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Sua Excia Senhor Ex Presidente da República - Comandante Pedro Pires 

Sua Excia Senhor Ex 1º Ministro – Dr Carlos Wanon Veiga 

Sua Excia Senhor Governador do Banco de Cabo Verde 

Suas Excias Ex Governadores do BCV 

Suas Excias Senhores Ex Administradores do BCV 

Ilustres convidados,  

Minhas Senhoras e Meus senhores, 

Boa tarde a todos. 

Dr Corentino Santos, Dr Amaro da Luz, Dr Osvaldo Sequeira, Dr Olavo Correia, Dr 

Carlos Burgo, Dr João Serra, podem crer: 

1. Que é com muita honra e emoção que estou aqui e agora para partilhar a satisfação 

dos 40 anos da existência da nossa Instituição, que venho testemunhando 

pessoalmente há cerca de 35 anos de convivência com todas as gerações de colegas 

atualmente no Banco de Cabo Verde.  

2. A satisfação é tanto maior quando estamos em presença da elite -  dirigente e 

técnica, e dos trabalhadores em geral que lançaram as bases do progresso continuado 

da nossa Instituição. Todos diferentes, todos iguais, porque certamente todos fizeram 

o melhor que puderam e souberam em cada momento dessa caminhada.  

3. Quarenta anos do Banco de Cabo Verde que ficarão  indelevelmente marcados pela 

grandeza da Instituição em reconhecer o trabalho continuado das várias gerações de 

dirigentes, aqui presentes, bem ainda das várias gerações de colaboradores que 

contribuíram para que hoje o reconhecimento institucional, nacional e internacional 

fizesse parte de nós, engrandecendo e estimulando a nossa vontade colectiva, 

transformando-nos numa instituição todos os dias e a cada dia melhor. 

Ilustres convidados 
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Caros colegas, 

Quando recebi o convite para participar neste importante acto na qualidade de 

colaborador no activo com mais tempo de serviço prestado ao Banco de Cabo Verde, 

dois pensamentos me ocorreram:  

Primeiro, ao que parece já não estou tão jovem quanto possa me sentir; 

2º Não pude deixar de reviver alguns momentos que marcaram o meu percurso e o 

dos meus colegas ao longo desses anos: Lembrei-me por exemplo de quando ainda 

não tínhamos sequer computadores nos nossos serviços; Todo o trabalho era feito 

manualmente; Recordei o início da informatização de vários serviços centrais, fazendo 

com que toda a introdução dos diários recebidos das agências fosse efectuada aqui na 

Sede; Tínhamos horário para entrar no Banco, mas nunca sabíamos exatamente o de 

saída, principalmente para nós do então Departamento de Contabilidade e do Núcleo 

da Informática; 

 

Não pude deixar de recordar o momento da desafetação da vertente comercial e de 

desenvolvimento do BCV, o que se traduziu na criação do Banco Comercial do 

Atlântico; Recordei-me das intermináveis listagens de 300/400 páginas que só podiam 

ser impressas à noite pois só dispúnhamos de uma única impressora; Os incontáveis 

fins de semana passados no BCV a concluir tarefas pendentes da semana; As férias de 

Dezembro que não eram sequer equacionadas, devido às tarefas de preparação para o 

“fecho das contas”. … 

Hoje, uma enorme evolução nos separa desses dias. No entanto, algo permaneceu 

imutável: o espirito de equipa, a total entrega, a dedicação plena, tanto por parte dos 

colaboradores como dos gestores, perdura até os dias de hoje. 

Senhores Governadores, Senhores Administradores, podem crer que cada um de vós 

ao lado dessa equipa motivada, marcou definitivamente a HISTÓRIA do BCV que é a 

história de cada um de nós. 



3 
 

O percurso seguido pelo Banco de Cabo Verde desde a sua criação nos orgulha e nos 

enaltece enquanto colaboradores que deram e continuam a dar o seu valioso 

contributo para o engrandecimento dessa Instituição 

Foram muitos momentos bons! Outros, nem tanto.  

Mas todos eles contribuíram para que todos nós crescêssemos, profissional e 

sobretudo pessoalmente. 

Assim, permitam-me partilhar e estender este singelo gesto de homenagem a TODOS 

OS COLABORADORES que passaram por esta casa, aos que HOJE continuam a trabalhar 

arduamente para fortalecer, amadurecer e fazer perdurar o legado desta Instituição. 

HOJE SOMOS EFECTIVAMENTE UM BARCO EM DIREÇÃO A UM PORTO SEGURO. 

Muito obrigada! 

 


