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MENSAGEM 

 
No momento tão auspicioso em que se procede ao lançamento da NACVO, é com 
grande satisfação que me dirijo a todos os participantes do acto. 
 
Saúdo a todas as organizações que aderiram à Aliança e espero que outras venham a 
seguir suas pisadas. 
 
Saúdo igualmente a Comissão Organizadora pelo trabalho realizado e a todos os 
convidados que, com a sua presença, se dignaram dar especial destaque ao acto que se 
pode considerar um marco histórico na vida da comunidade caboverdiana e das suas 
representações nos Estados Unidos. 
 
O lançamento da NACVO é o culminar de um longo processo de sensibilização, 
mobilização, consultas e diálogo. Ē também o início de uma caminhada rumo à 
materialização e consolidação dos objectivos consagrados nos instrumentos fundadores 
da NACVO. 
 
Desafios há e certamente surgirão outros ao longo dessa caminhada que se quer bem 
sucedida. Para os vencer, a união, a coesao e a solidariedade internas sao principios que 
devem nortear a accao da NACVO.  
 
Afigura-se, ainda, necessaria a busca de sinergias e complementaridades junto de 
organizacoes com identicos propósitos. 
 
Só assim poderá a NACVO desempenhar cabalmente o seu papel aglutinador, de porta-
voz das preocupações e dos anseios da comunidade e servir de ponta de lança na 
promoção, defesa dos interesses e empoderamento da mesma. 
 
Nesta caminhada a NACVO e a comunidade que a suporta nao estão sós.  A presença 
amiga dos convidados é disso testemunho. O encorajamento e o apoio permanentes do 
Governo caboverdiano e das representações diplomática e consular do Estado de Cabo 
Verde sao disso garantias.  A colaboração da midia o é também. 
 
Ē com esta convicção que, em nome de todos os funcionários da Embaixada e em meu 
nome próprio vos desejo os maiores sucessos nos vossos trabalhos. 
 
Washington DC, 19 de Janeiro de 2013 
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Embaixadora 


