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Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>

Contestação ao Caderno Eleitoral enviado - 1
Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>
12 de abril de 2017 às 15:33
Para: "Arq. António Jorge Delgado" <antoniojorgedelgado@gmail.com>
Cc: Helder Monteiro <monteirohelder0@gmail.com>, Hermano Lopes da Silva
<hermanolopesdasilva@gmail.com>, 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>, Odetta Piscitelli Mendes <odetta.mendes@yahoo.it>, Joaquim
Soares Moreira <jsmoreira21@yahoo.com.br>, Manuel Spencer <mspenlosa@cvtelecom.cv>, Lúcio
Spencer Lopes dos Santos <luciospencer@yahoo.com>, 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>, 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.cv@gmail.com>, 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>, Ze Luis <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>, armando miranda <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 <carlosdias6@hotmail.com>, Francisco Duarte
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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>, "Arq. César Freitas" <oac.presidencia@gmail.com>
Exmo Sr. António Jorge Delgado
Caro colega,
Ressalvando o facto de que toda esta problemática das eleições na OAC estar ainda sob
consideração do poder judicial, o que, em tese, nos devia impedir de nos engajarmos oficialmente
nela, o facto é que todos temos que concordar e aceitar o facto de que infelizmente não se pode
esperar pela justiça caboverdeana, sobretudo porque os graves problemas que temos para
resolver, como classe, são incompatíveis com mais delongas. A falta de confiança no poder
judicial é a maior e a pior maldição que pode cair sobre uma Nação.
Dito isto, eu e o grande grupo de colegas que represento, não nos podemos dar ao luxo de não
participar activamente de toda esta movimentação tardia, da parte de alguns colegas, para
"resolver o problema" da OAC, embora com evidentes sinais de ingerência externa, perante a
cumplicidade do poder judicial.
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Decidimos então, e apesar de tudo, aceitar e validar esta sua iniciativa, no sentido de
tirarmos a OAC deste calvário e possamos finalmente trabalhar para resolver o gravíssimos
problemas que nos afligem e que se agravaram desmesuradamente nos últimos 7 anos.
De modo que o Mandatário da nossa candidatura, o Arquitecto Aureliano Ramos vai, a
partir desta data, tratar com Vossa Excelência, oficialmente, de todos os trâmites deste
processo eleitoral sob o seu controlo, para ele possa decorrer com toda a transparência e
justiça.
Assim, e nos termos do aviso que mandou fazer através da secretaria da OAC, em como qualquer
reclamação relativamente ao caderno eleitoral teria que ser feita até hoje, dia 12 de Abril, queira,
por favor, atentar para o seguinte e ter a gentileza de decidir de acordo com o Direito.
1- Como sabe, estamos a contestar nos tribunais (e não só) a credibilidade e a validade do actual
sistema do pagamento da Quota Profissional (QP) como ferramenta suprema para aferir o direito
ao voto dos membros. E têmo-lo feito consistentemente desde 2011, quando tivemos
conhecimento do email através do qual o Conselho Directivo, pelo punho do Bastonário, em
Março de 2011, deu o despacho que isentava a ele, César Freitas e aos colegas Carlos Évora,
Job Amado e Patrícia Anahory do pagamento da QP, com efeitos retroactivos a Julho de 2010 e
o direito ao reembolso das prestações já pagas.
Entendemos que tal despacho manchou indelevelmente a credibilidade e validade dessa
ferramenta, seja porque seis anos depois e ainda com as mesmas pessoas a controlar a OAC,
não temos condições de acreditar que efectivamente acabaram por cumprir com as suas
obrigações para com a OAC, sendo eles, enquanto lideres da classe quem devia dar o exemplo
impecável do cumprimento das leis a todos nós.
Entretanto, dado o espírito com que esse despacho foi feito (de extrema avareza e mesquinhez
pois foi ao detalhe da retroactividade e exigência de reembolso das prestçãos já pagas) muitos
membros deixaram de pagar as suas quotas, compreensivelmnte, quanto a nós, pois seria sempre
muito difícil confiar o seu dinheiro a tais mãos. Consequentemente e para muitos deles, os
montantes em dívida foram crescendo até que se tornaram difícies de regularizar de uma
assentada.
2. Em 2014 o Conselho Directivo usurpou poderes da Assembleia-geral ao decretar descontos no
pagamento da QP a todos os membros que acedessem ao portal da chamada Loja Online da
OAC. Isso aumentou ainda mais a mancha e a descredibilização do nosso sistema da QP, pois
levantou outra dúvida até hoje não resolvida, de saber quantos membros da Direcção da OAC,
sabendo do advento futuro do desconto, não terão suspenso o pagamento da QP para poderem
vir a beneficiar desse desconto, enquano que a maioria da classe continuava a cumprir
religiosamente com as suas obrigações por transferência bancária (logo, sem quaisquer
descontos) como a AG havia determinado desde o início. Só a AG tem poderes para alterar o
valor e forma de pagamento da QP.
3. Entendemos, last but not the least, que ao aceitar dar uma "mãozinha para
desinteressadamente contribuir para resolver o problema das eleições na OAC" nos termos
e nas condições que Vossa Excelência o fez, acabou por complicar mais a questão, pois
pelo próprio caderno eleitoral que enviou agora a todos os membros, se pode confirmar
que não tem a sua situaçao da QP regularizada desde 2014.
Estes três factos fundamentam a renovação da reinvidicação que temos feito nos últimos
meses no sentido de se reconhecer o direito ao voto de todos os membros com inscrição
válida no Quadro da OAC. Reputamos isso como fundamental para garantir eleições justas,
impedindo o branqueamento dos danos causados à classe pelo malfadado despacho de
2011 e dos descontos da Loja online em 2014.
Isto porque estamos convictos de que o seu sentido pessoal de justiça falará mais alto no sentido
de validar e estabelecer a sua credibilidade enquanto condutor deste processo eleitoral. Não
cremos que seja defensável pretender ter legitimidade para convocar e dirigir uma AG sem ter
regularizada a sua situação da QP e depois negar aos membros com quotas em atraso o direito
de votar nestas eleições.
Daí que não possamos concordar com o caderno eleitoral nos moldes em que foi enviado.
Requeremos, assim, nesta data à sua revisão e adequação, pelas razões acima apresentadas.
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Agradecendo antecipadamente a sua atenção e colaboração para contribuir para o resgate da
honra e credibilidade da nossa Ordem, me subscrevo com os protestos da minha mais alta
consideração.
Cipriano Fernandes
OAC 46

No dia 7 de abril de 2017 às 13:51, S. Executiva <secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>
escreveu:

Boa tarde,
Exmos Senhores Arquitectos.

Por incumbência do Sr. Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Arquitecto
António Jorge Delgado, serve o presente para vos enviar em anexo o Caderno Eleitoral,
referente as eleições do dia 14 de Maio de 2017.
Tendo em atenção que as reclamações contra a inscrição ou omissão de qualquer
arquitecto no recenseamento eleitoral, deverá ser dirigido por escrito ao Vice-presidente
da Mesa da Assembleia Geral até o dia 12 de Abril de 2017.

Melhores Cumprimentos
Sulamita Cardoso
Assistente Administrativo da OAC.
--------------------------------------------------

ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO-VERDE
Site: www.arquitectos.org.cv
LOJA OAC: www.lojaoac.com.cv
Facebook OAC
Telefone: 262 22 77
Tel/Fax: 262 38 88
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Achada de Santo António – Avenida Figueira da Foz, nº7,
prédio Soprotec 1º andar esquerdo, Praia / Cabo Verde
CP nº 345C - Fazenda

Sem vírus. www.avast.com

-Cipriano Fernandes
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