramos@yahoo.com>, Jailson Melo <jailsonmelo@hotmail.com>, Carlos Lubrano
<carloslubrano73@hotmail.com>, Armindo Gonçalves <cuanza@hotmail.com>, "arqart@gmail.com"
<arqart@gmail.com>, Sandra Galina <sandragalina@gmail.com>, Sonia Ludmila Tavares
<sonia.ludmila.tavares@gmail.com>, Wagner Duarte <wagner_duarte@hotmail.com>, Jorge Dias
<jorge.dias@jmp.cv>, lpm arq <lpm.arq@gmail.com>, Hélder Mascarenhas <hedydj@yahoo.com>,
Mandy Mariano <mandy.mariano@hotmail.com>, Emanuele Moncada <moradiaproject@yahoo.it>,
Patti Anahory <patti_anahory@yahoo.com>, Felix Moreira <morfelix@gmail.com>, Ivanethe Reis
<ivanethe@gmail.com>, Lenine Pina <leninepina@gmail.com>, eliseu 31 <eliseu_31@hotmail.com>,
Carlos Borges <casqueridoborges@gmail.com>, arq lima <arq.lima@yahoo.com.br>, Gilberto Teixeira
<giltex62@sapo.cv>, armisas231@hotmail.com, "António U. Alves" <umarualves@hotmail.com>,
Vander Ramos <vandervon20@gmail.com>, Miguel Ferro <jmiguelferro@gmail.com>, Alfredo Medina
<alfmedinaa@gmail.com>, Daniel Oliveira <danybates@hotmail.com>, Ângelo Lopes
<angelolopes33@hotmail.com>, Gersílio Lima <limaarchitect@gmail.com>, Bertânia almeida
<betalm@hotmail.com>, Edmir Ferreira <edsilfer01@hotmail.com>, Carlos Dias
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<carlosdias6@hotmail.com>, Francisco Duarte <dufran2003@gmail.com>, Victor Santos Mendes
Ramos <vsmramos@gmail.com>, Gerson Andrade <andradeg100@hotmail.com>, Edson Duarte
<edsonduarte@sapo.cv>, Cleissi Soares <cleissisoares@gmail.com>, Ana Marta Clemente
<anamartaclemente@gmail.com>, Elisa Pinheiro <elisaandradepinheiro@yahoo.com.br>, Ariana
Andrade <abelaandrade@gmail.com>, Monica arquitecta <monicapinto20@hotmail.com>, Aristides
Ferreira Lima <tyflima@gmail.com>, tonibrito68 <tonibrito68@hotmail.com>, Paula Barros
<pauladfbarros@gmail.com>, Euclides Vilela <euclides.vilela@gmail.com>, Claudio Mendes Barbosa
<calubarbosa20@hotmail.com>, Helga Vicente <helgavicente@gmail.com>, Yara Anancy Almeida
<yaraanancy@gmail.com>, Ângela Almeida <abcalmeidaa@gmail.com>, Davidson Mauricio
<davymauricio@gmail.com>, Hugo Castelo Serrano Serrano <hugocasteloserrano@gmail.com>,
Paulo Lima <paulo.limacv83@gmail.com>, dores oliveira <dores_oliveira@hotmail.com>, emildo brito
<emildo.brito@gmail.com>, Ercília Lopes <ercilialopes@gmail.com>, Paulo antonio cruz santos
<arqpaulosantos@gmail.com>, António Gonçalves <antoniogoncalves85@gmail.com>, Crisanto Vaz
<crisantovaz@gmail.com>, abeto1986@hotmail.com, Cheila da Graça Pereira
<cheilagpereira@gmail.com>, Alessandro Mensa <ama-architect@libero.it>, Eric Firmino
<efirmino13@gmail.com>, efirmino aud <efirmino.aud@gmail.com>, António Cabral
<gentlemancv@gmail.com>, Daniana <arq.daniana@gmail.com>, Walter Rivera
<walrivera@hotmail.com>, Magna Leina <magleina@hotmail.com>, cardoso ely
<cardoso.ely@gmail.com>, Adozindo Silva <arquiacv@hotmail.com>, formariangela@hotmail.com,
arqjllopes@cvtelecom.cv, jsnascimento arq <jsnascimento.arq@hotmail.com>, Joana Arala
<joana.arala@gmail.com>, Ivan Carvalho <deciocv26@gmail.com>, Carlos Furtado
<carlosf_22@hotmail.com>, Stevon Palma <stevonjob@gmail.com>, Luis Gomes Semedo
<lgs.bt@hotmail.com>, Perla Almeida <almeida.perla@gmail.com>, archifurtado@yahoo.fr,
siliafonseca@hotmail.com, "Arq. António Paulo Lubrano Varela" <tolubrano@hotmail.com>, jair graca
<gracajair@hotmail.com>, Ider Pereira <iderisp@gmail.com>, Danielson Came Caumene
<dcamecaumene@yahoo.com>, Danielson Freire <freiredanielson@gmail.com>, Benjamin Rodriguez
Pomares <rodriguezpomaresb@gmail.com>, Gilson Barros <djyckah@gmail.com>, Hercules Andrade
<herculesandrade88@gmail.com>, duducoalgarve@hotmail.com, Samuel Santos
<samusantos15@yahoo.com.br>, Monica Tavares <monicabritotavares@gmail.com>, airton arq urb
<airton.arq.urb@gmail.com>, Vladimir Medina <vm.dmedina@gmail.com>, Carlos Querido SENA
<area4@cvtelecom.cv>, Artur Varela <artur15varela@gmail.com>, Crisolita Fonseca
<crisolitafonseca@yahoo.com.br>, Amandio Augusto Tavares <amandiotavares79@gmail.com>, Lúcia
Cardoso <rosario22cardoso@gmail.com>, Kyrha Varela <kyrhahv@gmail.com>, Bernardino Évora
<dinev351@gmail.com>, Mike Silves <silves.miki@gmail.com>, Pedro Gregório Lopes
<zozer@cvtelecom.cv>, Francisco Lopes <chiklopes4@gmail.com>, Evandro Santos
<evandrosantos84@gmail.com>, Fernando Alberto Maurício Santos
<mauriciodossantos75@gmail.com>, Pedro Bettencourt <betaprojectos@gmail.com>, Job Amado
Varela <jobamado@yahoo.com.br>, Aureliano Ramos <aurelianorms818@gmail.com>, Eloisa Ramos
<eloisaramos@gmail.com>, Amilcar Melo <amilcar.melo@arqui-m.cv>, António Jorge Delgado
<antoniojorgedelgado@gmail.com>, Susan Santos <susansantos15@gmail.com>, Luís Lopes Pires
<ldarqpires@gmail.com>, Nuno Lobo Linhares <lobo.nuno@gmail.com>, Manuel Barradas
<nelinhobt@gmail.com>, Amilton Pires Gomes <a_milton_gomes@hotmail.com>, Maisa Soares Silva
<maisa.silv@hotmail.com>
Exmo. Sr. Presidente
Mesa da Assembleia-geral
Ordem dos Arquitectos Caboverdeanos
O grupinho que controla a OAC e que está desesperadamente a promover a candidatura do meu
adversário (ou será adversária?) cometeu um erro grosseiro ao publicar no site da Ordem, como
caderno eleitoral, uma mera listagem de quem tem a quota profissional em dia.
Como caderno eleitoral obviamente não serve porque tinha obrigatóriamente que trazer mais
dados tais como contactos (emails e telefones) e morada de TODOS OS INSCRITOS no Quadro
da OAC sendo que a informação sobre a situação das quotas é apenas um dos campos da
informação que obrigatóriamente deve trazer.
Este erro grosseiro decorre da ligeireza com que organizaram as eleições de 2013, na qual
concorreram com lista única e se auto-elegeram facilmente.
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Faço, pois, notar a Vossa Excelência que ainda não tenho acesso aos contactos (morada,
telefone e email) de mais de metade dos membros que ingressaram na OAC depois de 2010, não
tenho a informação actualizada de NENHUM membro e, escusado será dizer que enquanto o
grupinho que domina a OAC continuar a me sonegar tal informação, não somente este processo
eleitoral será uma anedota de mau gosto, como também um insulto à inteligência de toda classe e
ao bom nome e prestígio da Mesa da AG da OAC.
Estar na posse de todos os direitos não significa apenas não ter a quota profissional em atraso. E,
obviamente, os membros com quotas em atraso até 3 meses podem eleger e serem eleitos.
Nada disto o "caderno eleitoral" ora publicado respeita.
Eis a transcrição do Regulamento Eleitoral:
CAPITULO II
Cadernos eleitorais
Artigo 13º
(Organização)
Cabe à Mesa da Assembleia-geral da OAC organizar o processo para a eleição dos órgãos
nacionais da OAC.
Artigo 14º
(Afixação dos cadernos)
1. Os cadernos eleitorais contendo os nomes de todos os membros inscritos devem ser
expostos no sítio Internet da OAC e através de meios de comunicação que garantam uma
divulgação abrangente a todos os membros, até 20 (vinte) dias antes da data marcada para as
eleições, devendo chegar às mesas eleitorais com informação actualizada em relação aos
membros com inscrição em vigor e aos que tenham quotas em atraso há mais de 3 (três) meses.
2. Os cadernos eleitorais serão igualmente afixados, desde o termo do prazo de sua elaboração
até ao dia das eleições, nas instalações nacionais e regionais da Ordem dos Arquitectos, a fim de
permitir a sua consulta.
Artigo 15º
(Reclamações e recursos)
1. As reclamações contra a inscrição ou omissão de qualquer arquitecto no recenseamento
eleitoral podem ser feitas, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, consoante os
casos, no prazo de dois dias a contar da data da afixação dos cadernos eleitorais.
2. A Mesa da Assembleia-geral decidirá as reclamações, sem possibilidade de Recurso, no prazo
de dois dias.
Assim, recomendamos a Vossa Excelência maior cuidado com os documentos que assina, pois na
azáfama de atabalhoadamente tentar impedir a vitória da minha candidatura, o grupinho que
controla a OAC está a fazer com que Vossa Excelência cometa erros imperdoáveis. E
continuamos a insistir que estando a Mesa da AG reduzida apenas a pessoa de Vossa
Excelência, ela não tem condições de garantir que o processo eleitoral será justo e imparcial.
URGE que Vossa Excelência convoque pessoas de confiança para o coadjuvarem, sendo que os
nomes de tais pessoas, obviamente, deverão ser comunicados previamente às candidaturas
concorrentes antes de ser formalmente aceites.
Segue em anexo o ficheiro com um Caderno Eleitoral a sério, que oferecemos à Mesa. Com esse
modelo, o grupinho terá agora que redobrar esforços durante o fim de semana para poder
respeitar a data da publicação do Caderno Eleitoral para a eleição de 6 de Novembro.
Com os protestos da minha mais elevada consideração
Cipriano Fernandes
OAC 46
Caderno Eleitoral da OAC - 2010.xls
135K
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