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Convocatória de AG extraordinária
Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>
10 de janeiro de 2017 às 12:38
Para: "Arq. António Jorge Delgado" <antoniojorgedelgado@gmail.com>
Cc: Mandy Mariano <mandy.mariano@hotmail.com>, "arqart@gmail.com" <arqart@gmail.com>,
António Melício <gamcv@yahoo.com.br>, Ângelo Lopes <angelolopes33@hotmail.com>, GR Arquitectos Associados <grarquitectos@sapo.cv>, Délcia Freire <delcia.freire@gmail.com>, Ana
Cardoso <anacardoso2402@gmail.com>, tonibrito68 <tonibrito68@hotmail.com>, Pedro Delgado
<pedro.delgado@mih.gov.cv>, António Cabral <gentlemancv@gmail.com>, emildo brito
<emildo.brito@gmail.com>, Analisa Santos <analiza.santos@gmail.com>, Davidson Mauricio
<davymauricio@gmail.com>, Ercília Lopes <ercilialopes@gmail.com>, Gilberto Teixeira
<giltex62@sapo.cv>, Jorge Dias <jorge.dias@jmp.cv>, Manuela Maurício
<manumauricio@yahoo.com.br>, Ider Pereira <iderisp@gmail.com>, "Arq. António Paulo Lubrano
Varela" <tolubrano@hotmail.com>, Carlos Borges <casqueridoborges@gmail.com>, "António U.
Alves" <umarualves@hotmail.com>, Dilma Cunha <dacarquitectus@yahoo.com.br>, António
Gonçalves <antoniogoncalves85@gmail.com>, David Nelson De Figueiredo Brito
<arqeng@cvtelecom.cv>, Lino Valdir Monteiro Garcia <garciaarq@gmail.com>, Fernando Alberto
Maurício Santos <mauriciodossantos75@gmail.com>, Jaime Dantas <danfer@cvtelecom.cv>, Alberto
Mello <melloalberto6@gmail.com>, Valerio Martins <valeriomartins651@hotmail.com>, Danielson
Freire <freiredanielson@gmail.com>, Mike Silves <silves.miki@gmail.com>, Carlos Furtado
<carlosf_22@hotmail.com>, efirmino aud <efirmino.aud@gmail.com>, Miguel Ferro
<jmiguelferro@gmail.com>, Mariano Cid <marianofcid@yahoo.com.br>, Monica arquitecta
<monicapinto20@hotmail.com>, Paulo Lima <paulo.limacv83@gmail.com>, Ana Marta Clemente
<anamartaclemente@gmail.com>, Euclides Vilela <euclides.vilela@gmail.com>, Vasco Ramos
<vcor@yahoo.com>, Paulo antonio cruz santos <arqpaulosantos@gmail.com>, Luis Silva
<lldasilva@yahoo.com>, airton arq urb <airton.arq.urb@gmail.com>, Ângelo Andrade
<ambaarq@yahoo.com>, Vladimir Medina <vm.dmedina@gmail.com>, Francisco Duarte
<dufran2003@gmail.com>, Sonia Ludmila Tavares <sonia.ludmila.tavares@gmail.com>, Anilda
Delgado <anilda.delgado@hotmail.com>, Eloisa Ramos <eloisaramos@gmail.com>, Roberto
Fernandes <r.arq.fernandes@gmail.com>, Perla Almeida <almeida.perla@gmail.com>, Ariana
Andrade <abelaandrade@gmail.com>, Susan Santos <susansantos15@gmail.com>, Carlos Lubrano
<carloslubrano73@hotmail.com>, Zelita Barbosa <zelitabarbosa@hotmail.com>, Hedviges Fernandes
<hedifer@yahoo.com.br>, Helder Monteiro <monteirohelder0@gmail.com>, Pedro Bettencourt
<betaprojectos@gmail.com>, Agnello LeonarD <duducoalgarve@hotmail.com>, Samuel Santos
<samusantos15@yahoo.com.br>, Lenine Pina <leninepina@gmail.com>, Crisolita Fonseca
<crisolitafonseca@yahoo.com.br>, Ivan Carvalho <deciocv26@gmail.com>, Stevon Palma
<stevonjob@gmail.com>, Crisanto Vaz <crisantovaz@gmail.com>, Ivanethe Reis
<ivanethe@gmail.com>, katya ramos <katya.ramos@yahoo.com>, Paula Barros
<pauladfbarros@gmail.com>, Frederico Hopffer <fhoca56@hotmail.com>, Amandio Augusto Tavares
<amandiotavares79@gmail.com>, Danielson Came Caumene <dcamecaumene@yahoo.com>,
arqjllopes@cvtelecom.cv, Francisco Lopes <chiklopes4@gmail.com>, Vander Ramos
<vandervon20@gmail.com>, Bernardino Évora <dinev351@gmail.com>, dores oliveira
<dores_oliveira@hotmail.com>, Dulce Melo <dulceM@mih.gov.cv>, Daniana
<arq.daniana@gmail.com>, Lucia Cardoso <lucardoso@hotmail.com>, Adozindo Silva
<arquiacv@hotmail.com>, Jailson Melo <jailsonmelo@hotmail.com>, Daniel Oliveira
<danybates@hotmail.com>, Luís Lopes Pires <ldarqpires@gmail.com>, Gabriel Rodrigues
<garos68@hotmail.com>, Aristides Ferreira Lima <tyflima@gmail.com>, Silia fonseca
<siliafonseca@hotmail.com>, Lúcia Cardoso <rosario22cardoso@gmail.com>, Yara Anancy Almeida
<yaraanancy@gmail.com>, Manuel Cançado <manuelcancado@yahoo.com>, Franklin Tavares
<faastavares@yahoo.com.br>, Nicolau Carvalho <nicolaucarvalho@hotmail.com>, Job Amado Varela
<jobamado@yahoo.com.br>, Edmir Ferreira <edsilfer01@hotmail.com>, Oksana Soares
<oks69@hotmail.com>, Joaquim Soares Moreira <jsmoreira21@yahoo.com.br>, "Arq. César Freitas"
<oac.presidencia@gmail.com>, Monica Tavares <monicabritotavares@gmail.com>, Maísa Maria Silva
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Santos <maisamariass@hotmail.com>, Eric Firmino <efirmino13@gmail.com>, Anildo Silva
<anildosilva@yahoo.com.br>, Ângela Almeida <abcalmeidaa@gmail.com>, Manuel Spencer
<mspenlosa@cvtelecom.cv>, Hugo Castelo Serrano Serrano <hugocasteloserrano@gmail.com>,
Odetta Piscitelli Mendes <odetta.mendes@yahoo.it>, Cleissi Soares <cleissisoares@gmail.com>,
António Duarte <asduarte1973@hotmail.com>, Nilton Santos <infiniteatelier@gmail.com>, Emanuele
Moncada <moradiaproject@yahoo.it>, Carlos Manuel Hamelberg Pereira <camane.p@gmail.com>,
inoah1000 <ivansilva50@hotmail.com>, cardoso ely <cardoso.ely@gmail.com>, Hermano Silva
<hermano.silva@govcv.gov.cv>, Luis Gomes Semedo <lgs.bt@hotmail.com>, Carlos Odair
<diguer31@hotmail.com>, Jorge Teixeira <jorgeteixeira.protec@gmail.com>, Francesco Alicino
<falicino@yahoo.com>, Ulisses Cruz <ulissescruzcv@hotmail.com>, João Vieira
<vieirasrd@gmail.com>, Manuel Barradas <nelinhobt@gmail.com>, Armindo Gonçalves
<cuanza@hotmail.com>, Alfredo Medina <alfmedinaa@gmail.com>, Ricardo Barbosa Vicente
<ricardobarbosavicente@gmail.com>, Carlos Dias <carlosdias6@hotmail.com>, Alessandro Mensa
<ama-architect@libero.it>, Gersílio Lima <limaarchitect@gmail.com>, Cheila da Graça Pereira
<cheilagpereira@gmail.com>, Felix Moreira <morfelix@gmail.com>, Hugo Cunha
<hugodacunha@hotmail.com>, Magna Leina <magleina@hotmail.com>, armando miranda
<armisas231@hotmail.com>, lpm arq <lpm.arq@gmail.com>, Tino Marcelino Betife
<timarbe@hotmail.com>, zeluis sa cv <zeluis.sa.cv@gmail.com>, Gilson Barros
<djyckah@gmail.com>, Ima Cabral <imacabral68@live.com.pt>, archifurtado@yahoo.fr, Elisa Pinheiro
<elisaandradepinheiro@yahoo.com.br>, Kyrha Varela <kyrhahv@gmail.com>, Ulisses Português
<ulissesportugues@gmail.com>, Pedro Gregório Lopes <zozer@cvtelecom.cv>, Hercules Andrade
<herculesandrade88@gmail.com>, mariangela fornuto <formariangela@hotmail.com>, arq lima
<arq.lima@yahoo.com.br>, eliseu 31 <eliseu_31@hotmail.com>, Adalberto Tavares
<abeto1986@hotmail.com>, Pedro Rolando Martins <martinspedro3@gmail.com>, Wagner Duarte
<wagner_duarte@hotmail.com>, Evandro Santos <evandrosantos84@gmail.com>, Walter Rivera
<walrivera@hotmail.com>, Vicente António <vicreis39@hotmail.com>, Gerson Andrade
<andradeg100@hotmail.com>, cvproject arquitectura <cvproject.arquitectura@gmail.com>, Lucio
Spencer <rssp@cvtelecom.cv>, jsnascimento arq <jsnascimento.arq@hotmail.com>, "Paulo C.
Velhinho" <pcvelhinho@hotmail.com>, jair graca <gracajair@hotmail.com>, Edson Duarte
<edsonduarte@sapo.cv>, Hélder Mascarenhas <hedydj@yahoo.com>, Ester Vicente
<ester_vicente@yahoo.com.br>, Anna Riga <annarigacv@gmail.com>, José Freitas Gomes
<jorgomeso@yahoo.com.br>, Luciano Simoni <lucianosimoni@gmail.com>, Carlos Querido SENA
<area4@cvtelecom.cv>, Luiz Carvalho <luiscarval@gmail.com>, Sandra Galina
<sandragalina@gmail.com>, sta pc <sta.pc@virgilio.it>, Bertânia almeida <betalm@hotmail.com>,
Patti Anahory <patti_anahory@yahoo.com>, Joana Arala <joana.arala@gmail.com>, Victor Santos
Mendes Ramos <vsmramos@gmail.com>, Carlos Evora <cevora@hotmail.com>, Claudio Mendes
Barbosa <calubarbosa20@hotmail.com>, Amilcar Lisboa Ramos <amilcarramos_m@hotmail.com>,
Helga Vicente <helgavicente@gmail.com>, David Leite <darq@darq.cv>, Nuno Lobo Linhares
<lobo.nuno@gmail.com>, Artur Varela <artur15varela@gmail.com>, Erico Ramos
<everissimo44@gmail.com>, Areolindo Furtado <areolindo2010@hotmail.com>, Amilcar Melo
<amilcar.melo@arqui-m.cv>, Albertino Rivera <tresdemaislda@hotmail.com>, Benjamin Rodriguez
Pomares <rodriguezpomaresb@gmail.com>, Svetlana Rodrigues <rodriguessvetlana@hotmail.com>,
Giordano Bruno <gbbd80@gmail.com>, Mira Évora <miraevora@hotmail.com>
Exmo. Senhor Vice-presidente da Mesa da Assembleia-geral da OAC:
Estimado colega António Jorge Delgado:
Apraz-me MUITO constatar que afinal se preocupa com a OAC.
Concordará certamente comigo em como não foi esse, no entanto, o sinal que consistentemente
nos deu desde 2013, quando foi eleito. NUNCA, desde esse tempo, honrou, por uma só vez que
fosse, o seu compromisso para com a classe, e fez com que a Mesa da AG funcionasse manca,
pela sua sistemática ausência, desde o primeiro dia do Mandato.
De todo o modo, entendo que é preciso clarificar a posição, minha e dos colegas que represento,
em nome dos quais já interpus, em dossiers separados, junto dos tribunais, do Governo e da
PGR, a nossa firme e irreversível determinação de ver afastado do comando da OAC, o grupinho
que a vem mantendo refém desde o dia 2 de Junho.
Neste momento estamos pendentes de uma decisão de qualquer dessas entidades, a que actuar
em primeiro lugar.
Que fique muito claro que enquanto o Sr. César Freitas e seu grupinho estiverem nos cargos que
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vêm ilegalmente ocupando, não existem condições para a realização de eleições justas e
transparentes na OAC.
Prova disso foi a sua recusa absoluta em elaborar um Caderno Eleitoral decente e a sua recusa
em reconhecer o direito de voto aos colegas que até Fevereiro de 2016 estavam na posse dos
seus direitos e que não tiveram culpa do adiamento ilegal e criminoso das eleições, que até agora,
aliás, não foi justificado, adiamento esse que aconteceu contra a vontade do colega Frederico
Hopffer Almada, e como este publicamente testemunhou.
Desejo-lhe muita sorte nesse empreendimento arriscado em que TARDE E A MÁS HORAS, se
resolveu envolver.
Mas este é o irreversível posicionamento meu e dos colegas que represento.
Best regards,
Cipriano Fernandes
OAC 46
Em 10/01/2017 09:51, "Aureliano Ramos" <aurelianorms818@gmail.com> escreveu:
Que venha a resposta! Estamos todos expectantes e confiamos na Palavra de Homem!!
Um abraço forte a todos os colegas.
Aureliano Ramos
No dia 10 de janeiro de 2017 às 09:44, Cipriano Fernandes <casadimagens@gmail.com>
escreveu:
Sr. César Freitas:
Abrindo uma excepção à regra que impus a mim mesmo, desde Junho, de não lhe enviar
qualquer mensagem, este documento se impõe nesta data.
Não espero de si qualquer reacção, muito sinceramente, até porque não consigo vislumbrar o
que o senhor pode ter a dizer, que faça o mínimo sentido como justificação. De todo o modo,
e porque toda a classe está agonizante perante a situação rocambolesca em que estamos, o
que espero de si é uma reacção pelo menos adulta.
Falando com o meu amigo Gaetan Siew há dias para lhe pedir conselhos acerca de como
trabalhar e o que priorizar quando reassumir a OAC daqui a pouco tempo (caso a maioria dos
arquitectos me renove a mesmo confiança de sempre) e quando pudermos realizar eleições
justas e transparentes, infelizmente só possíveis quando ela for normalizada pelo
afastamento (seja pelos tribunais, seja pelo Governo, seja pelo Ministério Público - quem
actuar primeiro) do grupinho que a mantém refém neste momento sob o seu comando, eis
que ele me pediu para fazer uma visita ao site da União Internacional dos Arquitectos e me
inteirar do panorama oficial da prática da nossa profissão que a OAC está a dar ao mundo
daqui de Cabo Verde.
Qual não foi o meu espanto ao verificar que todas as informações críticas relativas ao
exercício da Arquitectura ficaram exactamente como eu havia sugerido, em 2009, à UIA que
passariam a ser depois da entrada em vigor dos Regulamentos Interno e de Admissão que
iríamos aprovar, pois estávamos nessa altura à espera da aprovação do novo Estatuto pelo
Govermo do PAICV...
Até o meu antigo endereço electrónico de Bastonário e o endereço do antigo site da nossa
Ordem ainda estão lá!
Sabendo que esse é primeiro lugar que os arquitectos e investidores estangeiros
visitam para saber acerca da prática da Arquitectura em Cabo Verde, o que é que o
senhor andou a fazer nestes seis anos? Inclusivamente com pretensões a candidatarse a cargos na UIA?
Creio, muito sinceramente que o senhor deve uma explicação a todos os membros da OAC.
Tê-la-emos?
-Cipriano Fernandes
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