ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUINTE
DA OFA - ORDEM DOS FARMACÊUTICOS DE ANGOLA

MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS
É com devida responsabilidade e profissionalismo que os participantes a
ASSEMBLEIA

GERAL

CONSTITUINTE

DA

ORDEM

DOS

FARMACÊUTICOS DE ANGOLA, enaltecem a todos aqueles que de uma forma
directa ou indirecta, contribuíram para a criação da Ordem dos Farmacêuticos de
Angola, em especial o Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. José Vieira Dias
Van-Dúnem e o seu elenco Ministerial.
Aos colegas e fundadores da Comissão Dinamizadora, pelo empenho, zelo e coragem de
terem levado a cabo desde 2002, um sonho que hoje se torna realidade para todos os
Farmacêuticos Angolanos. Acreditamos que não foi uma tarefa fácil, mas foi possível e
hoje, selaram os seus nomes na história da profissão em Angola. Não esqueceremos
jamais o quanto fizeram e apelamos que continuem a dar o seu contributo, não só para a
profissão, mas também para a Nação que os tem, como filhos
À Comissão Instaladora, pelo espírito do dever cumprido, pela dedicação na preparação
para a proclamação da Ordem. Relembraremos, a surpresa anunciada no dia 31 de Maio
de 2013 durante a Sessão de encerramento do Xº Congresso Mundial da AFPLP, que
Vos incumbiu a missão de, no prazo de noventa dias, criar as condições para a
proclamação da OFA.
Nossos agradecimentos a todos os Farmacêuticos de Angola, pela perseverança,
credibilidade e confiança nas Comissões Dinamizadora e Instaladora e por terem

participado em todas as reuniões convocadas, pelas ideias e contribuições que deram
sustento aos Estatutos, Regulamento eleitoral e outros documentos. Estamos todos de
parabéns.
A todos os demais e anónimos, quer sejam de Instituições partidárias, públicas ou
privadas, pela Vossa ajuda, advocacia, dedicação e empenho para que este momento
fosse possível.

A TODOS, O NOSSO MUITO OBRIGADO.

LUANDA, AOS 17 DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2013
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