
Discurso de apresentação do livro “BCV: 40 Anos de História” 
Praia, 14 de Abril de 2016 
--------------------------------- 

 

 1 

 

Excelentíssimo Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, 

Excelentíssimos Senhores Ex Governadores, 

Ilustres Senhores Homenageados 

Ilustres Senhores Técnicos e Quadros do Banco Central, 

Excelentíssimos Senhores Jornalistas. 

Ilustres Convidados 

Prezadas Senhoras e Senhores 

 

É com prazer e satisfação que, em nome do Grupo Alfa, tomamos a 

palavra neste ato de lançamento do presente livro, “Banco de Cabo Verde 

40 anos de história”, por nós produzido e editado, cumprindo-se assim um 

dos propósitos do nosso colectivo – o da prestação de serviços externos, a 

par da publicação dos nossos produtos mais conhecidos, o jornal A 

NAÇÃO, bem como as revistas INCIATIVA e CABO VERDE, entre outros.  

No caso concreto deste livro, para nós, Grupo Alfa, esta é a consumação 

de um importante e complexo desafio que a Administração do Banco de 

Cabo Verde entendeu lançar-nos, a partir de um concurso público de 

propostas. Vencemos esse concurso e eis-nos, aqui e agora, a apresentar o 

resultado do repto que nos foi lançado.  

Pela sua complexidade – confessamos também - momentos houve em que 

nós próprios chegamos a duvidar da nossa capacidade de levar avante 

esse empreendimento.  

Mas, como em todas as obras humanas, superados esses momentos de 

dúvida e angústia, ultrapassadas as dificuldades que não foram poucas, 

eis-nos finalmente, aqui presentes, a participar no presente ato público.  

Na posse da obra feita, cabe também, a partir de agora, aos seus leitores 

dizer se cumprimos ou não, na plenitude ou parcialmente, os fins a que se 
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propusera o Banco de Cabo Verde quando entendeu eleger-nos como 

parceiros.  

Da nossa parte, creia-nos Senhor Governador João Serra, mais do que um 

livro meramente evocativo, temos por nós que o leitor passa a ter em 

mãos um livro acima de tudo útil, porquanto necessário, que conta não só 

a história da banca no nosso país, em particular do Banco de Cabo Verde, 

como também dá a conhecer alguns dos seus principais atores.  

Aqui, importa já agora salientar, que alguns dos depoimentos que ajudam 

a compor o sumário desta obra são, do ponto de vista documental e de 

testemunho, peças extremamente valiosas, e, por isso incontornáveis 

doravante, sempre que se quiser falar da história do Banco de Cabo 

Verde, ou mesmo da banca no nosso país. Desde logo, porque, pela 

primeira vez, alguns dos atores dessa gesta aceitaram relatar, na primeira 

pessoa, o que foi para eles ajudar a pôr de pé esta que é, hoje mais do que 

nunca, uma das mais importantes instituições da nossa República, o Banco 

de Cabo Verde.  

Temos por nós, como princípio, que todas as instituições têm história. O 

Banco de Cabo Verde tem a sua história, e é pena que essa história fosse 

tão pouco conhecida dos cabo-verdianos, razão primeira e última da 

existência do BCV, enquanto instituição que é. Com este livro – 

acreditamos – esse défice passa a ser menor. E o facto de nós, Grupo Alfa, 

termos participado na redução desse défice é algo que só nos pode encher 

de orgulho.  

Outrossim, ninguém ignora, hoje em dia, o lugar que a atividade bancária 

e financeira exerce na vida dos países e povos. Ela é fundamental, é 

incontornável, porque por ela passa o progresso e o desenvolvimento dos 

países e povos... E, no caso de Cabo Verde, um país que começou 

praticamente do nada, como todos sabemos e este livro o vem recordar, o 

BCV esteve presente e continua a estar presente nos desafios de hoje e de 

amanhã.  
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Numa palavra, estes 40 anos do Banco de Cabo Verde, que ora 

assinalamos, são, acima de tudo e também, 40 anos de Cabo Verde 

independente.  

Para finalizar, reiteramos os nossos agradecimentos aos responsáveis do 

Banco de Cabo Verde pela confiança em nós depositada para a realização 

desta tarefa, que desde o início elegemos como sendo de suma 

importância. 

Da nossa parte, tratámos de fazer o nosso melhor, mobilizando vários 

quadros da nossa empresa e recorrendo a outros colaboradores que, com 

a sua expertise, tornaram possível a feitura deste trabalho, que junta 

jornalismo, história, economia e percursos de vida.  

Agradecemos também a colaboração de vários elementos do staff do 

Banco de Cabo Verde, em particular ao Senhor Governador João Serra e à 

Dra. Andreia Marques que souberam marcar presença e mediar nos 

momentos mais decisivos da produção e edição da obra. 

Agradecemos a todos os sujeitos desta obra que partilharam connosco 

momentos interessantes da epopeia que foi erigir e estruturar um banco 

que nos primórdios da independência era ao mesmo tempo Organismo 

Central e Comercial, e que tiveram a paciência de nos narrar para 

contarmos aos outros, momentos ímpares dos 40 Anos de História do 

BCV. 

Em suma, ainda que um serviço prestado, este livro é algo que, pelos seus 

resultados, muito nos enobrece.  

Muito obrigado 

 

Fernando Ortet  

 

 


