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Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>

Pedido de marcação de nova data para as eleições
Amílcar Melo <amilcar.melo@arqui-m.cv>
1 de agosto de 2017 às 12:15
Para: Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>
Cc: "Arq. César Freitas" <cesar.freitas@gmail.com>, "Arq. Job Amado Varela"
<jobamado@yahoo.com.br>, "Arq. Manuel Barradas" <nelinhobt@gmail.com>, "Arq. Frederico Hopffer
Almada" <fhoca56@hotmail.com>, Pedro Bettencourt <betaprojectos@gmail.com>, "Arq. Pedro G.
Correia Lopes" <pedrogregorio.lopes@gmail.com>, Aureliano Ramos <aurelianorms818@gmail.com>,
Hugo Cunha <hugodacunha@icloud.com>, Helder Monteiro <monteirohelder0@gmail.com>, "Arq.
Vladimir Medina" <vm.dmedina@gmail.com>, Francisco Lopes <chiklopes4@gmail.com>, "Júlio Vera
Cruz (RCV)" <juliovcruz@gmail.com>, Carina David <carinadavid7@gmail.com>, Marcc R
<marco.rocha@rtc.cv>, Carlos Santos <calusantos71@gmail.com>, Hulda Moreira
<huldamoreira40@gmail.com>, Alexandre Semedo <semedoalex@gmail.com>
Boa tarde

Eu não abandonei. Mandei um comunicado à OAC informando da minha saída.

Cps.

De: Cipriano Fernandes [mailto:casadimagens@gmail.com]
Enviada: 1 de agosto de 2017 11:23
Para: Júlio Vera Cruz (RCV) <juliovcruz@gmail.com>; Carina David <carinadavid7@gmail.com>;
Marcc R <marco.rocha@rtc.cv>; Carlos Santos <calusantos71@gmail.com>; Hulda Moreira
<huldamoreira40@gmail.com>; Alexandre Semedo <semedoalex@gmail.com>
Cc: Arq. Amilcar Romariz de Melo <amilcar.melo@arqui-m.cv>; Arq. César Freitas
<cesar.freitas@gmail.com>; Arq. Job Amado Varela <jobamado@yahoo.com.br>; Arq. Manuel
Barradas <nelinhobt@gmail.com>; Arq. Frederico Hopffer Almada <fhoca56@hotmail.com>;
Pedro Bettencourt <betaprojectos@gmail.com>; Arq. Pedro G. Correia Lopes
<pedrogregorio.lopes@gmail.com>; Aureliano Ramos <aurelianorms818@gmail.com>; Hugo
Cunha <hugodacunha@icloud.com>; Helder Monteiro <monteirohelder0@gmail.com>; Arq.
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Vladimir Medina <vm.dmedina@gmail.com>; Francisco Lopes <chiklopes4@gmail.com>
Assunto: Fwd: Pedido de marcação de nova data para as eleições
[Citação ocultada]

---------- Mensagem reencaminhada ---------From: "Amílcar Melo" <amilcar.melo@arqui-m.cv>
To: "'Frederico Hopffer Cordeiro Almada'" <fhoca56@hotmail.com>
Cc: "'oac presidencia'" <oac.presidencia@gmail.com>, "'Susan Spencer'"
<susansantos15@hotmail.com>, "'tesoureiro'" <tesoureiro@arquitectos.org.cv>, "'arqnelinho'"
<nelinhobt@gmail.com>, "'Luis Pires'" <idarpires@gmail.com>, "'Sandra Galina'"
<sandragalina@gmail.com>, "'Evandro Matos'" <djimatos@hotmail.com>, "'Wagner Duarte'"
<wagner_duarte@hotmail.com>, "'Fernando'" <fernando@mauriciodossantos.com>, "'Secretária
Executiva'" <secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>, "'Maisa Santos'"
<maisamariass@hotmail.com>, "'orodrigues arq'" <orodrigues.arq@gmail.com>, "'Ant�nio
Augusto Sequeira Duarte'" <asduarte1973@hotmail.com>, "'Eloisa Ramos'"
<eloisaramos@gmail.com>, "'Fernando'" <fernando@mauriciodossantos-arq.com>, "'Aristides
Ferreira Lima'" <tyflima@gmail.com>
Bcc:
Date: Thu, 8 Jan 2015 22:47:47 -0100
Subject: CND: demissão do Presidente

Boa noite

Venho por esta via informar que o CND não funciona há muito tempo. Deixou
de haver tempo e disponibilidade para se reunir. Um orgão da OAC em que
apenas o Presidente se encontra aqui na Praia e os restantes membros em São
Vicente, não funciona. Algumas vezes cheguei a ter reuniões apenas com a
advogada e com a secretaria executiva.

Iniciei a minha atividade com animo e motivação. Mas a forma como as coisas
estavam a funcionar não permitiu maior dinâmica do grupo.

Pessoalmente passei a não ter tempo para o CND e já nem consigo abrir os
e-mails da OAC. E se é para constar, preﬁro sair.

Pelo que venho por esta via pedir a minha demissão, sugerindo que passe a
funcionar em São Vicente.

Cps.
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De: Secretária Executiva [mailto:secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv]
Enviada: terça-feira, 30 de Dezembro de 2014 12:23
Para: Amílcar Melo
Cc: oac presidencia; Susan Spencer; tesoureiro; arqnelinho; Luis Pires; Sandra Galina;
Evandro Matos; Wagner Duarte; Fernando
Assunto: Processo Migrante

Exmo. Sr.
Arq. Amilcar Melo
CND

Boa tarde.
Em sequência à solicitação do CDN na ultima reunião de 29 de Dezembro, solicitamos ao
Conselho Nacional de Disciplina o ponto de situação referente ao Processo Migrante,
encaminhado ao mesmo no passado dia 10 de Outubro para a verificação da sua legalidade.
No aguardo de uma resposta.

MCmpts.
Indira Silva
--

Secretária Executiva da OAC
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Tel: (00238) 262 38 88 / 262 22 77
Site: www.arquitectos.org.cv
Facebook OAC
----------------------------------------------------------------------------------------LOJA OAC: www.lojaoac.com.cv

----- Mensagem encaminhada ----De: Secretária Executiva <secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>
Para: Amílcar Melo <amilcar.melo@arqui-m.cv>
Cc: oac presidencia <oac.presidencia@gmail.com>
Enviadas: Fri, 10 Oct 2014 17:06:45 +0200 (CEST)
Assunto: Enc: Processo Migrante

Exmo. Sr. Arq. Amílcar Melo
Presidente do Conselho de Disciplina da OAC

Volto a encaminhar a mensagem sobre o processo Migrante (C/C do Presidente do CDN).
Segundo despacho do CDN na reunião do dia 01 de Outubro de 2014:

" Ao Conselho de Disciplina,
Atendendo que há matéria para aprofundar a investigação, o CDN remete o processo ao CND
(planta de localização; compatibilidade; afastamento).

MCmpts,
Indira Silva

----- Mensagem encaminhada ----De: Secretária Executiva <secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>
Para: Amílcar Melo <amilcar.melo@arqui-m.cv>
Enviadas: Tue, 07 Oct 2014 20:34:54 +0200 (CEST)
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Assunto: Processo Migrante

Exmo. Arq. Amílcar Melo
Boa tarde.

Segundo deliberação do Conselho Diretivo Nacional, na reunião realizada no dia 01 de Outubro,
passo a enviar o dossier relativo a um pedido de intervenção do Conselho Nacional de Disciplina
da OAC num processo de licenciamento, para verificação da sua legalidade.
Segue as trocas de email referente ao dossier em anexo.

MCmpts,
Indira Silva

_____________

Caros colegas,
Serve a documentação, para VC, referente a um pedido de intervenção da Ordem referente a um
processo de licenciamento, para verificação da sua legalidade, que deverá constar da agenda de
reunião do CDN que sugiro para a próxima semana, 3ª ou 4ª feira.

Cumprimentos,

César Freitas
Bastonário

De: "Toni Libardoni" <toni@migrante.pt>
Para: presidencia@arquitectos.org.cv
Enviadas: Segunda-feira, 22 de setembro de 2014 13:55:27
Assunto: Assunto OAC
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Olà Cesar, bom dia.

Conforme combinado envio-te:
-copia da carta entregada ao OAC em data 22 de Maio 2014 (pedido de
parecer/esclarecimento sobre regime de incompatibilidade), entregada ao OAC
mesmo dia (copia carimbada, com anexo extracto da depoimento no Tribunal
do chefe do Gabinete tecnico da CMBV Victor Cardoso a testemunhar que o
arquitecto Gersilio Lima è avançado da CMBV e mais que a CMBV pode nao
respetar o CTE;
-copia da carta entregada ao OAC em data 30 de Maio 2014, pelo exame do projecto, copia
carimbada na primeira folha da mesma carta, e os documentos que entregamos como anexos
aquela carta;
-parecer tecnico de Manuela que come contei-te conseguimos fazer so a seguir ter obtido a
documentação do projecto da o Tribunal e entao nao fui possível anexar aos documentos da
providencia acautelar.
-planta de localização do lote em questão com data 24.9.2013;

Anexo também a Alvará de construção.

Acho que tens o suficiente.
Claro que se a seguir o OAC, tem uma comissão que nunca reúne-se, è o mesmo "sistema" do
PCMBV que nunca responde eheheh; bem entao è so tempo perdido por todos.
Acho que percebeste a situação toda.

Diz qualquer coisa.

Ob.
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Toni

Migrante sas

via Mendola, 21 - 39100 Bolzano - ITALIA
Tel.: 0039.3388668345
Tel. Portogallo: 00351.914009374
Registro imprese di Bolzano, c.ﬁscale e p.Iva 02469370213
Pec: migrante@dadapec.com
www.migrante.pt - toni@migrante.pt

Please consider the environment before printing this email

Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi
eventuali allegati, sono soggette a riservatezza secondo quanto previsto dalla Legge italiana ( D.Lgs.
196/2003) in materia di “privacy” e ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri soggetti. Se avesse ricevuto
per errore questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di
cancellare il messaggio immediatamente. Grazie.
This message including any attachments contains conﬁdential information intended for a speciﬁc individual
and purpose and is protected by Italian law. If You are not the intended recipient, please delete this message
immediately. Hereby You are notiﬁed that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the
taking of any action based on it, is strictly prohibited. Thanks.

--

Secretária Executiva da OAC
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