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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>
Exmo. Sr. António Jorge Delgado,
Caro colega:
No dia 21 de Dezembro de 2016 enviei, em nome de mais de quarenta colegas, um requerimento
à Ministra que exerce os poderes de tutela sobre a OAC, pedindo a intervenção do Governo da
Repúbica para a normalização da Ordem dos Arquitectos, dadas as tentativas grosseiras de
manipulação do processo eleitoral por parte do Sr. César Freitas e dos três colegas que o têm
apoiado em toda a sorte de desmandos na OAC. Uma das coisas que temos defendido é que
enquanto o sr. César Freitas permanecer com os poderes de controlo total sobre a OAC,
não existem condições para a realização de eleições justas e transparentes. Ele e os seus
três amigos têm que ser afastados antes.
Em audiência posterior que me concedeu no início de Janeiro, a Ministra prometeu que iria
responder até ao final de Janeiro e que estava apenas à espera do parecer interno do seu
assessor, Arq. Pedro Delgado, para o poder fazer em segurança.
Infelizmente, ela não respondeu e acabou por indeferir tacitamente o nosso requerimento a 21 de
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Fevereiro.
E eis que, de repente, Vossa Excelênica apareceu (sem nunca ter se dado ao trabalho de
comparecer a uma só das várias AGs que foram convocadas em 3 anos e, mais grave
ainda, sem sequer se dando ao trabalho de regularizar as quotas, mesmo que fose em cima
da hora), com a pretensão de ressuscitar uma Mesa da AG já publicamente dissolvida pelo seu
próprio Presidente e com o argumento de que queria apenas ajudar, que não estava interessado
em qualquer cargo directivo na Ordem e que a sua intenção era apenas ajudar a tirar a OAC no
buraco em que estava o mais rapidamente possível.
A tentativa grosseira do MpD em controlar o processo eleitoral na OAC ficou clara para
nós, quando da AG ilegal e expúria que V. Excelência comandou no passado dia 10 de
Fevereiro saiu uma tal comissão "Ad hot" (no dizer da Secretária Executiva da OAC) que,
para lá de ser presidida por outro influente antigo dirigente do MpD, aparece com o tal
assessor da Ministra a integrá-la.
Escusado será dizer-lhe que esta manobra do MpD não passa. E
eu já lhe tinha avisado de que era muito arriscada a aventura de tentar salvar a face do sr. César
Freitas embora, obviamente, a razão de fundo desta tentativa do MpD em evitar o resgate da OAC
tenha a ver com o desespero desse partido que tudo está a fazer para evitar que a OAC saia das
mãos de um mercenário sem escrúpulos que nos últimos sete anos à frente da OAC não fez mais
que aproveitar o cargo para recebeer vários projectos da encomenda pública, sem concurso para,
em troca, calar a OAC impedindo-a de denunciar atropelos gravíssimos às leis do Ordenamento
do Território e do Ambiente que aconteceram em todo o país, sobretudo na capital e em S.
Vicente.
No passado dia 20 de Fevereiro enviámos ao sr. César Freitas a convocatória de uma AG (que
segue em anexo) que ele prepotentemente se recusou a publicar no site da OAC como manda o
Estatuto. Essa convocatória serve para informar a toda a classe dos arquitectos que estamos a
lutar para que se reconheça o direito ao voto de TODOS os inscritos no Quadro da Ordem, pelo
facto de o actual sistema de quotas não ser credível, nem justo, depois do despacho que o
Conselho Directivo deu para isentar os quatro principais dirigentes da OAC do pagamento da
Quota em 2011 e do desconto de 10% oferecido como isca aos Membros para validarem a loja
online ilegal e construída em 2012-2013 com muita corrupção.
NÃO SE TRATA DE PERDOAR QUOTAS EM ATRASO A QUEM QUER QUE SEJA. Trata-se
exclusivamnte de evitar que o pagamento da quota num sistema tão manipulado e manchado
como o actual, seja parâmetro para aferir quem deve ou não deve votar na próxima eleição da
OAC.
De todo o modo, precisamos que nos envie imediatamente a acta dessa AG expúria a que
presidiu, pois para além das questões de legalidade, temos a curiosidade de saber que
casta de quórum a sua AG conseguiu, que lhe tenha dado poder para anunciar
publicameente a comissão "ad hot" (muito "quente" mesmo!) em detrimento de uma
convocatória subscrita por um nº muito maior de membros.
Mas saiba que é pena vê-lo a si, um arquitecto que aprendemos a respeitar no passado,
prestando-se a fazer este trabalho sujo ao seu partido e ajudar a safar um indivíduo da laia do sr.
César Freitas!
esperando que me envie a Acta da AG expúria o mais rapidamente possível, me subscrevo
atentamente.
Best regards,
Cipriano Fernandes
OAC 46
-Cipriano Fernandes
Convocatória Assembleia Geral (07-03-2017).pdf
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