
GABINCTE DA REITORA 

Àfamnia enlutada do Professor Doutor João Nildo Vianna 

Cidade da Praia. U2 de setembro de 2U2U 

NOTA DE CONDOLENCIAS 

Saudações. 

Écom incomensurável tristeza que recebemos na Universidade de Cabo Verde. a 
notícia do falecimento repentino do nosso estimado colega e amigo. oProfessor 
João Niildo Vianna! 

UProfessor João Nildo deixou marcas indeléveis na história da Universidade de 
Cabo Verde. tendo sido um defensor epromotor acérrimo da integração dos Países 
africanos de língua Portuguesa na Rede de Estudos Ambientais dos Países de Língua 
Portuguesa. a REALP. 

Desde que o conheci. encetamos uma colaboração institucional. muito próxima e 
frutífera tendo resultado no reforço dos laços entre a Universidade de Cabo Verde 
e a Universidade de Brasília. Igualmente. graças à sua dinâmica. profissionalismo. 
integridade. liderança e espírito de partilha e colaboração. a Universidade de Cabo 
Verde também estreitou laços com outras Universidades brasileiras. Aliderança 
por ele exercida na REALP. contribuiu para a perenidade da rede e para a 
diversificação dos projetos entre elementos das comunidades académicas das 
Universidades Que integram a REALP. Amobilidade de estudantes e de docentes 
entre as nossas instituições intensificou-se. os projetos desenvolvidos em 
cooperação também se multiplicaram e deram frutos. 

UProfessor João Nildo Vianna. nosso querido e admirado amigo. deixou a terra no 
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ele foi um defensor acérrimo da defesa do meio ambiente. Foi-se o nosso querido 
João Nildo Vianna. mas ficou a obra tangível e intangível e a memória. que serão 
valorizadas e perpetuadas por cada um de nós. llue descanse em paz e que a sua 
memória seja eterna! 

Àfamdia enlutada, em meu nome pessoal, mas igualmente em nome de toda 
a classe dirigente e de toda a comunidade académica da Uni-CV, apresento 
as mais sentidas condolênciasI 

Due recebam os nossos votos de consolo e de que consigam transformar a 
dor da irreparável perda, num memorial sagrado de lembranças que 
eternizara asua memória nos vossos corações. 

Reitora da Universidade de Cabo Verde e amiga do Professor João Nildo Vianna 


