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Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>

ELEIÇÕES OAC 2016- CARTAS AO BASTONÁRIO E AOS
ARQUITETOS
Frederico Hopffer Cordeiro Almada <fhoca56@hotmail.com>
8 de novembro de 2016 às 10:41
Para: Secretária Executiva <secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>, "zozer@cvtelecom.cv"
<zozer@cvtelecom.cv>, "mspenlosa@cvtelecom.cv" <mspenlosa@cvtelecom.cv>,
"jorgomeso@yahoo.com.br" <jorgomeso@yahoo.com.br>, "aurelianorms818@gmail.com"
<aurelianorms818@gmail.com>, Betaprojectos Projectos <betaprojectos@gmail.com>, Lucio Spencer
<rssp@cvtelecom.cv>, "hugodacunha@hotmail.com" <hugodacunha@hotmail.com>,
"martinspedro3@gmail.com" <martinspedro3@gmail.com>, "lineflex@cvtelecom.cv"
<lineflex@cvtelecom.cv>, pedrogregorio lopes <pedrogregorio.lopes@gmail.com>,
"ateliera@cvtelecom.cv" <ateliera@cvtelecom.cv>, "marianofcid@yahoo.com.br"
<marianofcid@yahoo.com.br>, "everissimo44@gmail.com" <everissimo44@gmail.com>, pedro
delgado <pedro.delgado@mih.gov.cv>, "pemadelgado@hotmail.com" <pemadelgado@hotmail.com>,
"anildosilva@yahoo.com.br" <anildosilva@yahoo.com.br>, jorgeteixeira protec
<jorgeteixeira.protec@gmail.com>, "dulceM@mih.gov.cv" <dulceM@mih.gov.cv>,
"\"erivera@cvtelecom.cvtresdemaislda\"@hotmail.com"
<"erivera@cvtelecom.cvtresdemaislda"@hotmail.com>, r arq fernandes
<r.arq.fernandes@gmail.com>, "antoniojorgedelgado@gmail.com"
<antoniojorgedelgado@gmail.com>, "oks69@hotmail.com" <oks69@hotmail.com>, luis silva
<lldasilva@yahoo.com>, "Arq. Franklin Tavares" <faastavares@yahoo.com.br>,
"vieirasrd@gmail.com" <vieirasrd@gmail.com>, Luciano Simoni <lucianosimoni@gmail.com>,
francisco livramento <francisco.livramento@mahot.gov.cv>, "ldarqpires@gmail.com"
<ldarqpires@gmail.com>, "ldarqpires@sapo.cv" <ldarqpires@sapo.cv>, "timarbe@hotmail.com"
<timarbe@hotmail.com>, camane p <camane.p@gmail.com>, "carlos@hamelberg.com"
<carlos@hamelberg.com>, "aisantos@cvtelecom.cv" <aisantos@cvtelecom.cv>,
"lucardoso@hotmail.com" <lucardoso@hotmail.com>, "ambaarq@yahoo.com"
<ambaarq@yahoo.com>, "danfer@cvtelecom.cv" <danfer@cvtelecom.cv>, Anna Riga
<annarigacv@gmail.com>, Carlos Evora <cevora@hotmail.com>, "garos68@hotmail.com"
<garos68@hotmail.com>, "imacabral68@live.com.pt" <imacabral68@live.com.pt>, Hedviges
Fernandes <hedifer@yahoo.com.br>, "crisolita@cvtelecom.cv" <crisolita@cvtelecom.cv>,
"vicreis39@hotmail.com" <vicreis39@hotmail.com>, atelier is <atelier_is@hotmail.com>,
"architectavares@cvtelecom.cv" <architectavares@cvtelecom.cv>, "vcor@yahoo.com"
<vcor@yahoo.com>, "nunojfmarques@yahoo.com.br" <nunojfmarques@yahoo.com.br>, orodrigues
arq <orodrigues.arq@gmail.com>, "casadimagens@yahoo.com" <casadimagens@yahoo.com>,
"casadimagens@gmail.com" <casadimagens@gmail.com>, "vidgom@cvtelecom.cv"
<vidgom@cvtelecom.cv>, lobo nuno <lobo.nuno@gmail.com>, "topribeiro@hotmail.com"
<topribeiro@hotmail.com>, "casaingles@cvtelecom.cv" <casaingles@cvtelecom.cv>,
"valeriomartins651@hotmail.com" <valeriomartins651@hotmail.com>, "gamcv@yahoo.com.br"
<gamcv@yahoo.com.br>, "asduarte1973@hotmail.com" <asduarte1973@hotmail.com>,
"antonioduarte@cvtelecom.cv" <antonioduarte@cvtelecom.cv>, "zelitabarbosa@hotmail.com"
<zelitabarbosa@hotmail.com>, "darq@darq.cv" <darq@darq.cv>, hermano silva
<hermano.silva@ifh.gov.cv>, helder monteiro <helder.monteiro@ifh.gov.cv>, Paulo Martins
<paulomar73@gmail.com>, Nicolau Carvalho <nicolaucarvalho@hotmail.com>,
"manumauricio@yahoo.com.br" <manumauricio@yahoo.com.br>, "falicino@yahoo.com"
<falicino@yahoo.com>, Alberto Mello <melloalberto6@gmail.com>, "euclider14@yahoo.com.br"
<euclider14@yahoo.com.br>, carlos casimiro <carlos.casimiro@cmsd.cv>, "ddcha@cvtelecom.cv"
<ddcha@cvtelecom.cv>, "manuelcancado@yahoo.com" <manuelcancado@yahoo.com>,
"pcvelhinho@hotmail.com" <pcvelhinho@hotmail.com>, "vivianemelisa@gmail.com"
<vivianemelisa@gmail.com>, "vividacruz1977@hotmail.com" <vividacruz1977@hotmail.com>,
"mauriciodossantos75@gmail.com" <mauriciodossantos75@gmail.com>,
"areolindo2010@hotmail.com" <areolindo2010@hotmail.com>, "arqeng@cvtelecom.cv"
<arqeng@cvtelecom.cv>, jpamartins <jpamartins@hotmail.com>, ester vicente
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<ester_vicente@yahoo.com.br>, "ulissesportugues@gmail.com" <ulissesportugues@gmail.com>,
"flopes@franciscolopes.com" <flopes@franciscolopes.com>, amilcar melo <amilcar.melo@arquim.cv>, anilda delgado <anilda.delgado@hotmail.com>, "dacarquitectus@yahoo.com.br"
<dacarquitectus@yahoo.com.br>, Eloisa Ramos <eloisaramos@gmail.com>,
"ivansilva50@hotmail.com" <ivansilva50@hotmail.com>, "anacardoso2402@gmail.com"
<anacardoso2402@gmail.com>, "troya@cvtelecom.cv" <troya@cvtelecom.cv>, arq rfernandes
<arq.rfernandes@gmail.com>, sta pc <sta.pc@virgilio.it>, "lenmedina@ig.com.br"
<lenmedina@ig.com.br>, "rodriguessvetlana@hotmail.com" <rodriguessvetlana@hotmail.com>, gio
bruno <gio_bruno@hotmail.com>, "giobruno1980@hotmail.com" <giobruno1980@hotmail.com>,
"gbbd80@gmail.com" <gbbd80@gmail.com>, "infiniteatelier@gmail.com" <infiniteatelier@gmail.com>,
"fankylima@sapo.pt" <fankylima@sapo.pt>, zeluis sa cv <zeluis.sa.cv@gmail.com>, delcia freire
<delcia.freire@gmail.com>, analiza santos <"analiza.santos@gmail.combernardi151"@hotmail.com>,
"kyrhav@yahoo.com.br" <kyrhav@yahoo.com.br>, cvproject arquitectura
<cvproject.arquitectura@gmail.com>, "erc@urbeforpraia.net" <erc@urbeforpraia.net>, atelier adn
<atelier.adn@cvtelecom.cv>, "garciaarq@gmail.com" <garciaarq@gmail.com>,
"ricardobarbosavicente@gmail.com" <ricardobarbosavicente@gmail.com>, amilcarramos m
<amilcarramos_m@hotmail.com>, Luiz Carvalho <luiscarval@gmail.com>, "diguer31@hotmail.com"
<diguer31@hotmail.com>, "grarquitectos@sapo.cv" <grarquitectos@sapo.cv>,
"ulissescruzcv@hotmail.com" <ulissescruzcv@hotmail.com>, katya ramos
<katya.ramos@yahoo.com>, "jailsonmelo@hotmail.com" <jailsonmelo@hotmail.com>,
"carloslubrano73@hotmail.com" <carloslubrano73@hotmail.com>, "cuanza@hotmail.com"
<cuanza@hotmail.com>, "arqart@gmail.com" <arqart@gmail.com>, "sandragalina@gmail.com"
<sandragalina@gmail.com>, odetta mendes <odetta.mendes@yahoo.it>, sonia ludmila tavares
<sonia.ludmila.tavares@gmail.com>, wagner duarte <wagner_duarte@hotmail.com>,
"caboverde@atelierbugio.com" <caboverde@atelierbugio.com>, Susan Spencer
<susansantos15@hotmail.com>, "susansantos15@gmail.com" <susansantos15@gmail.com>, jorge
dias <jorge.dias@jmp.cv>, "tybs18@hotmail.com" <tybs18@hotmail.com>, lpm arq
<lpm.arq@gmail.com>, "hedydj@yahoo.com" <hedydj@yahoo.com>, amandio arq
<amandio.arq@hotmail.com>, mandy mariano <mandy.mariano@hotmail.com>,
"moradiaproject@yahoo.it" <moradiaproject@yahoo.it>, patti anahory <patti_anahory@yahoo.com>,
"morfelix@gmail.com" <morfelix@gmail.com>, "ivanethe@gmail.com" <ivanethe@gmail.com>,
"miraevora@hotmail.com" <miraevora@hotmail.com>, "leninepina@gmail.com"
<leninepina@gmail.com>, eliseu 31 <eliseu_31@hotmail.com>, "casqueridoborges@gmail.com"
<casqueridoborges@gmail.com>, "maisamariass@hotmail.com" <maisamariass@hotmail.com>,
Evandro Matos <djimatos@hotmail.com>, "tv-m@gmx.de" <tv-m@gmx.de>, leonel brito2
<leonel.brito2@gmail.com>, arq lima <arq.lima@yahoo.com.br>, "giltex62@sapo.cv"
<giltex62@sapo.cv>, "armisas231@hotmail.com" <armisas231@hotmail.com>, arqnelinho
<nelinhobt@gmail.com>, "umarualves@hotmail.com" <umarualves@hotmail.com>,
"vandervon20@gmail.com" <vandervon20@gmail.com>, "jmiguelferro@gmail.com"
<jmiguelferro@gmail.com>, "alfmedinaa@gmail.com" <alfmedinaa@gmail.com>,
"danybates@hotmail.com" <danybates@hotmail.com>, "angelolopes33@hotmail.com"
<angelolopes33@hotmail.com>, "limaarchitect@gmail.com" <limaarchitect@gmail.com>,
"betalm@hotmail.com" <betalm@hotmail.com>, "edsilfer01@hotmail.com" <edsilfer01@hotmail.com>,
"carlosdias6@hotmail.com" <carlosdias6@hotmail.com>, Francisco Duarte
<dufran2003@gmail.com>, "vsmramos@gmail.com" <vsmramos@gmail.com>, G Andrade
<andradeg100@hotmail.com>, "edsonduarte@sapo.cv" <edsonduarte@sapo.cv>,
"cleissisoares@gmail.com" <cleissisoares@gmail.com>, "anamartaclemente@gmail.com"
<anamartaclemente@gmail.com>, "jsmvcorreia@hotmail.com" <jsmvcorreia@hotmail.com>,
"emarilis23@hotmail.com" <emarilis23@hotmail.com>, "elisaandradepinheiro@yahoo.com.br"
<elisaandradepinheiro@yahoo.com.br>, "siza@mail.telepac.pt" <siza@mail.telepac.pt>,
"abelaandrade@gmail.com" <abelaandrade@gmail.com>, "monicapinto20@hotmail.com"
<monicapinto20@hotmail.com>, "tyflima@gmail.com" <tyflima@gmail.com>,
"tonibrito68@hotmail.com" <tonibrito68@hotmail.com>, "pauladfbarros@gmail.com"
<pauladfbarros@gmail.com>, euclides vilela <euclides.vilela@gmail.com>,
"calubarbosa20@hotmail.com" <calubarbosa20@hotmail.com>, "helgavicente@gmail.com"
<helgavicente@gmail.com>, "yaraanancy@gmail.com" <yaraanancy@gmail.com>,
"abcalmeidaa@gmail.com" <abcalmeidaa@gmail.com>, "Davymauricio@gmail.com"
<Davymauricio@gmail.com>, "hugocasteloserrano@gmail.com" <hugocasteloserrano@gmail.com>,
artur jvarela <artur_jvarela@hotmail.com>, paulo limacv83 <paulo.limacv83@gmail.com>, dores
oliveira <dores_oliveira@hotmail.com>, emildo brito <emildo.brito@gmail.com>,
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"ercilialopes@gmail.com" <ercilialopes@gmail.com>, "arqpaulosantos@gmail.com"
<arqpaulosantos@gmail.com>, "emanuelf40@hotmail.com" <emanuelf40@hotmail.com>,
"antoniogoncalves85@gmail.com" <antoniogoncalves85@gmail.com>, "crisantovaz@gmail.com"
<crisantovaz@gmail.com>, "abeto1986@hotmail.com" <abeto1986@hotmail.com>,
"cheilagpereida@gmail.com" <cheilagpereida@gmail.com>, "jsmoreira21@yahoo.com"
<jsmoreira21@yahoo.com>, "ama-architect@libero.it" <ama-architect@libero.it>,
"efirmino13@gmail.com" <efirmino13@gmail.com>, efirmino aud <efirmino.aud@gmail.com>,
"gentlemancv@gmail.com" <gentlemancv@gmail.com>, arq daniana <arq.daniana@gmail.com>,
"walrivera@hotmail.com" <walrivera@hotmail.com>, "evandrosantos84@gmail.com"
<evandrosantos84@gmail.com>, "magleina@hotmail.com" <magleina@hotmail.com>, cardoso ely
<cardoso.ely@gmail.com>, "arquiacv@hotmail.com" <arquiacv@hotmail.com>,
"formariangela@hotmail.com" <formariangela@hotmail.com>, "arqjllopes@cvtelecom.cv"
<arqjllopes@cvtelecom.cv>, "marg-tmc1@hotmail.com" <marg-tmc1@hotmail.com>, jsnascimento arq
<jsnascimento.arq@hotmail.com>, joana arala <joana.arala@gmail.com>, "deciocv26@gmail.com"
<deciocv26@gmail.com>, carlosf 22 <carlosf_22@hotmail.com>, "stevonjob@gmail.com"
<stevonjob@gmail.com>, lgs bt <lgs.bt@hotmail.com>, almeida perla <almeida.perla@gmail.com>,
"archifurtado@yahoo.fr" <archifurtado@yahoo.fr>, "siliafonseca@hotmail.com"
<siliafonseca@hotmail.com>, "tolubrano@hotmail.com" <tolubrano@hotmail.com>,
"gracajair@hotmail.com" <gracajair@hotmail.com>, "iderisp@gmail.com" <iderisp@gmail.com>,
"dcamecaumene@yahoo.com" <dcamecaumene@yahoo.com>, "freiredanielson@gmail.com"
<freiredanielson@gmail.com>, "rodriguezpomaresb@gmail.com" <rodriguezpomaresb@gmail.com>,
"djyckah@gmail.com" <djyckah@gmail.com>, Hercules Andrade <herculesandrade88@gmail.com>,
"duducoalgarve@hotmail.com" <duducoalgarve@hotmail.com>, assistente
<assistente@arquitectos.org.cv>, samuel santos <samusantos15@yahoo.com.br>, "oac.presidencia"
<oac.presidencia@gmail.com>, Job Varela <jobamado@yahoo.com.br>,
"monicabritotavare@gmail.com" <monicabritotavare@gmail.com>, airton arq urb
<airton.arq.urb@gmail.com>, duducoalgarve <duducoalgarve@hotmal.com>, vm dmedina
<vm.dmedina@gmail.com>, maisa silv <maisa.silv@hotmail.com>, cortezarqui
<cortezarqui@gmail.com>

"Caros colegas Arquitetos, bom dia.
Acabou a minha paciência com o Sr. César Freitas. Reconheço que sem querer e sem
nenhuma má intenção, o aturei por demasiado tempo e que contribuí com isso para o
agravamento da situação calamitosa em que a nossa Ordem se encontra.
Encaminho-vos o email que lhe enviei na passada sexta-feira, onde lhe expus claramente a
minha posição relativamente à feitura do caderno eleitoral. Havendo vontade e seriedade
por parte dos poucos membros que ainda compõem o Conselho Directivo (efectivamente a
grande maioria já abandonou o Sr. Cesar Freitas há muito tempo) teriam tempo (dois
dias) para elaborar um caderno eleitoral como deve ser e que respeite o que se faz em
Cabo Verde, até porque eu já lhes havia alertadosobre o modelo do Caderno Eleitoral que
foi anteriormente elaboradopor ex. em 2010, pedindo-lhesh´s quase um mês, que o
actualizassem.
Isto dando de barato o facto de ele, no maior desrespeito, ter outra vez marcado uma
data para as eleições sem concertar nada comigo! Só tomo conhecimento que está fora
do País e sem substituto. O contacto e substituto interlocutor direto que tenho tido é,
com todo o respeito, a Assistente Administrativa.
Ora, para que mantivesse de pé essa segunda data era impreterível que o caderno
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eleitoral fosse de novo publicado no prazo. Isso, como sabem, não aconteceu, e este email
é para vos comunicar que me recuso a continuar a tomar parte e a viabilizar a chacota
que tem sido a Ordem dos Arquitetos sob a responsabilidade do Sr. César Freitas. Como é
possível que não consigam cumprir nem a data que eles mesmos marcam?
Peço sinceras desculpas a todos os membros da OAC por ter contribuído durante tanto
tempo para a manutenção desta farsa.
Fica assim, com esta minha demissão, dissolvida a Mesa da Assembleia Geral da Ordem
dos Arquitectos de Cabo Verde.
Tenho dito!"

ATENÇÃO !!Em baixo a carta que enviei ao Bastonário cessante da OAC.

Recebi da Assistente Administrativa um documento contendo a proposta do
Calendário Eleitoral.
A falta de respeito, pelos vistos, continua impunemente. A concertação da nova
data foi de novo ignorada apesar dos meu claro aviso e recomendação.
Ademais, aquilo que acabei de receber veio mais uma vez em cima da hora.
Haverá algum propósito inconfessável nisso?
De todo o modo a minha posição inegociável é esta:
1. Um Caderno Eleitoral a sério tem sempre que trazer o nome completo, a
morada e os contactos atualizados (n.ºs de telefone fixo e móvel e
endereços eletrónicos) de TODOS os membros inscritos na Ordem,
independentemente de terem as quotas em dia ou não. Não sabem os
senhores que é assim que funciona neste país, sendo inclusivamente
obrigatório que todos os cidadãos com mais de 18 anos se recensiem,
independentemente de estarem interessados em votar ou não? Portanto, se
o caderno eleitoral não trouxer esses dados não terá a minha aprovação.
2. O caderno eleitoral deve igualmente trazer a situação das quotas, indicando
até que mês elas estão em dia para cada membro inscrito, porque pode ser
possível a uma lista concorrente com credibilidade e com bom poder de
persuasão, convencer e motivar mesmo um membro com vários meses de
quotas em atraso a regularizar a sua situação, se engajar e ir votar. O
caderno eleitoral de 2010 trazia essa coluna. Se o de 2016 não trouxer
esses dados também não terá a minha aprovação.
3. Estranho e repudio este vosso raciocínio enviesado e esta repentina
vontade de seguirem à risca o que está escrito no Regulamento Eleitoral
relativamente ao conteúdo do caderno eleitoral, quando não tiveram o

4 de 5

24/10/2017 19:29

Gmail - ELEIÇÕES OAC 2016- CARTAS AO B...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1...

mesmo rigor para respeitá-lo e marcar as eleições em Maio, assunto em
que esse mesmo Regulamento é muitíssimo claro. Este atraso na
realização das eleições é completamente injustificado e ilegal como vos
disse muito claramente há muito tempo.
4. Eu concordo em como é preciso garantir o direito ao voto de todos os
membros da OAC que tiverem a quota em dia até 29 de Fevereiro de 2016
porque certamente teriam podido exercer o seu direito de voto se as
eleições não tivessem sido ilegalmente adiadas.Aliás, discordei e ainda
chamei atenção na Reunião em que em o senhor e os demais da Direção
insistiam que as Eleições da OAC fossem adiadas para depois das
Eleicões Nacionais. Portanto, façam o favor de comunicar a toda a classe
esse facto para que os eleitores que quiserem se valer desse direito o
conheçam em tempo. Aliás isso deve ser comunicado a todos os membros
da OAC, ANTES da publicação do Caderno Eleitoral, que, repito, será
rejeitado pela Mesa da AG se não obedecer a tudo o que aqui vos
comunico.
Tenho dito.
Melhores cumprimentos.

Frederico Hopﬀer Almada
-Arquitecto-

Edif. Pombal, 1º esq. Av. Cidade de Luanda nº12
Fazenda, Praia - Republica de Cabo Verde
Telef:(00238)356 15 40 \ 261 64 83 \
Telemóvel: (00238)991 22 58 \ 919 22 58
E-mail:fhoca56@hotmail.com \fhoca56@gmail.com \ ateliera@cvtelecom.cv
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