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Excelências, 
 
O espaço de Taiti é o raro e escasso espaço verde que resta nesta Cidade e também é um espaço ímpar 
na simbolização da Independência Nacional (o espaço do Memorial a Amílcar Cabral).  
É o espaço mais carregado de História: as aguadas à navegação (Séculos XV a XVIII); o encontro 
entre o grande almirante e navegador judeu Gaspar da Gama e Américo Vespúcio em Junho de 1501; 
a aclimatação das espécies vegetais do Continente, das Américas e da Índia para Europa e vice-versa 
(entre as quais a batata inglesa, que mataria a fome aos Europeus); a Companhia de Grão-Pará e 
Maranhão; a prisão e embarque dos nossos líderes e Mártires da Pátria mandados degolar em Lisboa 
pelo Marquês de Pombal em 1764; o amor de Maria, Luísa e João; a revolta de Fonte Ana de 1834; a 
concentração logística dos socorros humanitários dos Santiaguenses aos Foguenses, Santantonenses, 
Sãovicentinos e Sãonicolauenses, sucessivamente fugidos das epidemias das febres amarelas e cóleras, 
acolhidos e tratados no Ilhéu de Santa Maria na 2ª metade do Século XIX; o desastre da Assistência 
na Fome de 1947-1948! 
 
O espaço de Taiti exige que todos os Órgãos de Soberania e do Município impeçam, de modo 
terminante, a construção de qualquer edificação nesse espaço, que não deve ser descaracterizado nem 
banalizado com qualquer edifício comercial.  
 
Junto apresentámos a V. Excelências a petição fundamentada, nos termos do art. 58º da Constituição, 
com o urgente pedido de diligência de V. Excelências para que a Câmara Municipal da Praia volte a 
apreciar o pedido de licença de construção do anunciado edifício comercial no Taiti, a todos os títulos 
condenável.  
 
Subscrevemo-nos com protestos de elevada consideração e, seguros de que V. Excelências vão dar à petição (subscrita por 
730 Caboverdeanos) a imediata atenção e deferimento que merece em prol da nossa dignidade como Povo independente. 
 
Praia, 8 de Fevereiro de 2010   

Os presidentes 
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 ACEP    ADM    AOC 
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Suas Excelências 
Senhor Presidente da Assembleia Nacional e Senhores Deputados pela Nação 
Assembleia Nacional 
A. Sto. António – Praia  
 

 


