Exma. Sra. Ministra das IOTH
Exmo. Sr Presidente da Camara Municipal da Praia
Exma. Sra Presidente da Assembleia Municipal da Praia
Exmos. Srs Bastonários das Ordens Profissionais aqui presentes
Exma. Sra Ex-Bastonária da OACV
Exma. Sra Presidente do INGT
Exmo. Sr Presidente da ARES
Exmos. Srs Empresários e Empresas, Parceiros da OAC
Ilustres Convidados
Prezados Colegas
Boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença.

Minhas Senhoras e meus Senhores
A Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde está vivendo um momento único da sua história em
que pela primeira uma equipa cessante tem a honra e o privilégio de passar o testemunho e as
responsabilidades de gestão dos destinos da Ordem a uma equipa composta por elementos de
duas Listas concorrentes, lideradas pelo Arq.to Job Amado e pelo Arq,to Francisco Lopes, que
no total conseguiram identificar, sensibilizar e mobilizar cerca de 60 Colegas que se
disponibilizaram para trabalhar em prol da nossa Classe de Arquitectos que almejamos venha a
ser cada vez mais coesa.

Caros Colegas, Meus senhores e minhas senhoras, Distintos Convidados
Estas eleições constituem um motivo de orgulho para os Arquitectos de Cabo Verde pois, com
ambas as Listas a mostrarem-se determinadas a lutar por uma OAC ainda mais capaz de
dignificar a nossa Classe para recuperar o prestígio que outrora detinham os Arquitectos,
enquanto profissionais, comprovam que somos uma Classe unida e dinâmica, capaz de
ultrapassar as suas divergências e que de futuro não existirão diferenças de pontos de vista que
não possam ser ultrapassadas através do diálogo.
E é caso para gritarmos Viva a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde.
Mas, se hoje estamos reunidos aqui esperançados pelas prometidas e almejadas mudanças que
acreditamos virão a acontecer fruto do empenho de toda a nossa Classe, com preponderância
dos eleitos, foi também em parte graças ao trabalho abnegado da Equipa cessante, que tivemos
a elevada honra de coordenar.

Caros Colegas, minhas Senhoras e meus Senhores:

Se é verdade que a equipa esteve sempre disponível de acordo com as suas possibilidades, nós
não seriamos justos, e nem ficariamos em paz com a nossa consciência se não agradecessemos
a todos, mas literalmente a todos os nossos Colegas do Conselho Directivo Nacional, uma
extraordinária, empenhada, coesa, amiga, sofrida e perseverante equipa que trabalhou
abnegadamente e com muito sacrifício pessoal, familiar, profissional e social para responder a
todas as solicitações ao nosso alcance. Uma equipa que trabalhou com uma invejável exigência
administrativa, mas sofrida, insisto eu, pois, sempre empenhada no cumprimento da legalidade
embora nem sempre facilitada por falta ainda de alguns regulamentos específicos.
Talvez mais importante ainda, devo realçar que foi uma equipa sempre determinada e
perseverante perante as diversas vicissitudes com que se deparou e que condicionaram a sua
atuação e que também soube enfrentar e lidar com humanidade, inteligência e um alto espírito
altruísta todas as vicissitudes que surgiram. E acreditem que muitas vezes não foi nada fácil
encontrar as respostas mais adequadas.
Não podendo mencionar a todos, temos a certeza que os nossos prezados Colegas da equipa
juntarão as suas vozes à nossa para destacarmos os nomes de alguns que merecem um
reconhecimento especial como é o caso dos colegas:
Francisco Duarte cuja entrega e abnegação ao Conselho Directivo Nacional e a outros orgãos
da OAC, superaram as nossas expectativas, um Colega que não se poupando a esforços e
sacrifícios esteve sempre disponível para apoiar os trabalhos da equipa e que com a sua
experiência de associativismo, de urbanista e de professor muito nos ajudou.
O nosso muito obrigado ao Francisco Duarte pelo privilégio que nos deu de trabalharmos
juntos;
Mara Lima, uma Colega extraordinária, preocupada e sempre pronta em apoiar a OAC em
todos os momentos e tarefas que lhe foram solicitadas e cujo empenho extravasou de longe as
suas responsabilidades de Tesoureira.
Os nossos reconhecimentos vão tambem para todos os outros orgãos da OAC sem excepção,
para os Representantes das delegações regionais (Leste, Norte e Sul) e particularmente à Mesa
de Assembleia Geral na pessoa do colega João Vieira, pelo extraordinário trabalho
desempenhado com sacrifício, liderando com rigor e bom senso a realização das nossas ultimas
eleições em que pela primeira vez concorreram 2 Listas num contexto de muita complexidade e
dificuldades e de muita pressão.
Por último, não poderiamos deixar de agradecer e de louvar à dra Leida Santos pela sua
disponibilidade e competente assessoria juridica e de igual modo, reconher e louvar o trabalho
empenhado da nossa incansável Secretária, Sulamita Cardoso, sempre disponível a qualquer
hora e sem nunca se importar com feriados, dias de descanso ou outras formas de
compensação.
O nosso reconhecimento e um muito obrigado a todos.

Caros Colegas, minhas Senhoras e meus Senhores, Distintos convidados:
Ao novo Bastonário, Arq.to Job Amado, também ele um extraordinário companheiro que
conhece muito bem a nossa Ordem, talvez o Colega com mais experiencia na vida da nossa

Ordem, bem como à equipa ora empossada desejamos-lhes muita sorte e felicidades pois neles
depositamos todas as nossas esperanças neste novo ciclo visivelmente desafiador.
À nova equipa, em meu nome pessoal e de toda a equipa cessante, desejamos os melhores
sucessos na condução dos destinos da nossa ordem e manifestamos desde já a nossa total e
incondicional disponibilidade para uma colaboração activa.
E para terminar queriamos agradecer a presença de todos os digníssimos Convidados e Colegas
que nos prestigiaram com as suas presenças e particularmente, à Excelentíssima Sra. Ministra
das IOTH, Eng.ª Eunice Silva, ao Exmo sr, Presidente da Camara Municipal da Praia, dr,
Francisco Carvalho, que muito nos honraram com as suas presenças.

Muito obrigado a todos.

