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<sonia.ludmila.tavares@gmail.com>, Anilda Delgado <anilda.delgado@hotmail.com>, Eloisa Ramos
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<samusantos15@yahoo.com.br>, Lenine Pina <leninepina@gmail.com>, Amilton Pires Gomes
<a_milton_gomes@hotmail.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>, Amandio Augusto Tavares
<amandiotavares79@gmail.com>, Danielson Came Caumene <dcamecaumene@yahoo.com>,
arqjllopes@cvtelecom.cv, Francisco Lopes <chiklopes4@gmail.com>, António Augusto Sequeira
Duarte <asduarte1973@hotmail.com>, Vander Ramos <vandervon20@gmail.com>, Bernardino Évora
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<dulceM@mih.gov.cv>, Daniana <arq.daniana@gmail.com>, Lucia Cardoso
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<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>, Aureliano Ramos <aurelianorms818@gmail.com>, Job Amado
Varela <jobamado@yahoo.com.br>, Edmir Ferreira <edsilfer01@hotmail.com>, Oksana Soares
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<oks69@hotmail.com>, Joaquim Soares Moreira <jsmoreira21@yahoo.com.br>, Monica Tavares
<monicabritotavares@gmail.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>,
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>, António Jorge Delgado <antoniojorgedelgado@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>

No dia 20 de outubro de 2016 às 11:36, Betaprojectos Projectos <betaprojectos@gmail.com>
escreveu:
Carissimos Colegas,
Bom dia, para cada um de vocês, na Santa PAZ do Senhor.
Sinceramente: AMÉN!
EEEEEEEEEU, mas porquê eu, Cipriano? Onde foste buscar tal ideia? Ou já te esqueceste de
mim? Sou, continuo e serei sempre aquele colega amigo, com quem lidaste e te apoiou durante
muitos anos, aquele que respeita a todos vocês sem excepção, que procura o diálogo para
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resolver as divergências, que pauta sempre por praticar o bem.
Pois, Pepei, TUUUUUUUUUUUUU mesmo!
Sabes que eu nunca falo à toa. EU NÃO MANDO BOCAS... Eu AFIRMO e assino por baixo,
sempre com punho firme. Existe sempre fundamentação sólida nas coisas que afirmo e é esta a
razão por que depois de todos estes anos ainda estou de pé. Por acaso tens alguma dúvida de
que se assim não fosse os Powers That Be já não me tinham aniquilado há muito?
Não, não me esqueço de ti. Como te esquecer se foste o colega a quem pedi para fazer e
apresentar a minha última mensagem à classe e ao país, em 2010, na tomada de posse do
teu "basteonário"? (As voltas que o Muundo dá, não é verdade?)
Quanto a respeitar "a todos vós sem excepção", eu e muitos outros colegas temos sérias
dúvidas... Mas já lá iremos...
EEEEEEU, mas porquê eu, Cipriano? Que razão teria eu, nesta altura da minha vida, já com
ganas de reformar-me, fazer o que nunca fiz na minha vida e, ainda por cima, misturar-me com
gente baixa que faz conluios conspirativos para atacar, denegrir ou agredir alguém, ainda por
cima para defender o que nós todos condenamos? Mas, rapaz, porquê, eu? Serei assim tão
importante para ti?
Não, descansa que não és.
Não fora a conversa que tive ontem com um colega muito amigo, um dos teus mais acérrimos
apoiantes, e um telefonema de hoje alertando-me sobre o e-mail em que mencionas o meu
nome e me associas a um determinado grupo, eu nem teria visto a tua msg. Sabes porquê?
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 e, como uma
considerável parte dos colegas, há muito tempo deixei de ler as vossas msg, muito em
particular as tuas msg’s crísticas, infelizmente sempre destrutivas, e de participar na vida da
OAC.
Esta tua declaração em como "nunca tomei parte em qualquer corpo directivo e nunca participei
nas decisões da OAC, comandada pelo César nos últimos 3 anos" é o teu suicídio como
candidato à Presidência da Mesa da AG e um ferimento mortal à candidatura da minha
concorrente. FICA-TE MUITO FEIO MENTIR. Então queres negar que és o presidente do
actual Conselho Fiscal da OAC eleito com o teu "basteonário" em 2013?
Das duas uma: Ou estás a mentir conscientemente (não dá para acreditar, but who knows?) ou
pura e simplesmente esqueceste que foste eleito, o que reforça a necessidade de termos que
mandar fazer uma profunda auditoria às contas da OAC, sobretudo de 2013 até agora, pois
evidentemente o teu "basteonário", oportunista como é, certamente terá feito o "pino" com os
dinheiros da Ordem, não existindo um Conselho Fiscal para o fiscalizar... FICA-TE MUITO FEIO
MENTIR.
REPITO: Tens coragem de negar que és o actual Presidente do Conselho Fiscal, eleito em
2013, juntamente com os vogais Aureliano Ramos e Valério Martins?
Mas será tudo isso, só porque não te apoio e aceitei integrar uma lista alternativa na qualidade
de Presidente da Assembleia, uma lista que acredito ser liderada por alguém muito capaz e da
qual fazem parte gente séria, humilde e dialogante e capacitada para resolver os problemas da
Classe e reorganizar a OAC? Não acreditoooooo... tem de haver algo mais.
Obviamente que há. MUITO MAIS. Eu não podia estar mais satisfeito por fazeres parte da
lista alternativa à minha e JAMAIS ME APROXIMARIA DE TI PARA TE PEDIR APOIO. Sabes
porque? Porque é fundamental que fique claro de que lado estamos, porque te garanto que as
próximas eleições na OAC não serão um "baralhar e voltar a dar". Nestas eleições está
cristalinamente demarcada a linha de separação entre os que que querem a continuação do
status quo e estão a tentar continuar e proteger o negro legado de César Freitas, e os que querem
sobreviver dignamente como profissionais, com uma OAC respeitada, imponente (temida até,
nalguns círculos), uma OAC que EFECTIVAMENTE CONTROLE O EXERCÍCIO DA PROFISÃO
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, SOBRETUDO DENTRO DAS ZDTIs.
E tu sabes muito bem que é desta questão (de entrarmos e controlarmos tudo o que se
passa nas ZDTIs) que se trata. Este é que é o pano de fundo de tudo isto e é isso que os
Powers That Be temem. E eu, que como sabes muito bem, não deixo os meus créditos por mãos
alheias, frisei muito bem no primeiro documento que enviei aos arquitectos a justificar o meu
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regresso á frente da OAC. E sabes que o meu regresso é a última coisa que interessaria aos
defensores do status quo, alguns arquitectos incluídos (tu os conheces MUUUUITO bem!), pois
têm sido praticantes da assinatura complacente nas ZDTIs. Obviamente que há muito mais,
Pepei...
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. De
qualquer das maneiras, se eles fazem parte ou não de algum grupo de apoio ao César ou de
apoio à Direcção da OAC, eles lá sabem melhor do que ninguém a veracidade de tal afirmação
e só eles sabem das razões que os leva a não responderem às tuas provocações pois são bem
mais capazes do que eu para se defenderem.
Todos os arquitectos sabem que eu tenho sido muito crítico do comportamento desses colegas
que, como dizes, e bem, abandonaram "a equipa do César, conjuntamente com outros colegas de
S. Vicente e da Praia", porque falharam no compromisso que assumiram connosco ao aceitar
voluntáriamente ser eleitos, em 2013. Abandonaram-no mas não tiveram consideração para
connosco para se darem ao trabalho de nos informarem da sua decisão, permitindo que a OAC
ficasse nos últimos dois anos nas mãos do teu grupinho e rasgando tudo quanto é lei na nossa
instituição. Mas pelo menos, lhes rendo aqui uma homenagem pública porque não tiveram
estômago para continuar associados a César Freitas e foram cada um à sua sua vida. Têm
mérito, apesar de tudo, por isso.
Há cerca de dois anos, enfurecidos com o comportamento deontológico miserável do teu
"basteonário" (que acabara de receber uma obra pública de monta sem concurso público e nas
suas costas), esses nossos colegas da Direcção da OAC requereram e conseguiram uma reunião
para destituir o César Freitas.
Todos eles, com a excepção do Pepei Bettencourt e Job Amado, foram unânimes a declarar que o
"basteonário" não tinha mais condições de continuar a representar a classe. Tu, porém, assumiste
ali a defesa intrépida do César Freitas, dizendo que ele já estava arrependido e que merecia uma
segunda oportunidade, pois ninguém é perfeito. Porventura negas isto?
Repara que eu não estava nessa reunião e tenho sido muito crítico, sim, do comportamento
desses nossos colegas. Basta-te negar o que aqui estou a dizer e um deles (com excepção do
Job Amado e do Manuel Barradas, claro) confirmar que o que estou aqui a dizer não aconteceu,
para ficares vindicado.
Repito: Tens coragem para negar que ao defender o teu "basteonário" nessa reunião
crucial, contribuiste para aprofundar o pântano da porcaria em que a OAC se afundou ainda
mais nos últimos dois anos?
Até o Manuel Barradas nessa reunião disse que o César devia ir embora. Infelizmente, virou a
casaca e posteriormente aceitou ser o capacho do teu "basteonário" até hoje, assinando de cruz
todos os desmandos de César Freitas.
Pelo amor de Deus a cada um de nós, Cipriano, por favor, tem juízo e deixa-me em PAZ e
tranquilo no meu canto.
Lamento, mas PAZ é o que não vais ter, Pepei.
Eu sei que estás muito activo a contactar colegas em todo o país para os convenceres a alinhar
com a tua lista. E estás a contactar os mais jovens, cujos contactos e morada o teu grupinho se
recusa a incluir num verdadeiro Caderno Eleitoral (como o que juntos fizemos em 2010, lembraste?), justamente os que maior probabilidade têm de ter as quotas em dia, pois sabes que mais de
dois terços da classe está com grande acumulação de quotas em atraso. Garantir, portanto, o
apoio dos mais novos é chave segura para a vitória.
Pois bem, sabemos que estás activo a usar em benefício da tua lista essas informações que o teu
grupinho nos sonega. E QUERES PAZ?
Digo-te: NEM PENSAR! Porque, infelizmente, NÃO ESTÁS tranquilo no teu canto.
Quanto a ter juízo, já estamos conversados...
Por favor, esquece-te de mim, faz a tua campanha como bem entenderes, mas evita misturar
alho com bugalho porque isso não te fica bem e seria bom que fosses mais humilde, mais
respeitador e, sobretudo, mais inteligente para te questionares porque ninguém se dá ao
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trabalho de responder às tuas provocações.
Da minha humildade sei eu e muito mais gente, garanto-te. O que não sou é hipócrita.

Mantenhas amigas a todos, com as minhas mais sinceras desculpas se por ventura tiver
utilizado palavras ou expressões que possam ter ferido alguma sensibilidade.
Idem.
Pepei Bettencourt
Cipriano Fernandes
[Citação ocultada]

-Cipriano Fernandes
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