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ESCLARECIMENTO
Colegas Arquitetos
A 5 de Julho de 2005 Cabo Verde completou trinta anos de Independência. A Direção do jornal “A
Semana”, no seu nº 721, decidiu dedicar um número especial à Independência de Cabo Verde, e,
na oportunidade, pediu a um grupo de cidadãos a sua opinião sobre esse período de trinta anos.
Da lista dos que colaboraram nesse número posso referir-me, só para citar alguns nomes, ao
Germano Almeida que assinou um artigo intitulado “5 de Julho”, ao José Luís Tavares, com o
texto “ Pátria minha – história subjetiva”, ao António Correia e Silva que refletiu sobre “O
paradigma da Independência”, ao João Branco que discorreu sobre o teatro num artigo
intitulado “ Muito mais que trinta anos de teatro” e ao Corsino Tolentino que contribuiu com o
artigo “30 anos entre o sonho e a realidade”. Também eu dei a minha contribuição
apresentando um artigo intitulado “A arquitetura cabo-verdiana nos trinta anos de
Independência.
Nesse meu artigo deixei o seguinte registo:
“Foi nos anos oitenta, com Tito Lívio de Oliveira Ramos como Ministro da Obras Públicas, que os
arquitetos alcançaram uma das suas maiores conquistas, consubstanciada no direito exclusivo de
esses profissionais assinarem os projetos da sua especialidade. A esta grande conquista dos
anos oitenta viria a somar-se uma nova. Nos anos noventa criou-se e foi instalada a Ordem dos
Arquitetos Cabo-verdianos, um instrumento fundamental ao serviço dos profissionais da área e de
Cabo Verde.
Como se vê, não é de agora que me interesso pela Ordem e por tudo o que a ela diz respeito,
tendo, desde sempre, plena consciência da sua importância na defesa dos interesses da classe,
ou seja, dos interesses de todos os arquitetos cabo-verdianos.
Assim, gostaria de aqui deixar, com muita clareza, o registo da minha “declaração de interesses”
em relação à Ordem dos Arquitetos e às próximas eleições, que espero venham a ter lugar no
mais curto espaço de tempo possível:
·
Com a convocatória que assinei na qualidade de Vice-Presidente da Mesa da
Assembleia Geral pretendi, apenas, dar uma contribuição no sentido da resolução do
impasse em que se encontra mergulhado a Ordem dos Arquitetos Cabo-Verdianos;
·
Não serei candidato a nenhum lugar em qualquer das listas concorrentes às
próximas eleições
·

Não integrarei qualquer comissão eleitoral que possa vir a ser criada

Com isto, e para terminar, direi que, se não poder ser parte da solução, não serei de certeza
absoluta parte do problema.
Respeitosos cumprimentos,
António Jorge Delgado
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