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<pcvelhinho@hotmail.com>, Areolindo Furtado <areolindo2010@hotmail.com>, David Nelson de
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<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>, António Brito
<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>, Adalberto
Tavares <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>, mariangela fornuto <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, Silia
fonseca <siliafonseca@hotmail.com>, António Paulo Lubrano Varela <tolubrano@hotmail.com>, Jair
Graça <gracajair@hotmail.com>, Ider Pereira <iderisp@gmail.com>, Danielson 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>, Agnello LeonarD <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>, Frederico Hopffer
<fhoca56@hotmail.com>, Susan Santos <susansantos15@gmail.com>, Luís Lopes Pires
<ldarqpires@gmail.com>, Nuno Lobo Linhares <lobo.nuno@gmail.com>, Manuel Barradas
<nelinhobt@gmail.com>, Marco Cruz <aleixo.arq@gmail.com>, Pedro Gregório Correia Lopes
<pedrogregorio.lopes@gmail.com>, Aderito Maties Andrade Evora <evoraaderito-1@hotmail.com>,
Janisio Neves <janisio.neves@gmail.com>, Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>
Caro colega António Jorge Delgado,

Todos sabemos que o sr. César Freitas, nestes sete anos em que foi Bastonário, mais não fez do
que aproveitar-se do cargo para carrear projectos e mercado para a sua loja e passear pelo
mundo financiado pelas nossas quotas, sem obra palpável e sem quaisquer realizações positivas
a bem da OAC, a não ser escândalos de PNAs mal organizados. Com uma deontologia a todos os
títulos reprovável, sem vergonha ele prostituiu-se à esquerda e à direita, durante todos estes
anos, para grande desgraça dos colegas mais conscientes e dispostos a pleitear por uma Ordem
profissional credível a todos os títulos.
Embora sem razões fundamentadas para concordar com o colega Cipriano quando ele afirma que
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há interferência do MPD nestas eleições na OAC, estou cada vez mais convicto de que estão
acontecendo coisas muito estranhas que não deixam de nos suscitar algumas dúvidas.
Entendemos que é do interesse de todos os agentes políticos e administrativos que este processo
eleitoral na OAC decorra dentro da maior transparência, liberdade e democracia, valores tão caros
à nossa sociedade.
Porém, tememos que assim não aconteça. Desde logo, pela recusa em se alargar o direito ao
voto a todos os inscritos, reivindicação justificável com base nos argumentos irrefutáveis já
apresentados pelo colega Cipriano Fernandes.
Eu aceitei participar neste acto de cidadania, como mais um gesto para tentar ajudar a regularizar
e efetivamente controlar o exercício da nossa profissão! Com orgulho o faço, ao decidir participar
na lista encabeçada pelo Cipriano Fernandes, visando repor a dignidade da nossa Ordem e
capacitá-la a uma intervenção valorativa no processo de Desenvolvimento Económico e Social do
País.
Na qualidade de mandatário da sua lista, venho advertir-lhe que, considerando a sua situação de
precariedade em termos de elegibilidade, pois consta que até ao momento pertence ao grupo de
colegas com cotas em atraso, só aceitamos a sua intervenção na condução do processo eleitoral
com o único e nobre objectivo maior de repor a normalidade na Ordem e proporcionar a todos os
Arquitectos caboverdianos um quadro regulatório e propício para as suas actividades de produção
e reprodução do seu saber.
Assim, não validamos a sua pretensão de tentar branquear a gestão da ainda administração, com
recurso a convocação de uma Assembleia Geral para aprovação das contas de gerência. Esta
matéria deverá respaldar para a próxima Direcção a sair das eleições previstas e em curso. Pois,
não tendo o Conselho Fiscal funcionado durante todo o mandato, o razoável, sério e politicamente
correcto será uma auditoria às contas da Ordem entre 2013 e 2017, a ser solicitada pela nova
Direcção, a uma entidade técnica e independente.
Em resumo, elencamos as condições que devem ser cumpridas para que possamos continuar
neste processo:
1. Está fora de questão aproveitar-se esta situação extraordinária para aprovar quaisquer contas
do César Freitas. Pretender aprovar contas de gerência em plena campanha eleitoral é tão
estapafúrdio, irrealista e suspeito que só isso já lança grande suspeição sobre os verdadeiros
motivos que o terão levado a entrar neste processo, acabando por validar totalmente aquilo que o
Cipriano Fernandes tem vindo a dizer relativamente às tentativas de branquear um indivíduo que
tanto se desleixou e deixou correr o marfim na condução dos negócios da OAC. A imagem
cinzenta construída pelo senhor César Freitas deve partir com ele, estampado na sua qualidade
de profissional de arquitectura. Outrossim, se a AG é para aprovar as contas de 2016, então como
é que as contas de 2017 ficam? Sim, porque depois de adiar eleições, o César ficou um ano a
gerir os recursos da Ordem sem qualquer mandado para tal. Sabendo que o então eleito
presidente do Conselho Fiscal, Pedro Bettencourt, eleito em 2013 se debandou e desapareceu
dos “écrans” da Ordem, uma eventual AG não disporá do competente parecer para apreciação e
aprovação das Contas! Nesta matéria será o senhor César Freitas a assumir as suas
responsabilidades perante o fórum próprio que vier a ser indigitado pela Direcção a sair das
próximas eleições.
2.
Sendo evidente que estas serão eleições vitais para definir irrevogavelmente o futuro
colectivo dos arquitectos caboverdeanos, impõe-se a realização de debates informativos e
programáticos, pelo menos nas ilhas de Santiago, S. Vicente e Sal, num quadro legal de
campanha eleitoral, onde cada candidato explicaria detalhadamente as suas propostas e seu
programa. Tais debates deverão ser calendarizados pelos órgãos públicos de Comunicação Social
e moderados por jornalistas experientes e devidamente credenciados. O calendário, os critérios, a
metodologia e as condições logísticas serão previamente acertados com os mandatários das
respectivas listas.
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Aguardando a sua pronta reacção de sempre, apresento os meus mais cordiais
cumprimentos, subscrevo- me

Com elevada Consideração,
J. Aureliano D. Ramos
Arquitecto 04 OAC
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