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To: "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
<djokapb@gmail.com>, 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@gmail.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>, 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>, Ivan Augusto Barros Ferreira Silva <ivansilva50@hotmail.com>, Ana Cardoso
<anacardoso2402@gmail.com>, Paolo Cataruzza <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>, 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>,
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>, 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>,
Luis Alexandre Pinto Martins <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 Manuel Monteiro da Cruz <eliseu_31@hotmail.com>, Carlos Borges
<casqueridoborges@gmail.com>, Gilberto Teixeira <giltex62@sapo.cv>, Armando Medina 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 <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 Pinto
<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 António Cruz Santos <arqpaulosantos@gmail.com>, António Gonçalves
<antoniogoncalves85@gmail.com>, Crisanto Vaz <crisantovaz@gmail.com>, Cheila da Graça Pereira
<cheilagpereira@gmail.com>, Alessandro Mensa <ama-architect@libero.it>, Eric Firmino <efirmino13@gmail.com>,
António Cabral <gentlemancv@gmail.com>, Daniana <arq.daniana@gmail.com>, Walter Rivera
<walrivera@hotmail.com>, Magna Leina <magleina@hotmail.com>, Ely Cardoso <cardoso.ely@gmail.com>, Adozindo
Silva <arquiacv@gmail.com>, Mariangela Fornuto <formariangela@hotmail.com>, José Luis Lopes
<arqjllopes@cvtelecom.cv>, Jeremias Silva Nascimento <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 <arquiteto.luisgomes@gmail.com>, Perla Almeida
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<almeida.perla@gmail.com>, Gilberto Lopes Furtado <archifurtado@yahoo.fr>, Sília 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>, Agnelo Leonardo Soares Ramos
Correia <duducoalgarve@hotmail.com>, Samuel Santos <samusantos15@yahoo.com.br>, Monica Tavares
<monicabritotavares@gmail.com>, Aírton Eusébio Silva Alves Rodrigues <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>, Janilson Edmar Barros Varela 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 <evoraaderito1@hotmail.com>, Janisio Neves <janisio.neves@gmail.com>, Adalberto Augusto Brito Martins Tavares
<abeto1986@hotmail.com>, Emanuel António Rodrigues Furtado <emanuelf40@hotmail.com>, Marco Aurélio Borges
Furtado <m-furtado-17@hotmail.com>, Tasmin Ailen Almeida Neves <nevestasmin@gmail.com>, Indira Teixeira Silva
<indrasscv@gmail.com>, Sidi de Melo Gomes <sidigo@gmail.com>, Danielson Lopes de Andrade
<danielsonarq2014@outlook.com>, Sofia Patrícia Gomes Vieira <svieira.faup@gmail.com>, Alexandre de Pina Ferreira
Júnior <darosa.juniorferreira@gmail.com>, Maísa Soares Silva <maisa.silv@hotmail.com>, Paulo Jorge Monteiro
Tavares <pauloj23@hotmail.com>, Mara Soalene Gomes Lima <mara.limarq@gmail.com>, Edmilson Elias Gonçalves
Semedo <edmsemedo@hotmail.com>, Carlin José Silva Lopes <arq.designlopes@gmail.com>, Amilton Pires Gomes
<a_milton_gomes@hotmail.com>, Alexandre Epifânio dos Santos Júnior <ajunior@darq.cv>, Yamila Garcia Fernandes
<cvproject.arquitectura@gmail.com>, Maísa Maria Silva Santos <santos.maisamaria@gmail.com>, Francisco Livramento
<francisco.livramento@mahot.gov.cv>, Eduardo Ramos Cunha <erciva@gmail.com>, Osvaldir Simão dos Santos
Rodrigues <orodrigues.arq@gmail.com>, Adelino Ivo Santos <aisa2021@gmail.com>, Ivete Santos
<atelier_is@hotmail.com>, Elena Krassavtseva <casaingles@cvtelecom.cv>, Paulo Velhinho
<pcvelhinho72@gmail.com>, Viviane Melissa Cruz <vivianemelisa@gmail.com>, João Pedro Abreu Martins
<abreumartinsjp@gmail.com>, César Freitas <cesar.freitas@cesarfreitas.com>, Ricardo Ortet <ricardortet@gmail.com>,
cortezarqui <cortezarqui@gmail.com>, Jaime Dantas Ferreira <jerdfer@gmail.com>, Cipriano Fernandes
<casadimagens@gmail.com>, Galina Gomes <galinaokg@gmail.com>
Bcc: Démis Lobo Almeida <sousa.lobo.almeida@gmail.com>, David Hopffer Almada
<david.almada@dhopfferalmada.cv>
Exmo. Sr. Vice-presidente da OAC:
António Jorge Delgado

Finalmente vossa excelência mostrou as suas verdadeiras cores. As cores da traição.

Depois de ter assinado todos os documentos que nos enviou desde Janeiro como Vice, eis que finalmente revelou
ao que veio: Assim que lhe comunicámos, no último documento que lhe enviámos, que iríamos tratar tudo o que
dissesse respeito ao processo eleitoral com o Presidente da Mesa da AG, Frederico Hopffer Almada, você entrou no
típico desespero dos Vices: Eles, infelizmente, nunca têm real poder.

E, NA FORÇA DESSE DESESPERO, PASSOU A ASSINAR COMO PRESIDENTE E COMETEU JUSTAMENTE O
ERRO QUE NÓS SABÍAMOS QUE IRIA COMETER. Não está a ver qual? Dizemos-lhe: Você iniciou o processo
eleitoral como Vice-presidente e o concluiu como “Presidente”.
(E depois ainda há gente com lata para dizer que nós é que estamos a dar golpe de estado!)
Evidentemente, a farsa da eleição de ontem não tem pernas para andar e você sempre soube disso.

Vale, no entanto, fazer uma pequena resenha do seu percurso desde que em Janeiro resolveu entrar na cruzada
temerária de branquear César Freitas, manchando assim para sempre o seu nome junto dos Arquitectos
caboverdeanos. Recordar-se-á certamente de que eu lhe disse, perante toda a classe, que esse era um
empreendimento perigoso e que você estava a entrar nele por sua própria conta e risco.
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Com a falinha mansa de que vinha para ser parte da solução e nunca parte do problema, você se revelou ser o mais
vil dos personagens desta farsa. Apesar de o termos avisado em termos muito claros que a sua aventura era
perigosa, mesmo assim nós lhe demos o benefício da dúvida porque nós, os arquitectos que buscam a sua
dignidade pessoal e profissional, somos os mais incomodados com a situação podre que hoje abraça totalmente a
nossa Ordem e o exercício da nossa profissão devido à incompetência, incúria e corrupção dos senhores que
responderam pela OAC nos últimos sete anos, estávamos, como ainda estamos, ansiosos por ver ultrapassada esta
triste fase da história da OAC, com estes dois mandatos de César Freitas, de maldita memória.
Mas você, que nunca nos enganou, perdeu esse benefício da dúvida logo em Março, quando mesmo depois de ter
sido avisado por nós que o âmbito da sua intervenção como Vice-presidente era exclusivamente organização da
eleição dos novos corpos gerentes, avançou e, contrariamente ao nosso pedido para arrepiar caminho, aprovou as
contas de gerência de 2016, uma tentativa descarada e desavergonhada de branquear César Freitas e Pedro
Bettencourt, este mesmo que em 20 de Outubro de 2016 confessou a todos nós que enquanto Presidente da
Conselho Fiscal, se esquecera de que foi eleito em 2013, citando as suas próprias palavras num e-mail enviado a
toda a classe, «Que eu saiba não faço parte do CDN, nunca tomei parte em qualquer corpo directivo e nunca
participei nas decisões da OAC, comandada pelo César nos últimos 3 anos». Mentindo com todos os dentes que
tem na boca, nessa altura tentava se afastar de César a ver se enganava os arquitectos.

Ora, todos os arquitectos sabem que os senhores César Freitas e os dois remanescentes do Conselho Directivo
(Job Amado e Manuel Barradas) aproveitaram o “esquecimento” do Presidente do Conselho Fiscal para “fazerem o
pino” com os dinheiros dos Arquitectos, com as inúmeras viagens de auto-promoção do sr. César por todo o mundo
e outras negociatas, “Loja da OAC” e “Casa da Arquitectura”, apenas para citar estas duas.
Ou seja, mesmo sabendo que o Conselho Fiscal da OAC nunca funcionara desde 2013, você colaborou na tentativa
de branquear a corrupção de César Freitas e os seus dois comparsas restantes do Conselho Directivo e a
irresponsabilidade de António Pedro Bettencourt. E isto mesmo sabendo que o grande número de arquitectos
que querem o resgate a dignificação da OAC têm feito, desde sempre, da solicitação de uma auditoria às
finanças da Ordem dos Arquitectos, um ponto de honra inegociável.

E, ao mesmo tempo que encobria todos os senhores que agora foram “eleitos” (onze destes “novos” dirigentes são
membros da equipa de César Freitas eleitos em 2013) você colaborava com o César Freitas e Pedro Bettencourt na
tarefa de amordaçar o resto da classe recusando convocar duas Assembleias-gerais que um grupo alargado de
membros lhe solicitou em Fevereiro e Março deste ano.

De modo que esta “eleição” do dia 29 de Outubro não passou de uma tentativa desesperada de os principais
senhores que desgovernaram a OAC nos últimos sete anos, num clima de extrema corrupção e abuso de poder, se
refugiarem e porem-se a salvo do apuramento das suas responsabilidades, pois nesse mesmo email de Outubro de
2016, Pedro Bettencourt confessava ainda: «Mas quero dizer a todos, em alto e em bom som, que sou amigo, tenho
todo o respeito e apreço aos colegas Job Amado e Manuel Barradas e, tanto quanto eu sei, este há muito tempo que
abandonou a equipa do César, conjuntamente com outros colegas de S. Vicente e da Praia.»

Ou seja, quase todos os membros da Direcção eleita em 2013, cometeram o erro de abandonar (em protesto pelo
comportamento deontológico miserável do sr. Cesar Freitas) em silêncio e em segredo as responsabilidades que
lhes foram confiadas quando se candidatarem voluntariamente, sem terem tido a inteligência e a seriedade de
informar a classe dessa sua decisão, deixando a OAC nas mãos de quatro pessoas! Por esse documento do sr.
Pedro Bettencourt pode-se ver (para desgraça nossa, nós que nos preocupamos com ela) a palhaçada que foi a
OAC desde 2013, e por que razão metade desses dirigentes irresponsáveis procuram agora refúgio numa lista única
eleita num processo extremamente fraudulento, em que se violou descaradamente o Estatuto e o Regulamento
Eleitoral.

Este documento visa informar o povo caboverdeano, que (ao contrário da propaganda e mentiras veiculadas na
Televisão de Cabo Verde pelo César Freitas, propalando que “todos os órgãos da OAC funcionam na normalidade”,
ao mesmo tempo que censura este grupo de dignos membros que buscam desde 2011 a normalização da
instituição, pelo afastamento de gente corrupta que a assaltou em 2010) nenhum órgão da OAC tem funcionado
na legalidade e normalidade, desde 2014.

Vossa excelência olimpicamente ignorou as duas exigências inegociáveis que temos colocado desde o início do
processo eleitoral: A realização de pelo menos três debates entre os candidatos a Bastonário e a publicação
dos nomes dos integrantes da Comissão Eleitoral que o devia ajudar no processo, dada a situação precária da
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Mesa da AG, que se tornou palco de um “one-man-show” desde que vossa excelência entrou na aventura
perigosíssima (e hoje, claramente suicida) de branquear César Freitas e Cia.
Mas obviamente, que essas duas exigências vão ser respeitadas mesmo contra a sua vontade. A sua arrogância em
pretender julgar da validade de listas no concernente ao pagamento da quota profissional sem ter a sua situação
regularizada, marcará para sempre a sua triste e patética prestação neste episódio para esquecer da história da
nossa nobre Ordem.

Dito isto:
Muitos colegas enviaram o seu voto por correspondência para o Presidente da Mesa da AG, Frederico
Hopffer Cordeiro Almada e, obviamente, por esta altura, certamente vossa excelência e os "novos eleitos" já
terão percebido que os resultados ora declarados como provisórios vão permanecer para sempre assim
mesmo: PROVISÓRIOS.
Ninguém pode assumir cargos na OAC enquanto TODOS os votos não forem contados.

Quer isto dizer que não reconhecemos a essa lista “Vez e Voz” idoneidade para nos representar, sobretudo porque o
Sr. António Pedro Bettencourt, por ter fugido às suas responsabilidades enquanto Presidente do Conselho Fiscal,
obriga-nos agora a ter que mandar efectuar uma profunda auditoria externa às finanças e ao património da Ordem,
seriamente delapidados nos últimos quatro anos.

Praia, 30 de Outubro de 2017

Os patrocinadores do Movimento “Resgate da OAC”
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