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Caro Munícipe, 
É com imensa honra e satisfação que editamos mais um número da nossa Revista Muni-

cipal “Bubista”. Trata-se de um dos meios à nossa disposição, enquanto Instituição repre-
sentativa de todos os boa-vistenses, para comunicarmos consigo. Por um lado, porque é 
necessário e humano manter um diálogo permanente com todos, por outro, também porque 
é nosso dever dar conta de tudo aquilo que vamos realizando para o bem da nossa querida 
ilha e de todos os seus fi lhos, habitantes e amigos.

Não raras vezes muitos projetos e realizações, porque não são em si infraestruturas físicas, 
têm a tendência ou a característica de serem invisíveis, passam despercebidas, pelo que se 
torna necessário torná-las públicas.

Apesar da conjuntura de crise fi nanceira e económica que assola o mundo, principalmen-
te nas paragens dos nossos principais parceiros e que necessariamente afetou e continua 
a afetar o nosso País, o nosso trabalho tem sido permanente e incansável para atingirmos 
os objetivos a que nos propusemos de continuar a escalada rumo a um nível de vida cada 
vez mais igualitária, uma sociedade culturalmente fi rme às suas raízes e tradições, mas 
igualmente multicultural e tolerante, num espírito de projeção pelo mundo daquilo que de 
melhor temos para oferecer.

Na verdade, muito tem sido feito e não nos deixaremos abalar por conjunturas desfa-
voráveis, mas estaremos sempre atentos e confi antes nas nossas capacidades e vontades. 
Concomitantemente contaremos com a sempre prestimosa compreensão e colaboração de 
cada um e de todos os Munícipes, unidos num só objetivo: o desenvolvimento da Boa Vista. 
É assim que instituímos o Dia Municipal do Imigrante, mas igualmente o Dia Municipal do 
Emigrante e suas respetivas Comunidades para dar conta que todos à sua maneira vêm con-
tribuindo para o desenvolvimento desta ilha fantástica e ao mesmo tempo homenageá-los 
pelo seu contributo.

Destaco aqui a nossa primeira colaboração e o nosso total apoio, por mais singelos que 
possam ser, no processo de promoção da Morna, nascida nestas Dunas de areia branca, 
internacionalmente eternizada pelos nossos artistas. Começámos com a realização do XXIV 
Festival da Praia de Cruz sob o lema “Nôs Morna, Nôs Património! Do Berço para a Huma-
nidade”.

Igualmente, obras de vulto têm vindo a ser realizadas em vários domínios. Realçamos 
aqui apenas algumas delas. São os casos do Centro de Artes e Cultura, o Pavilhão Despor-
tivo, o Cine-Teatro Municipal, a requalifi cação urbana, a Escola do Pescador, projetos de 
habitação social, comparticipação no programa Casa para Todos, apoios sociais diversos, 
apoio aos pescadores, peixeiras, agricultores e criadores, um programa coordenado de sa-
neamento básico e proteção ambiental, entre muitos outros. Grande parte de tudo isso, e 
mais outras realizações, o Caro Munícipe irá encontrar nas páginas desta revista. 

É igualmente com imensa satisfação que constatamos que a ilha da Boa Vista vem ofere-
cendo cada vez mais alternativas, em vários domínios, em áreas de oportunidades transver-
sais ao turismo que se desvendam. Falamos dos transportes, da saúde, da agroindústria, da 
pecuária, da cultura e do lazer, dos desportos, dos serviços, entre outras. Ousamos dizer que 
as oportunidades são infi nitas! Cabe aproveitá-las.

Nesta época em que estamos a concluir mais um ano, quero do fundo do meu coração, 
desejar a todas as famílias, às pessoas individualmente consideradas, empresas e institui-
ções amigas e/ou sediadas na Boa Vista um Santo Natal e que o ano de 2014 traga muitas 
alegrias, realizações e progressos, pois todos bem o merecem.

Vamos todos e cada um de nós ser uma peça ativa desta engrenagem que é a Boa Vista 
para podermos engrandecê-la, sempre! 

José Pinto Almeida
Presidente da Câmara 

Municipal da 
Boa Vista

Mensagem do Presidente
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BUBISTA: Quais os princi-
pais ganhos que destaca ao 
longo destes treze anos de 
gestão camarária?

José Pinto Almeida: Para 
um político é difícil falar de 
maiores ganhos, principal-
mente quando já se está em 
vários mandatos. E como 
sabe, os Municípios têm um 
leque muito diversifi cado 
de atribuições e competên-
cias, visando o bem-estar e a 
promoção das condições de 
vida de todos os munícipes.
É evidente que a Boa Vista de 
hoje, em termos de desenvol-
vimento, não é de perto nem 
de longe aquela que encon-
trámos no ano 2000. Quer 
isto dizer que muita coisa 
boa foi projetada e imple-
mentada nesta ilha. Todo e 
qualquer projeto que realizá-
mos até hoje é fruto da nossa 
inovação e visão estratégica. 
Devo dizer pois que todos os 
ganhos são importantes.
Agora, podemos falar, sim, em 
termos de montantes envolvi-
dos e número de benefi ciá-

rios, o que pode fazer alguma 
diferença.
Todavia, qualquer realização 
pode ser um grande ganho 
na medida em que melhora a 
condição e nível de vida de um 
munícipe, de uma família ou 
de uma pequena comunidade.
Se falarmos de obras ou even-
tos públicos e visto que já 
temos vários mandatos neste 
percurso de luta pela Boa 
Vista não podemos, mesmo 
que queiramos, deixar de 
associar umas às outras, pois 
todas constituem um projeto 
integrado de desenvolvimento 
e muitas delas transpõem um 
mandato para o seguinte. 
Neste aspeto, podemos falar 
de casos mais recentes.
São os casos que, por cir-
cunstâncias várias, nomea-
damente de ordem fi nanceira 
ou da própria natureza dos 
projetos ou de ciclos eleito-
rais, ou de parcerias necessa-
riamente estratégicas que de 
alguma forma infl uenciam 
no fator gestão, foram inicia-
dos no mandato anterior e 
que ainda estão em curso e/

ou em fase de conclusão. O 
Centro de Artes e Cultura, o 
Pavilhão Desportivo Coberto, 
são apenas alguns exemplos 
entre vários outros que pode-
mos mencionar. 

Deve haver repartição de 
investimentos públicos 
entre a Administração 

Central e as Autarquias, 
a fi m de evitar dúvidas 
e zonas de sombra na 

actuação destes dois níveis 
de poder

No entanto digo com toda 
a franqueza que muito mais 
poderia ser feito ou estar a 
ser feito. A experiência tem 
demonstrado que a exces-

siva tendência de centraliza-
ção político-administrativa 
e fi nanceira tem retardado 
o processo de desenvolvi-
mento da maioria das ilhas 
e municípios do arquipélago 
e gerado grandes assimetrias 
entre eles. E a Boa Vista é uma 
das ilhas mais prejudicadas 
com essa política ideológica 
e excessivamente controla-
dora do governo e do partido 
que o sustenta, na medida 
em que contribui muito para 
a riqueza nacional e não tem 
vindo a benefi ciar de impor-
tantes infraestruturas e servi-
ços que poderiam ser feitos 
com os próprios recursos que 
gera. Quero dizer, a adminis-
tração central tem para com 

Autarca José Pinto Almeida

Numa entrevista sensível e direta à revista BUBISTA, a cumprir o quarto mandato à frente dos destinos da autarquia da “Ilha 
Fantástica”, o edil José Pinto Almeida, Djô como é carinhosamente tratado pelos boa-vistenses encara a Boa Vista de hoje como 
uma terra de oportunidades, uma sociedade cada vez mais cosmopolita e multicultural, onde todos os ganhos são importantes.
O autarca que defende com fi rmeza o desenvolvimento sustentável da Ilha das Dunas, diz que as equipas que tem liderado ao 
longo destes treze anos de gestão do poder local têm investido não somente em infraestruturas físicas, mas também e sobretudo, 
no capital humano, para que o munícipe se sinta cada vez mais realizado na sua própria terra, destacando o Turismo, a Cultura e 
o Desporto como as principais linhas da sua liderança.

Grande
Entrevista

Tenho trabalhado sempre com as 
pessoas e para as pessoas, norteado 

pela defesa do desenvolvimento 
sustentável da Ilha das Dunas

“ “
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este município importantes 
contas a acertar resultan-
tes das muitas receitas que 
nunca são transferidas. Isto 
faz com que os meios e 
recursos (humanos, materiais 
e fi nanceiros) sejam escassos 
e retardem os investimentos.
A Constituição da República e 
as demais leis vigentes sobre a 
descentralização tiveram por 
fi nalidade assegurar o reforço 
da coesão nacional e promo-
ver a efi ciência e a efi cácia da 
gestão pública assegurando os 
direitos dos administrados. Na 
prática, o que se tem verifi -
cado nos últimos anos, é que a 
administração central não vem 
cumprindo, com rigor, o que 
constitucional e legalmente 
está instituído sobre a matéria.
Somos da opinião que deve 
haver repartição de inves-
timentos públicos entre a 
Administração Central e as 
Autarquias, a fi m de evitar 
dúvidas e zonas de sombra 
na atuação destes dois níveis 
de poder. Mas, na nossa opi-
nião, esta prévia e expressa 
repartição de investimentos 
públicos entre as duas enti-

dades não deverá servir de 
bloqueio aos investimentos 
públicos. Explicando melhor, 
mesmo que um determinado 
investimento seja de com-
petência exclusiva do poder 
local e este não o consiga 
realizar por falta de recursos, 
quer técnicos, quer fi nancei-
ros, e a administração central 
se prontifi que para o reali-
zar, não vemos como não 
aceitar o investimento. O 
que neste quadro nos parece 
pertinente é o respeito mútuo 
que deverá existir entre estas 
duas entidades, como fator 
de confi ança recíproca. Os 
investimentos públicos em 
área de outrem, deverão ser 
previamente concertados e 
autorizados e, neste caso, 
poderão também ser realiza-
dos mediante delegação.

BUBISTA: Quais os 
principais projetos em 
carteira até ao fi nal do 
mandato?

JPA: Quanto aos projetos 
em carteira temos vários e 

várias também são as dili-
gências para os materiali-
zar. Entre eles, posso citar o 
Mercado Agro-Pecuário de 
João Galego; o Projeto Habi-
tação Jovem; a construção 
do novo Mercado Municipal 
em Sal Rei; a elaboração do 
Plano Detalhado da zona 
de expansão de Fátima; a 
elaboração e implementa-
ção do Programa Munici-
pal de Atuação Urbanística 
(PMAU); a implementação 
do PDM e do PDU de Sal 
Rei; a construção da Escola 
Profi ssional de Rabil uma 
área total de 12 mil metros 
quadrados com residência 
estudantil com capacidade 
para 48 estudantes para for-
mar profi ssionais nas áreas 
do turismo e da construção 
civil; continuar a dotar o 
Centro Municipal de Pro-
teção Civil de equipamen-
tos necessários para o seu 
funcionamento; elaboração 
junto dos parceiros sociais 
de um Plano Municipal para 
a Terceira Idade, entre muitos 
outros.

Cultura, Desporto e 
Turismo: as grandes 
linhas da liderança 

camarária

BUBISTA: Que medidas 
camarárias estão a ser 
postas em prática para que 
o Turismo, o motor que faz 
quase tudo girar na ilha, 
tenha impactos diretos e 
benefi cie a qualidade de 
vida da população?

PA: O Turismo é uma área 
transversal e se queremos 
que seja de qualidade e que 
benefi cie a economia local, 
necessariamente teremos 
que desenvolver e promover 
várias áreas conexas. A Cul-
tura e o Desporto são algumas 

delas. Mas existem outras 
como a Saúde, os Transpor-
tes, os Agro -Negócios, áreas 
que para além de benefi cia-
rem diretamente a população 
local, também dinamizam as 
ofertas, promovem a concor-
rência e consequente melho-
ria da qualidade dos servi-
ços ou produtos. Portanto, 
trabalhamos sempre para 
a melhoria do ambiente de 
negócios que deve funcionar 
como um todo coeso. E não 
é por acaso que temos vindo 
a assinar vários acordos de 
colaboração e cooperação 
com várias instituições cre-
díveis na área empresarial e 
da inovação, da saúde, entre 
outras.
Respondendo especifi camente 
à sua pergunta, devo dizer que 
estamos sempre abertos para 
discutir, planear e negociar 
sobre tudo aquilo que disser 
respeito ao progresso desta ilha 
e das suas gentes. É verdade 
que nesta liderança estamos a 
concretizar importantes proje-
tos de infraestruturas culturais 
e desportivas, nomeadamente 
o Centro de Artes e Cultura, o 
Cineteatro, o Pavilhão Despor-
tivo de Sal Rei, alguns campos 
de futebol, Parques de Fitness 
em vários locais, entre outros.
Apostamos fortemente na pro-
moção das Festas do Municí-
pio, no Festival de Música da 
Praia de Cruz, apoiamos as 
festas de Romaria, o Carnaval, 
apoiamos sempre o Festival 
de Mornas, realizamos a Gala 
Cultural e a Gala Desportiva, 
além de que realizamos sem-
pre atividades em parcerias 
com os operadores turísticos. 
O nosso Plano de Atividades 
é rico em atividades e projetos 
de âmbito cultural e desportivo 
que elaboramos e desenvolve-
mos com várias parcerias.
O Festival da Praia de Cruz 
é um mega evento cultural 
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organizado pela Câmara 
Municipal que decorre num 
ambiente de diversidade 
musical, nacional e interna-
cional. Este ano homenageia 
a Morna, sob o lema “Nôs 
Morna, Nôs Património! Do 
Berço para a Humanidade”. 
Como é sabido, este género 
musical nasceu aqui na Boa 
Vista , terra de muitos e exí-
mios artistas. Nesta altura em 
que a Morna caminha para a 
sua candidatura a Património 
Imaterial da Humanidade, 
a Boa Vista e as suas gentes 
não podem, e nem devem, 
deixar de dar o seu contri-
buto para conseguirmos este 
grande feito.
Costumamos dizer que o 
Festival de Música da Praia 
de Cruz, sendo palco da 
riqueza cultural e humana, 
de criação artística musical, 
é, de igual modo, fator de 
promoção da Boa Vista como 
oferta turística e espaço para 
partilharmos os sabores e 
saberes da nossa riqueza gas-
tronómica.

Políticas de inclusão 
para uma sociedade 

multicultural como da 
Boa Vista

Como é sabido, procuramos 
também implementar progra-
mas de inclusão das várias 
comunidades imigrantes que 
hoje vivem aqui nesta ilha. 
O desporto e a cultura são 
fatores de inclusão social. 
Desde 2012 que realizamos 
a Feira das Comunidades. 
Instituímos o Dia Munici-
pal do Imigrante que será 
comemorado a partir deste 
ano a 18 de Dezembro. Esta-
mos envolvidos no Projeto 
“Povos, Culturas e Pontes”, 
uma parceria louvável entre 
várias Entidades e Institui-
ções, pois estamos numa 

sociedade multicultural e por 
isso queremos e é necessário 
que ela seja também integra-
dora. Esses projetos e eventos 
criam oportunidades espe-
ciais de diálogo intercultural 
e permitem ter um conheci-
mento mais aprofundado de 
diversas culturas, nas suas 
diversas manifestações, mas 
também de partilhar alguns 
aspetos da música e da 
dança tradicional cabover-
diana e tudo aquilo que diz 
respeito ao nosso povo e à 
nossa terra.

BUBISTA: Qual é na sua visão 
o projeto camarário mais 
marcante que contribuiu para 
a Boa Vista de hoje?

JPA: O que mais me marca, 
creio, não é nenhum projeto 
específi co (e muito menos 
pessoal), mas sim a pro-
funda transformação que 

conseguimos imprimir em 
vários aspectos da vivên-
cia nesta ilha, para melhor. 
Hoje é quase unanime-
mente reconhecido, que a 
Boa Vista é tida como uma 
terra de oportunidades, uma 
sociedade cada vez mais 
cosmopolita e multicultural, 
que oferece um ambiente de 
negócios a quem tem inicia-
tiva, coragem e ousadia para 
a realização pessoal, profi s-
sional e empresarial. Cor-
roboram isto as Estatísticas 
Ofi ciais que dizem que nos 
últimos anos tivemos um 
crescimento exponencial da 
população residente, bem 
como uma rede enorme 
de atividades produtivas, 
industriais e de serviços 
transversais ao turismo que, 
necessariamente, criam um 
ambiente de negócios atrac-
tivo e competitivo. Nisto 
penso que, ao longo des-
tes mandatos que estive à 

frente da Câmara Municipal, 
juntamente com as minhas 
equipas, fomos ousados em 
muitas matérias, criámos 
parcerias fulcrais que deram 
e estão a dar os seus frutos. 
Hoje, é com satisfação que 
vemos o boa-vistense mais 
empenhado, mais empreen-
dedor, mais estudioso, mais 
autoconfi ante e isto o habi-
lita a trilhar os caminhos 
necessários para a sua auto
-realização nos vários domí-
nios da vida.
Quer isto dizer que não 
investimos somente em 
infraestruturas físicas, mas 
também e sobretudo, no 
capital humano, para que o 
Munícipe se sinta cada vez 
mais realizado na sua própria 
terra. A criação de oportuni-
dades de desenvolvimento 
colectivo propicia o desen-
volvimento pessoal. Creio 
que, na medida do possível, 
conseguimos conjugar essas 
duas vertentes e isso só foi 
possível com iniciativa, cora-
gem e persistência. E é isto 
que queremos ver em cada 
Munícipe. Por isso sempre 
trabalhei com as pessoas e 
para as pessoas. E isto permi-
tiu-nos conseguir o nível de 
progresso e realizações que 
temos hoje.
O ensino superior, técni-
co-profi ssional, e o ensino 
secundário e primário, a 
pequena infância, a terceira 
idade e a juventude, a agri-
cultura, pescas e pecuária, a 
cultura, o desporto e o lazer, 
as infraestruturas, a saúde e 
protecção civil, enfi m, todos 
estiveram e estão integrados 
num programa harmonioso 
de progresso e desenvol-
vimento. Enfi m, as marcas 
estão aí e cabe a cada um 
expressá-las ou reconhe-
cê-las da forma que melhor 
entender. ■
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Deslocação do Presidente 
da Câmara Municipal a Portugal

Comitiva camarária desloca-se aos municípios lusitanos de Bragança e Seixal para conhecer as 
reais condições de ensino dos estudantes boa-vistenses

O objetivo da deslocação a Bragança em Trás-os-Montes, no nor-
deste de Portugal, foi primeiramente o de combater o insucesso 
escolar de alguns dos estudantes universitários cabo-verdianos 
que através de bolsas da autarquia boa-vistense são apoiados 
para obter a formação superior em Instituições Universitárias por-
tuguesas. Foi com este propósito que o autarca da Boa Vista, José 
Pinto Almeida e o Vereador Idilton Brito, que na altura assumia 
a pasta de Educação, se deslocaram até Bragança, a convite da 
Associação de Estudantes Cabo-Verdianos, liderada por Sténio 
Pereira, natural de S. Vicente. Associação que tem desempenhado 
um papel importante ao nível do acolhimento das dezenas de 
estudantes cabo-verdianos que estão a formar-se no Instituto Poli-
técnico daquela cidade lusitana que faz fronteira com Espanha. 
A câmara da Boa Vista procura novas vagas para estudantes boa-

vistenses, mas quis primeiramente conhecer as reais condições 
de acolhimento e ensino em Portugal. Na cidade portuguesa nor-
tenha de Bragança, a autarquia boa-vistense diz ter encontrado 
ótimas condições para assegurar uma formação superior de exce-
lência, elogiando o nível do ensino e o papel da Associação de 
Estudantes Cabo-Verdianos que ali foi criada há 3 anos. 
O objetivo da Câmara Municipal foi também o de conhecer as 
ofertas formativas e a adaptação ao mercado de trabalho boa-
vistense. Cursos e qualifi cações que possam ser após a forma-
ção superior uma mais valia na ilha. Visita sempre acompa-
nhada pelo engenheiro Jorge Nunes, o autarca do município 
português de Bragança com quem a Câmara boa-vistense 
acredita estarem fi rmadas as bases para o estabelecimento de 
um protocolo de geminação para breve.

Deslocação do Presidente 
da Câmara Municipal à Suíça

XXIIº Aniversário do GDC Bubista de Basel.
Visita à Comunidade Boa-Vistense residente na Suíça

A convite do Grupo Des-
portivo e Cultural BUBISTA 
de Basel para participar 
nas atividades comemo-
rativas do seu XXII aniver-
sário, deslocou-se à Suíça 
uma delegação da Câmara 
Municipal constituída pelo 
Sr. Presidente da Câmara, Sr. 
Assessor Joaquim Andrade, 

Sra. Delegada Municipal da 
Povoação Velha e a Diretora 
do Gabinete de Apoio ao 
Emigrante, Dorys Delgado.
Inúmeras atividades rechea-
ram esta deslocação cama-
rária. Destaque para a noite 
cabo-verdiana abrilhantada 
pelo grupo musical “Cordas 
do Sol”, na qual a Associação 

aproveitou para homenagear 
duas famílias que se destaca-
ram no acolhimento e integra-
ção dos emigrantes cabo-ver-
dianos em Basel. Uma delas, a 
família SILVA ALMEIDA (Elódia 
e António); e a família LIMA 
BRITO Miranda e Augusto.
Evento no qual a Câmara 
Municipal da Boa Vista 

recebeu do Presidente da 
Associação um presente que 
marca a visita da equipa 
camarária da ilha da Boa 
Vista, pela primeira vez, à 
comunidade boa-vistense 
residente em Basel. 
Visita marcada ainda por um 
encontro com os emigrantes 
boa-vistenses residentes em 

Momento da troca de cortesias entre o autarca José Pinto Almeida e o Cônsul Dr. Hans-Ulrich Stauffer

Bubista_take2.indd   7 13/12/19   12:28



Cooperação8

Bubista • Dezembro • 2013

Após a reunião, o Cônsul de Cabo Verde em Basel convidou a  equipa camarária da Boa Vista 
para uma visita ao Centro Histórico de Basel, seguida de um jantar.



Basel onde o edil José Pinto 
Almeida fez um ponto de 

situação da atualidade socio
-económica da ilha, eviden-

ciando os grandes esforços 
que a autarquia vem fazendo 
para ultrapassar a crise que 
também se faz sentir na Boa 
Vista, além das obras marcan-
tes realizadas no município, 
obras em curso e projetos 
futuros. Durante o encontro 
o autarca boa-vistense ende-
reçou também um convite ao 
GDC Bubista de Basel para 
participar no torneio de Santa 
Isabel em 2014, no âmbito 
das Festas do Município em 
que a Câmara Municipal irá 
patrocinar 20 bilhetes de 

passagem para os integrantes 
da comitiva. A destacar ainda 
nesta deslocação à Suíça 
onde a emigração cabo-ver-
diana está radicada há mais 
de 40 anos, a reunião com o 
Cônsul Honorário de Cabo 
Verde em Basel, Dr. Hans
-Ulrich Stauffer e represen-
tantes da comunidade boa-
vistense emigrada em Basel. 
A Câmara boa-vistense 
acredita estarem fi rmadas as 
bases para o estabelecimento 
de um protocolo de gemina-
ção para breve.

Emigrantes boa-vistenses radicados na Suíça apoiam 
ilha berço na recuperação de unidades 
sanitárias de base
A Associação GDC Bubista de Basel, formada por fi lhos da 
terra da Boa Vista que estão a fazer vida na Suíça tem contri-
buído fortemente para o desenvolvimento da ilha das Dunas 
e para a melhoria das condições de vida da população resi-
dente.

A Associação conseguiu um fi nanciamento de cerca de 30 
mil euros, montante que vai ser canalizado para a recupera-
ção das unidades sanitárias de base de todos os povoados, há 
muito obsoletas e a servir mal os moradores.

Delegação camarária e educacional da Boa Vista 
desloca -se ao concelho português do Seixal
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Delegação camarária e educacional da Boa Vista 
desloca -se ao concelho português do Seixal

A delegação camarária e educacional da 
Boa Vista que se deslocou ao concelho 
lusitano do Seixal entre 10 e 17 de março 
de 2013 integrou a Vereadora da Promo-
ção Social, Iva Espírito Santo, a Diretora 
dos Centros de Juventude, Roberta Fragalá 
e a Professora de português do Liceu da 
Boa Vista, Helena Duarte.
No âmbito do projeto “Povos, Culturas e 
Pontes”, que interliga os municípios da 
ilha das Dunas e do Seixal  – concelhos 

há mais de duas décadas geminados – a 
delegação da Boa Vista participou numa 
ofi cina denominada “Educação para a 
Cidadania Global”, com o objetivo de dar 
a conhecer e sensibilizar para a importân-
cia da educação para a cidadania global, 
conduzir à refl exão sobre o papel indi-
vidual e coletivo e mobilizar os agentes 
educativos para o desenvolvimento de 
ações de cidadania global, em contexto 
escolar.

A delegação visitou ainda as escolas que 
participam no projeto “Povos, Culturas 
e Pontes”, onde decorreu uma pequena 
apresentação de Cabo Verde e da Boa 
Vista para os alunos no intuito do “Rein-
ventar Pontes”, (subprojeto do “Povos, 
Culturas e Pontes”) que tem como princi-
pal meta a criação e desenvolvimento de 
projetos no âmbito da cidadania global 
nas escolas, desde os jardins -de -infância 
até ao secundário.

As professoras Helena Duarte e Roberta Fragalá, diretora dos Centros de Juventude da Boa 
Vista, partilham conhecimentos sobre a ilha da Boa Vista com as crianças do Seixal.

• EBI Sal Rei
• EBI Rabil
• EBI Bofareira
• EBI F. Figueiras
• EBI Pov. Velha
• Jardim Infantil Pietro Pancinni
• Jardim Infantil Santa Isabel

ESBV – Turmas dos 7º e 8º anos

Escolas do Seixal
• Es Amora
• ES Nun’Álvaro
• EBI Qta. da Medideira
• EBI Quinta de São João
• EBI Fogueteiro
• JI Infante D. Augusto
• JI Fogueteiro
• JI Quinta de São João

• Promover a educação para o desenvolvimento;
• Promover a educação intercultural;
• Sensibilizar para a importância da diversidade cultural como 

mais -valia para a sociedade e para o indivíduo;

• Facilitar e estimular o uso de tecnologias de informação;
• Sensibilizar para a importância da concretização dos 

objetivos do milénio.

Prioridades do projeto “Povos, Culturas e Pontes”

Escolas da Boa Vista 
envolvidas no Projeto 
 “Povos, Culturas e Pontes”
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Durante esta deslocação a Portugal, 
a delegação da Boa Vista teve ainda 
encontro com a Divisão da ação Social 
da autarquia do Seixal que apresen-
tou dois projetos: “Plano Municipal 
para igualdade e equidade do género” 
e “Plano Municipal para a 3ª idade”, 
os quais poderão vir a ser materializa-
dos na ilha das Dunas, contando com 
o apoio total do município do Seixal, 
envolvendo necessariamente as univer-
sidades.
Destaque ainda para o encontro com o 
Diretor do Centro de Formação Profi s-
sional da Escola Secundária da Amora 

que assegura formação com certifi cação 
aos professores à distância (educadores 
de infância, técnicas de educação para 
alunos com necessidades especiais) e 
a visita ao CRIA, no liceu da Amora. O 
espaço divide -se em 3 valências: gabi-
nete de refl exão sobre atitudes e com-
portamentos e o gabinete de interven-
ção nas atitudes e comportamentos e 
gabinete para a aquisição de competên-
cias – uma visita agendada na sequên-
cia da instalação do Gabinete de Orien-
tação Vocacional no nosso Centro de 
juventude de Sal Rei, onde pretendemos 
implementar o projeto referido.

– O Espaço Cidadania – Gabinete de 
Inserção Social criado pela Câmara do 
Seixal despertou e muito o nosso inte-
resse. Trata -se de um espaço onde é 
feito o encaminhamento para ofertas 
de emprego, apoio na procura de pri-
meiro emprego, informação e enca-
minhamento para cursos de formação 
profi ssional e para a criação do próprio 
emprego, etc.. Consideramos que o 
Gabinete de Inserção Profi ssional pode 
ser uma boa alternativa para os Centros 
de Juventude da Boa Vista, um trabalho 
que poderá ser feito em parceria com o 
IEFP.

Crianças do Seixal conhecem a bandeira de Cabo Verde e o Hino Nacional.

• Realização de duas ses-
sões de formação sobre 
“Educação para a Cidada-
nia Global” que decorre-
ram na Boa Vista nos dias 
8 e 9 de abril e que conta-
ram com a participação de 
90 professores dos ensinos 
primário e secundário. Na 
sequência da formação 

vão ser elaborados proje-
tos no âmbito da cidada-
nia global, os quais irão ser 
enviados aos formadores, 
para posterior implemen-
tação nas escolas da ilha.

• Desenvolvimento na Boa 
Vista do projeto “Cantar e 
Contar Estórias nos Jardins 
de Infância” para parti-

lhar com as crianças da 
ilha contos tradicionais de 
Cabo Verde e Portugal.

• Dotação do Centro de 
Orientação Vocacional 
do CEJ de mais valências, 
à semelhança do espaço 
CRIA da ES Amora.

• Criação nos Centros de 
Juventude da Boa Vista 

de Centros de Inserção na 
Vida Ativa.

• Organização de sessões 
de formação, com certi-
fi cação à distância – diri-
gidas a educadores de 
infância e educação para 
crianças com necessida-
des especiais.

Resultados práticos da deslocação ao Seixal
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Atlantic Music Expo - AME

A ilha da Boa Vista esteve representada na AME, a Feira Internacional da Música e seus afi ns: painéis, show cases, 

workshops, ofi cinas, mercado de stand, etc., que decorreu na cidade da Praia, entre os dias 8 e 10 de abril de 2013 

com a fi nalidade de promover o intercâmbio internacional e intercultural entre as regiões conectadas pelo Oceano 

Atlântico (África – Europa – Américas) e bem como um espaço de troca e partilha de conhecimento.

O stand da ilha das Dunas com o lema 
outdoor “Boa Vista – ilha Fantástica” pro-
moveu alguns dos aspetos mais simbólicos 
e ícones da Boa Vista, como o turismo, a 
cultura, a olaria, a música, com o artista 
Kaká, cantor e Presidente da Associação de 
Músicos a garantir a animação. Ao Longo 
dos dias, o stand com uma lona no inte-
rior promocional dos nossos artistas, “Boa 
Vista – ilha da Morna” recebeu várias visi-
tas ofi ciais, entre as quais, a da Ministra 
Janira Hopffer Almada, Ministro da Cul-
tura Mário Lúcio, Primeiro -ministro de 
Cabo Verde, José Maria Neves e o ilustre 
artista Youssou Ndour. Nos lados, várias 
lonas com imagem das belas paisagens 
da ilha da Boa Vista, cedidas pela SDTIBM 
e um vídeo promocional da ilha da Boa 
Vista. Como apetrechos decorativos, peças 
de olaria adquiridas na escola da Olaria 

do Rabil e algumas peças de cestaria con-
cebidas por artesãos de Povoação Velha e 
Estância de Baixo, além de vários fl yers, 
mapas, brochuras da CM, Cartão, site pro-
mocional da ilha, que serviram de oferta e 
brindes para os visitantes do stand e, claro, 
oferecemos queijo de cabra da Boa Vista 
que foi muito bem degustado!

Câmara Municipal apoia recuperação das marcas da interessante herança judaica na Boa Vista. Reabilitação  

do Cemitério Judeu

O cemitério judeu na Boa 
Vista foi alvo de obras de 
reabilitação.
Votado ao abandono anos a 
fi o, o cemitério que é uma 
das mais fortes presenças 
da comunidade judaica em 
Cabo Verde, foi reabilitado 
através de um protocolo 
assinado em 2011 entre a 
Câmara Municipal da Boa 
Vista e a Cape Verde Jewish 
Heritage Project, o Pro-
jeto da Herança Judaica em 
Cabo Verde, Associação com 

sede nos EUA en Washin-
gton, criada para valorizar 
o património judaico pelo 
mundo fora, presidida por 
Carol Castiel,  americana de 
raízes judias. O projeto da 
herança judaica em Cabo 
Verde, com grande parte do 
fi nanciamento garantido por 
um dos seus membros, o Rei 
de Marrocos, Mohammed 
VI, suportou os trabalhos de 
preservação, que poderão 
despertar o turismo judaico 
na ilha das Dunas e no país.

Um cemitério dividido em 
duas partes, com oito túmu-
los, seis dos quais da família 
Benoliel, família marroquino-
-judaica que deixou na Boa 

Vista fortes marcas sociais, 
culturais e económicas.

Reabilitação do Cemitério Judeu
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Encontro de Emigrantes 2013
Abel Lima, músico boa-vistense nascido no mítico lugar de Curral Velho, anos a fi o emigrado, grande parte 

em França e que regressou de vez há uma década para a ilha berço, confesse que sabe bem olhar a Boa Vista 

de longe e  pisar o pé no chão nas raízes tanto suspiradas para quem teve um dia que partir. Cantou para os 

fi lhos da terra que estão a lutar pela vida lá fora, em todos os cantos do mundo, e que regressaram à Boa Vista 

durante as férias de Verão para enganar as saudades. 

O encontro consistiu num almoço convívio no espaço do 
Boa Vista Social Clube, onde para além da equipa camarária, 
líderes de bancadas e Presidente da Assembleia Municipal, 
Adelino Livramento, estiveram presentes os chefes de servi-
ços, gerentes de instituições bancárias e representante da CV 
Telecom da Boa Vista.
Convívio com casa cheia, onde o edil José Pinto Almeida 
enalteceu o forte contributo dos emigrantes boa-vistenses 
para o desenvolvimento da ilha das Dunas e para a melhoria 
das condições de vida da população. Almoço convívio tam-
bém para olhar a Boa Vista de hoje, o rumo que a Ilha das 
Dunas deve e está tomar!

O cantor boa-vistense Djugan acompanhado da banda Mazurca fazem 
redobrar emoções de saudade e amor à terra no Encontro de Emigrantes

No discurso ofi cial do Encontro de Emigrantes o Presidente da Câmara 
Municipal da Boa Vista enalteceu o fortíssimo contributo dos fi lhos da terra 

que fazem vida pelo mundo fora no desenvolvimento da ilha berço.

Artista Abel Lima animou Encontro de Emigrantes, também ele andou 
35 anos nas voltas da emigração 
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Edilidade homenageia universo feminino em 
afi rmação crescente na vida social, cultural 

e económica da Boa Vista
Condição Feminina. Março, mês da Mulher

O Mês da Mulher na Boa 
Vista foi homenageado com 
um vasto programa cultu-
ral e desportivo – exposi-
ções, formação em gestão 
de pequenos negócios, 
palestras sobre a violência 
baseada no género, um des-
fi le de moda com as avós da 
ilha, curso de beleza, corri-
das e caminhadas, música 
de qualidade, foram estes 
os recheios do programa 
que animou todo o mês de 
março na Boa Vista. Com 
brindes e mimos à mistura, 
o programa Mês da Mulher, 

desenhado pela autarquia 
da ilha, para reconhecer o 
papel das mulheres boa-
vistenses na reivindicação 
de uma participação plena 
e igualitária na sociedade, 
focou atenções em pales-
tras sobre a problemá-
tica da violência baseada 
no género. Com as aten-
ções voltadas todas para 
as mulheres da ilha, elas 
mostraram as mais varia-
das habilidades desportivas 
com torneio de futsal, cami-
nhadas, jogos de ringue e 
uril. Para a saúde feminina, 

a autarquia desenhou uma 
sessão de Informação sobre 
cancro da mama e herpes, 

conduzida pela delegacia 
de saúde e pelo psicólogo 
Eliseu Almeida.

A Feira Mostra da Mulher, a 22 de Março, 
foi um dos pontos altos

A exposição sobre mulheres crioulas 
que se destacaram ou destacam nas 
mais diversas esferas brindou o Dia da 
Mulher Cabo Verdiana. Despertar jane-
las de oportunidade e o associativismo 
comunitário entre as mulheres foi o pro-
pósito da formação em gestão de peque-

nos negócios que decorreu de 18 a 24 
de março. No passado mês de março, 
também se retratou com muita leveza a 
condição feminina. A Miss Vovó foi um 
dos toques de charme deste programa. 
15 senhoras desfi laram na passerelle do 
Polivalente Nelito em Estância de Baixo.

Música e da boa também não faltou. 
Tiolino e Uziel Sança atuaram no dia 23 
de março.
O programa de tributo à mulher boa-vis-
tense fechou em beleza com um Espetá-
culo, com vozes femininas de talento de 
todos os povoados.

Mulheres com “M” grande da ilha das Dunas unidas no
combate ao fenómeno da violência baseada no género

Das peixeiras de Sal Rei às mulheres 
do norte, das miúdas às graúdas, das 
desportistas às intelectuais, o feminino 
centrou atenções no mês de março. 
Um programa que este ano deu espe-
cial enfoque à luta da violência contra 
a Mulher, um fl agelo à escala planetária 

que afeta cada mundo local. Um pro-
grama de tributo à mulher boa-vistense 
que falou também sobre o cancro, os 
fatores de risco, os métodos de pre-
venção. A Liga Cabo-Verdiana contra o 
Cancro e a Delegacia de Saúde organi-
zaram uma palestra que se desdobrou 

pela capital do município e pelo nor-
deste, em João Galego. O programa, 
dedicado inteiramente à mulher, cul-
minou no fi nal do mês com uma expo-
sição de pintura “Beleza no Feminino” 
que teve lugar no Centro de Juventude 
de Sal Rei.
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Mostra da Mulher
Composta por dez stands, a Mostra da 
Mulher assumiu-se como um espaço de 
promoção de atividades e talentos de 
mulheres empreendedoras, que buscam 
novas janelas de oportunidades profi s-
sionais. Uma iniciativa da autarquia para 
potenciar atividades, artes e ofícios locais.

Numa ilha multicultural, a Mostra da 
Mulher trouxe sabores e saberes de 
vários cantos que convivem na Boa 
Vista. Iguarias típicas, bijuteria, paste-
laria, doces tradicionais, olaria e moda 
africana. Apesar de estar em exposição 
apenas um dia, a Mostra da Mulher dei-

xou marcas na economia boa-vistense e 
ajudou a despertar nas mulheres da ilha 
novas janelas de oportunidades, pro-
movendo junto do público atividades  e 
talentos.

Turismo

Protocolo assinado entre Câmara Municipal e Escola 
de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV)

Foi assinado a 28 do mês de março último 
um protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal da Boa Vista e a Escola 
de Hotelaria e Turismo - EHTCV: com sede 
na Cidade da Praia. O protocolo rubricado 
entre as duas entidades visa, por um lado, 
impulsionar e promover a formação pro-
fi ssional virada para o emprego, o autoem-
prego e atividades geradoras de rendi-
mento, em especial na área do turismo, 
e por outro lado visa suprir as evidentes 
carências de instituições vocacionadas no 
Município com capacidade para desen-
volverem ações de formação profi ssional.
A partir da formalização desse protocolo 

entre as partes, os jovens da Boa Vista pas-
saram a poder dispor de oportunidades de 
formação profi ssional mais qualifi cada, 
estando por isso mais aptos a contribuírem 
para o desenvolvimento turístico da Boa 
Vista, como um dos principais destinos 
turísticos de Cabo Verde. 
Como fruto do protocolo assinado entre 
as partes, realizou-se na Boa Vista durante 
o mês de março uma ação de formação/
reciclagem, na área da cozinha/bar, para 
os profi ssionais dessa área, ministrada por 
dois reconhecidos formadores da EHTCV. 
Ainda, nesse momento, graças ao acordo 
entre a EHTCV e a CMBV, cinco jovens 

encontram-se a frequentar, com a apoio 
da Autarquia, formações nas áreas de 
cozinha, restaurante, pastelaria/panifi ca-
ção.
A oferta formativa para 2013 contempla os 
cursos de Cozinha nível III e IV; Restau-
rante nível III e IV; Pastelaria/Panifi cação 
nível III; Turismo nível V; Técnico de Ope-
rações Turísticas e Hoteleiras e Técnico de 
Informação e Animação Turística.
Os cursos duram entre sete e doze meses 
e custam a cada formando entre os 
49.000$00 e 120.000$00, dependendo 
do nível e dos meses de duração.

Primeira edição da Semana Gastronómica dá a 
conhecer saberes e sabores tradicionais da ilha das 
Dunas à moda kabrera!

Numa iniciativa inédita a Câmara Municipal da Boa Vista e a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das 
Ilhas da Boa Vista e Maio (SDTIBM) organizaram a primeira Semana Gastronómica da ilha com o objetivo de 
dinamizar a restauração local e mostrar  aos milhares de turistas que visitam o município que o destino Boa 
Vista é muito mais que sol e mar!

Doze restaurantes e unidades hoteleiras de estilo familiar, de 
Sal Rei a Povoação Velha e Fundo das Figueiras, aderiram à 
Semana Gastronómica, a primeira edição deste evento que 
pretendeu promover o que de melhor se faz na cozinha típica 
da Boa Vista, com pratos muito caseiros e típicos com um 
toque de modernidade, serviço de excelência com morabeza 
à mistura.
A Semana Gastronómica da Boa Vista é o resultado de um 
conjunto de formações em cozinha, bar e restaurante que 

decorreram na ilha ministradas pela Escola de Hotelaria e 
Turismo de Cabo Verde, envolvendo quarenta profi ssionais já 
no ativo que trabalham em bares, restaurantes e hotéis.
Formações que decorreram no Restaurante Alísios, na praia 
do Estoril, que também preparou saborosas e apelativas pro-
postas gastronómicas, potenciando a cozinha local.
A Semana Gastronómica da Boa Vista contou ainda com a 
adesão dos taxistas da ilha, que fi zeram descontos promocio-
nais entre os hotéis e a capital do município boa-vistense.
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Desporto

Pela segunda vez, o Largo 
de Santa Isabel em Sal Rei 
foi transformado num verda-
deiro coração multicultural!
As várias comunidades de 
imigrantes que residem na 
ilha foram convidadas pela 
autarquia boa-vistense para 
mostrarem as suas marcas 
culturais, gastronomia, indu-
mentária tradicional, hábitos 
e costumes. Uma iniciativa 
da Câmara Municipal no 
âmbito dos Jogos Globais da 
Paz. Foi a primeira vez que 
as comunidades imigrantes 

que estão a residir na ilha da 
Boa Vista, vindas da Europa 
e África sobretudo deram-se 
de facto a conhecer melhor 
e a partilhar saberes e sabo-
res, hábitos e costumes, igua-
rias gastronómicas, música e 
língua. A Feira, que assina-
lou este ano a segunda edi-
ção, envolveu fortemente 
as comunidades imigrantes, 
que através do Facebook, da 
internet, de compatriotas que 
vivem aqui na ilha, tentaram 
reunir o máximo de elemen-
tos identitários das respetivas 

culturas que estiveram repre-
sentadas no evento – bandei-
ras, hinos, grandes escrito-
res, doçaria, pratos típicos, 
património histórico. O cer-
tame foi muito apreciado 

pela população e há vontade 
de continuar com a iniciativa 
envolvendo todas as comu-
nidades de imigrantes que 
recheiam o quadro humano 
da ilha das Dunas.

Feira das Comunidades transforma Largo 
de Santa Isabel no coração 

da multiculturalidade da Boa Vista

Assinatura de protocolos com clubes 
e associações

Autarquia boa-vistense canaliza apoio na ordem dos 
1720 contos para apoiar clubes e associações locais

A autarquia da Boa Vista fi rmou uma série de protocolos com várias associações desportivas, religiosas,  
culturais, cívicas, clubes federados,  além de jardins infantis e uma carpintaria de Povoação Velha.

Os protocolos assinados entre 
a autarquia e um conjunto de 
associações cívicas, culturais 
e desportivas da Boa Vista 
englobaram um montante 
total de 1720 contos.
Um apoio canalizado para 
cinco associações desporti-
vas, associações de músicos, 
terceira idade e capoeira, 
além dos oito clubes federa-
dos da Boa Vista que recebe-
ram cada um entre oitenta a 
cem mil escudos.
Na lista dos apoios, a autar-
quia também renovou pelo 

segundo ano o protocolo 
com a Associação Abadá 
Capoeira, a funcionar desde 
2007 na ilha das Dunas e 
que tem nesta fase mais de 
uma centena de alunos de 
lés a lés da Boa Vista, além 
do trabalho que o grupo 
desenvolve junto das crian-
ças mais desfavorecidas.
Dez jardins infantis também 
foram contemplados, em três 
dos quais a autarquia assumiu 
o pagamento dos salários das 
monitoras durante o ano letivo. 
Por fi m a autarquia rubricou 

ainda um protocolo com uma 
carpintaria de Povoação Velha 
com o objetivo de promover 
a formação profi ssional da 

juventude da localidade.
A autarquia da Boa Vista fi r-
mou ainda protocolos com 
associações culturais, religio-
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2ª Gala do Desporto da Boa Vista
Sob o lema “mérito para cultivar valores”, os melhores da Boa Vista da época desportiva 2012/2013 foram 
distinguidos pela edilidade na segunda gala do desporto em vinte e seis categorias.
Uma gala que para além do futebol, andebol, basquetebol, ciclismo e atletismo premiou pela primeira vez 
o desporto paralímpico!

Melhor treinador, melhor dirigente, campeã regional tendo ganho 
um campeonato folgado e equipa revelação! Da pacata aldeia de 
Bofareira para a ribalta do futebol regional e nacional, o 11 estrelas 
que só há 3 passou a fi gurar na lista das equipas federadas já tem 
muita história somada e eis o reconhecimento para a formação 
verde e branca que depois de ter terminado a estreia na regional 
da Boa Vista num surpreendente segundo lugar de uma segunda 
temporada brilhante (à terceira foi mesmo de vez), conquistando 
o título a uma jornada do fi m. “É o resultado de muito trabalho e 
dedicação”, referiu o presidente do clube João Pinto Barros, no 
momento da receção do prémio.
Mais um exemplo do potencial da Boa Vista em várias modalida-
des, apesar das limitações em termos de apoios e infraestruturas 
reclamadas pelos agentes desportivos.
Fazem falta e vão ser colmatados para o ano com a abertura 
do polidesportivo coberto em Sal Rei, mas há duas palavrinhas 
mágicas que para o autarca José Pinto Almeida têm que ser apri-
moradas: organização e formação!

Uma gala para motivar, estimular e homenagear equipas, atle-
tas, dirigentes, que mais se distinguiram na época desportiva 
2012/2013, a segunda festa do desporto organizada pela edi-
lidade a homenagear 26 categorias e várias modalidades com 
as mulheres também a surpreender.
Zaimila Lima, atleta revelação no atletismo; Josina Andrade, 
melhor dirigente no ciclismo; Michela Zoccoleti no andebol; 
melhor atleta, Rosella Varela.
Os melhores dos melhores no andebol, atletismo, ciclismo, 
voleibol, basquetebol, numa gala que pela primeira vez pre-
miou o desporto paralímpico, que apesar de ter começado 
agora e sem condições para treinos já mostrou o que vale 
com os atletas com necessidades especiais Zeca Pires e Alci-
des Tavares a trazerem para casa uma medalha de prata na 
categoria de lançamento de pesos no campeonato nacional 
de desportos paralímpicos. talentos que inspiram e que tem 
contribuído para a afi rmação do desporto boa-vistense!

sas e sociais fi xadas na ilha 
das Dunas. No total foram 
atribuídos mais de seiscentos 
mil escudos. montante desti-
nado ao fomento do associa-
tivismo, à organização das 
comunidades imigrantes e à 
promoção de atividades de 
inclusão social, distribuído 
pelo grupo teatral Nova 

Casa, Associação de Gui-
neenses da Boa Vista, igreja 
do Racionalismo Cristão e 
Associação da Comissão da 
Boa Vontade do Bairro das 
Barracas. 
Só em protocolos assinados 
neste mandato, a autarquia 
da Boa Vista destinou perto 
de três mil contos.
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Câmara apoia 110 estudantes da Boa Vista 
através da atribuição de Bolsas de Estudo 

e do estabelecimento de parcerias com 
Instituições de Ensino Superior Nacionais

A Câmara Municipal da 
Boa Vista, no âmbito do 
apoio à formação superior 
no país, vem concedendo 
um significativo apoio 
aos jovens e famílias mais 
carenciadas do Concelho, 
como forma de alargar a 
possibilidade de acesso à 
formação a todos, indepen-
dentemente da sua condi-
ção económica.
Assim, durante o ano letivo 
de 2012/2013, a Edilidade 
canalizou em apoios, tra-
duzidos em bolsas de 
estudos, o montante men-
sal de aproximadamente 
680.000$00 (seiscentos 
e oitenta mil escudos), o 
que totalizou, no final do 
ano letivo transato, a quan-

tia de 6.512.500$00 (seis 
milhões, quinhentos e doze 
mil e quinhentos escudos), 
beneficiando directamente 
101 estudantes. Ainda, no 
âmbito do protocolo rubri-
cado com a Universidade 
Jean Piaget de Cabo Verde, 
14 estudantes beneficiaram 
do desconto de 50% de 
pagamento da propina ao 
longo do ano letivo.
Não obstante o período de 
restrições que a Câmara 
Municipal enfrenta, em 
decorrência da crise eco-
nómica vivida, a Autar-
quia boa-vistense delibe-
rou no sentido de manter 
o apoio em subsídio/bolsa 
de estudo para a formação 
no país.

A nível de parcerias com 
instituições de ensino 
superior nacionais e inter-
nacionais deve-se destacar 
a assinatura de um proto-
colo, em outubro passado, 
com o Instituto Politéc-
nico de Bragança, proto-
colo esse que permitirá aos 
estudantes do Município 
acederem aos cursos pro-
fissionais e licenciaturas 
disponíveis nessa Institui-
ção de ensino portuguesa. 
Os objetivos preconizados 
nos protocolos firmados 
no país, com prestigiadas 
universidades e instituições 
de ensino, nomeadamente 
com a UniMindelo, Univer-
sidade Jean Piaget de Cabo 
Verde, Única, Universidade 

Lusófona, ISCSJ, vêm sendo 
alcançados e, da parte da 
Câmara Municipal, tudo 
está sendo feito para o 
reforço dos mesmos no 
sentido de se alargar ainda 
mais as vantagens para os 
estudantes do Município 
da Boa Vista. A título de 
exemplo, devemos referir 
os esforços empreendidos 
pela Edilidade no decorrer 
do presente ano no sentido 
de conseguir, junto das res-
petivas instituições, que 
o número de estudantes 
beneficiários dos descon-
tos previstos nos protoco-
los seja ampliado.

Universidade Número
de alunos Total Anual

Jean Piaget 6 427,50

Unimindelo 17 1.067,50

ISCEE 8 1.16,00

ISCJS 3 225,00

Lusófona 18 1.293,00

Uni-Cv 7 454,00

Única 4 285,00

A Receber na CMBV 24 1.600,50

TOTAL GERAL 101 6.512.500,00

Localidade Total Mensal Total Anual # Alunos

Zona Norte 92.400,00 831.600,00

Povoação velha 40.000,00 360.000,00

Rabil 60.900,00 548.100,00

Estância de Baixo 34.000,00 306.000,00

Bofareira 32.000,00 288.000,00

TOTAL GERAL ------ 2.333.700,00 194

14 Alunos da Jean Piaget benefi ciam do Protocolo com 
desconto de 50%
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A principal meta da autarquia boa-vistense é a 
ofi cialização do FAAGER junto das populações

A autarquia boa-vistense continua a socializar o FAAGER - Fundo de Financiamento de Atividades Geradoras 
de Rendimento - criado há 5 anos pela edilidade para dinamizar a economia local, destinado sobretudo aos 
jovens do concelho!

O FAAGER, Fundo de Financiamento de Atividades Gerado-
ras de Rendimento, foi criado pela autarquia boa-vistense em 
2008 em parceria com o BCN para dinamizar a economia 
local e o sistema empresarial da ilha. Um fundo destinado 
sobretudo aos jovens no incentivo à criação de micro empre-
sas, permitindo o acesso a fi nanciamentos a juros mais baixos 
do que os praticados nas instituições bancárias. Até à data já 
foram fi nanciados 17 projetos num total de 17 mil contos nas 
áreas da pesca, comércio informal e pecuária.
Consciente da importância desta ferramenta para ajudar 
os munícipes a potenciarem janelas de oportunidade, a 
autarquia continua a levar a cabo ações de sensibilização 
em todos os povoados da ilha.
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Autarquia boa-vistense estimula espírito 
empreendedor no município

A Boa Vista conta a partir de agora com dois gabinetes do empreendedor

A ilha da Boa Vista conta a partir de agora com dois gabinetes 
do emprendedor em funcionamento, um da ADEI e outro da 
Câmara do Comércio de Barlavento.
Gabinetes que têm por missão maximizar e racionalizar os 
recursos para capacitar tecnicamente as empresas locais, pro-
movendo o crescimento, a competitividade do tecido empre-
sarial e o emprego qualitativo na ilha.
Para além do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo e ati-
vidades geradoras de rendimento criado pela Câmara Muni-
cipal boa-vistense e já em pleno funcionamento, os investi-
dores locais passam a partir de agora a contar com um novo 
gabinete do empreendedor da ADEI, a Agência para o Desen-
volvimento Empresarial e Inovação. O Gabinete também está 

instalado nos Paços do Con-
celho e possui um técnico 
especializado em empreen-
dedorismo.
O objetivo é prestar um 
atendimento personalizado, 
seguro e confi dencial aos 
investidores locais, apostando 
em ações de capacitação e 
promovendo a cooperação 
entre empresas consolidadas 
a nível nacional e internacional. A Câmara Municipal assinou 
ainda um protocolo com a Câmara do Comércio de Barlavento 

Objetivos do FAAGER:
• Promover e desenvolver microempresas, com base 

em critérios de rentabilidade que garantam a sua 
sustentabilidade;

• Dotar os jovens empreendedores de meios capazes de 
garantir por si só a sua sobrevivência;

• Desenvolvimento da sua capacidade técnica e profi ssional 
através de ações de formação;

• Melhoria das suas condições de vida;
• Integração económica e social das pessoas desempregadas;
• Promoção de iniciativas locais de emprego;
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Primeira Gala do Empreendedorismo na Boa Vista
Pela primeira vez na Boa Vista decorreu a gala do empreendedorismo, sob o lema “Criatividade, Atitude e 
Inovação”. Um evento organizado pela autarquia e pela ADEI, para reconhecer empresas e projetos que têm 
contribuído fortemente nas áreas da qualidade ambiental e responsabilidade social. Na gala foi ainda atri-
buído o prémio Jovem Empreendedor, um concurso lançado também pela primeira vez no município para 
dinamizar a economia local e premiar um projeto de negócio sustentável!

A vereadora do empreendedo-
rismo, Iva Espírito Santo, abriu 
esta primeira gala sublinhando 
a apresentação de Paulino 
Dias, Presidente da AJEC, a 
Associação de Jovens Empre-
sários de Cabo Verde, feita 
durante o fórum do empreen-
dedorismo, que antecedeu 
este evento sobre as oportu-
nidades de negócio na Boa 
Vista, dizendo que “daqui a 
5 anos a ilha deverá receber 
400 mil turistas por ano, o que 

em termos práticos signifi ca 
por exemplo que os hotéis 
necessitarão de 1000 quilos 
de bananas por dia, se cada 
turista gastar 1000 escudos em 
artesanato durante a semana 
de estadia, as empresas ligadas 
ao artesanato poderão render 
perto de 441 mil contos de 
receitas por ano, serão consu-
midas 18 toneladas de peixe 
e 16 mil quilos de carne por 
semana. “As oportunidades 
estão à vista e alguém vai ter 

que as aproveitar”, referiu a 
responsável camarária.
Gala do empreendedorismo, a 
primeira realizada na ilha das 
dunas para premiar projetos 
que se têm destacado ao nível 
da responsabilidade social e 
qualidade ambiental.
A primeira distinção foi para o 
complexo ecoturístico de Spin-
guera no norte da Boa Vista, 
que abriu portas há dez anos.
A unidade turística foi pre-
miada na categoria de pre-
servação ambiental e sus-
tentabilidade e funciona em 
total respeito pelo ambiente, 
utilizando grande parte ener-
gias renováveis, de acordo 
com a proprietária do espaço, 
a jovem italiana Larissa: “é a 
única construção na Boa Vista 
que realmente foi feita em 
respeito pelo ambiente, depo-
sitando confi ança nos meios 
que a natureza dá, como o sol 

e o vento. A distância da Eletra 
na altura foi a razão que nos 
levou a acreditar na energia 
renovável e é com orgulho que 
hoje posso dizer que estamos a 
trabalhar com 95% de energia 
renovável”.
O gabinete insular de conser-
vação que atualmente trabalha 
em 7 das 14 áreas protegidas 
identifi cadas na ilha das dunas 
foi distinguido na categoria de 
proteção ambiental e desen-
volvimento comunitário.
O projeto está em ação há 
apenas dois anos mas os resul-
tados estão à vista ao nível da 
conservação da biodiversidade 
da ilha e do envolvimento das 
populações rurais.
O projeto tem mais um ano de 
vida pela frente. este prémio 
é para Marina Pereira, técnica 
do gabinete insular de conser-
vação, “um forte estímulo para 
continuar”.

para a instalação de um segundo espaço 
do empreendedor instalado no primeiro 
piso do Biblioteca Municipal.
A Ilha das Dunas recebeu a visita de 
um grupo de duas dezenas de jovens 
empresários nacionais fi xados nas ilhas 
de Santiago e S. Vicente, membros da 
AJEC, a Associação de Jovens Empresá-
rios de Cabo Verde. Jovens empresários e 

empreendedores das áreas do comércio, 
distribuição, construção civil que vieram 
conhecer as potencialidades e janelas 
de oportunidade e já estão a construir 
cadeias de negócio conectadas com a 
área do turismo. A entrega do Prémio do 
Jovem Empreendedor denominada “Gala 
Jovem Empreendedor Boa Vista 2013” 
realizou-se em Dezembro.
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Prémio Jovem Empreendedor
O Prémio do Jovem Empreendedor é um projeto da Câmara Municipal da Boa Vista, com o apoio da Agência 
para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação – ADEI, com o intuito de premiar e valorizar jovens empre-
sários em fase de criação e/ou expansão de negócios.

O Prémio do Jovem Empreen-
dedor tem uma periodicidade 
anual e poderão candidatar-se 
ao Prémio do Jovem Empreen-
dedor todos os cabo-verdianos 
com idade compreendida entre 
os 18 e 35 anos, promotores de 
projetos de criação ou expan-
são de empresas com caracte-
rísticas inovadoras e exequíveis. 
Cada candidato deverá apre-
sentar uma ideia de negócio 
(de criação ou expansão de 
uma empresa), devidamente 

estruturado e fundamentado 
de acordo com o formulário de 
projetos FAAGER disponibili-
zado no Gabinete de Apoio ao 
Investidor, Atividades Gerado-
ras de Rendimento, Emigran-
tes e Comunidades Imigra-
das – GAIAGRECI – Câmara 
Municipal da Boa Vista. 
O projeto deverá ser entre-
gue no Gabinete de Apoio ao 
Investidor, Atividades Gerado-
ras de Rendimento, Emigran-
tes e Comunidades Imigradas 

– GAIAGRECI – na Câmara 
Municipal. Deve ser entregue 
em formato papel (1 original + 
1 cópia), em capas de formato 
A4 e um exemplar no formato 
eletrónico que poderá ser 
enviado para o e-mail: comu-
nidades.cmbv@gmail.com ou 
entregue em suporte CD/DVD/
PENDRIVE. O GAIAGRECI 
proporciona toda a informação 
necessária de apoio à elabora-
ção do plano de negócios.
O Prémio do Jovem Empreen-

dedor dirige-se a projetos de 
criação e expansão de empre-
sas em qualquer sector de ati-
vidade e com:
• Características 

empreendedoras/
inovadoras; 

• Potencial de mercado;
• Viabilidade económica e 

fi nanceira;
• Impacto potencial do 

projeto na comunidade – 
local e/ou regional;

• Criação do próprio emprego.

Gala do empreendedorismo 
que também premiou duas 
empresas que sobressaem 
na área da responsabilidade 
social: ASA e hotel Marine 
Clube, o primeiro resort cons-
truído na ilha das dunas, nos 
fi nais dos anos 90.
“Uma das políticas da nossa 
empresa tem sido a parceria 
com a Câmara Municipal, 
Ministério da Educação, pro-
jetos culturais e desportivos 
que aparecem a necessitar de 
apoios; trata-se de um hotel 
que está próximo da comu-
nidade, com grande impacto 
na cidade de Sal Rei e não 
poderíamos deixar de manter 
esta política de responsabili-
dade social” - afi rmou Vítor 
Figueiredo, gerente do Marine 
Clube, a frisar a preocupação 
do grupo hoteleiro no apoio 
a projetos sociais umbilical-
mente ligados à vida da ilha.
Seguiu-se o desfecho do Pré-
mio Jovem Empreendedor, um 
concurso lançado pela pri-
meira vez pela autarquia e pela 
agência de desenvolvimento 
empresarial e inovação (ADEI), 
em parceria com a Câmara 

do Comércio do Barlavento 
e a Sociedade de Desenvol-
vimento Turístico das ilhas da 
Boa Vista e Maio.
De entre as oito ideias de negó-
cio que concorreram nas áreas 
da produção local de ovos, 
formação profi ssional e capa-
citação, artesanato e ofí cios, 
catering e eventos, o projeto 
escolhido foi o da criação de 
uma padaria e pastelaria na 
aldeia de João Galego, ideali-
zado por Silvano Rocha.
Além de cem mil escudos 
para desenvolvimento do pro-
jeto, o vencedor do Prémio 
Jovem Empreendedor vai con-
tar também com assessoria na 
elaboração do plano de negó-
cios e estudo de viabilidade, 
no acesso a instrumentos de 
suporte fi nanceiro, através 
dos centros de incubação dos 
sistemas de apoio a jovens 
empresários e outras fontes de 
fi nanciamento e a divulgação 
do projeto na revista Bubista 
da Câmara Municipal.
Mais uma iniciativa para des-
pertar o empreendedorismo 
no concelho boa-vistense com 
inúmeras janelas de oportuni-

dade por explorar em bene-
fício das populações locais, 
referiu o autarca boa-vistense 
José Pinto Almeida: “muitos 
outras empresas e instituições 
poderiam ter sido premiados, 
mas quisemos dar este pri-
meiro pontapé de saída com a 
primeira gala para mostrarmos 
que sem estas parcerias com 
a sociedade civil e o tecido 
empresarial da ilha não pode-
ríamos ter chegado onde che-
gámos, traduzindo o cresci-
mento turístico na melhoria da 
qualidade de vida das popula-
ções”.
Primeira gala do empreen-
dedorismo realizada na ilha 
das Dunas sob o lema cria-
tividade, atitude e inova-
ção, iniciativa do Boa Vista 

empreende, que decorreu no 
município ao longo de duas 
semanas. Programa pioneiro 
no concelho desenhado pela 
autarquia e pela Agência de 
Desenvolvimento Empresarial 
e Inovação para estimular o 
empreendedorismo e desen-
volver a economia local!





Bubista_take2.indd   21 13/12/19   12:32



2322 Saúde Pública22

Bubista • Dezembro • 2013

Vedação da lixeira municipal de Rabil

Ciente de que o Saneamento é uma das áreas mais exigentes e mais desafi antes numa Boa Vista que em ape-
nas 5 anos viu a sua produção de lixo passar de 6 para 25 toneladas por dia, fruto do aumento populacional 
exponencial e do fl uxo turístico, a autarquia da Ilha das Dunas tem levado a cabo diversas ações de limpeza 
nos pontos mais críticos, como é o caso do Bairro da Boa Esperança onde se estima  que vivam perto de 5000 
moradores. A Câmara tem vindo a adquirir mais contentores, reforçou as equipas de saneamento e fi rmou 
um protocolo com  a SDTIBM para vedação da lixeira municipal de Rabil.

A Sociedade de Desenvolvimento Turístico das ilhas 
da Boa Vista e Maio – SDTIBM e a edilidade da ilha 
das Dunas assinaram um protocolo para a vedação da 
lixeira municipal de Rabil. Trabalhos orçados em 4600 
contos garantidos a cem por cento pela SDTIBM, exe-
cutados pela edilidade com um prazo de realização 
de seis semanas. 
Um passo importante para controlar a gigantesca lixeira 
municipal de Rabil, onde são depositados numa cratera 
com quatro quilómetros de extensão os resíduos produ-
zidos na ilha inteira – povoados, hotéis e empresas.
Uma intervenção que vai ainda permitir combater os 
riscos para a saúde pública e contribuir para a susten-
tabilidade ambiental da ilha. Para além da vedação, 
dois guardas vão assegurar a vigilância permanente da 
gigante lixeira, onde habitam pessoas que vasculham 
o lixo à procura de comida para dar aos animais.
Depois de vedada a lixeira, o próximo objetivo é 
resolver a problemática do saneamento, esgotos e tra-
tamento de águas residuais na ilha.

Novo regulamento de resíduos sólidos aprovado em 
Assembleia Municipal

O novo Regulamento Municipal de recolha e trata-
mento de resíduos sólidos urbanos e limpeza pública 
da Boa Vista foi aprovado na primeira sessão ordiná-
ria da Assembleia Municipal deste ano 2013.

Um regulamento que tem em conta as respetivas categorias de 
produtores de resíduos, sob o princípio de “quem produz mais 
lixo paga mais”, entre valores que vão dos 150 escudos para 
habitações individuais, até tarifas de 500 escudos por quarto 
para resorts e dois mil escudos por tonelada para resíduos de 
construção.

Autarquia desenha plano de gestão de resíduos sólidos
Decidida no combate ao lixo, a autarquia boa-vistense está a desenhar um plano de gestão de resíduos sólidos. Um dos 
exemplos positivos que a autarquia boa-vistense quer implementar na ilha é a recolha domiciliária para por um lado diminuir 
a necessidade de contentores que são dispendiosos e frequentemente vandalizados e por outro lado educar os munícipes na 
missão da recolha.
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Festas de Nha Santa Isabel 2013. 
Tradição profundamente enraizada.

Festividades celebradas com muita “sabura”. 
Um tributo à padroeira da Boa Vista!

A Boa Vista esteve mais uma vez em festa para comemorar o dia do Município e de Nha Santa Isabel, 
padroeira da ilha das Dunas, para onde rumaram habitantes de lés a lés da ilha, de todos os cantos do país, 
emigrantes que regressaram à terra natal para viver as festividades e centenas de turistas que vieram conhe-
cer uma Boa Vista que tem muito mais que sol e mar para oferecer.

As cerimónias ofi ciais propria-
mente ditas começaram no dia 
3 de julho com a assinatura de 
um protocolo com a Cardio-
med, a clínica cardiológica 
da ilha, e com o lançamento 
de duas obras: o Trampolim 
de Abraão Vicente e Bento 
António Gonçalves, Vida e 
Descendência em Portugal e 
Cabo Verde. O percurso e a 
vida público-privada do pri-
meiro secretário geral do Par-
tido Comunista Português, que 
deixou raízes na Boa Vista.
Perante um Salão Nobre da 
Assembleia Municipal com-
pletamente cheio, tendo 
como convidados especiais 
José Freitas, o Presidente da 
Câmara de Tarrafal de S. Nico-
lau, e uma comitiva camarária 
do Seixal, com quem o muni-
cípio boa-vistense come-
mora em Outubro 23 anos 
de geminação, foi fi rmado 
um protocolo com a CAR-
DIOMED. O Centro Médico 
Cardiológico vai prestar men-
salmente 8 consultas gra-
tuitas aos colaboradores da 
Câmara e aos munícipes mais 
carenciados do concelho.
A cultura foi o ponto forte 

deste programa que depois da 
noite de guitarra e da Feira das 
Comunidades para promo-
ver a multiculturalidade que 
caracteriza a ilha das Dunas, 
apostou no lançamento de 
duas obras literárias. 
O deputado ventoínha e 
escritor Abraão Vicente deu a 
conhecer aos boa-vistenses o 
“Trampolim”, a sua primeira 
experiência de fusão entre a 
escrita, o português e a tra-
dição oral cabo-verdiana, 
um romance com muito de 
auto-biográfi co, revelado há 
3 anos ao grande público.
Bento António Gonçalves, 
Vida e Descendência em Por-
tugal e Cabo Verde, foi outra 
das obras lançadas durante 
as Festas do Município - Um 
trabalho fi nanciado pelas 
autarquias da Boa Vista, Sei-
xal e Almada sobre as origens 
e vida público-privada do 
primeiro secretário geral do 
Partido Comunista Português. 
Perseguido pelo regime sala-
zarista, Bento António Gonçal-
ves foi preso e deportado para 
os Açores, e depois para a Boa 
Vista onde casou com Justina 
Benoliel, falecendo no campo 

de concentração do Tarrafal 
em 1942. Uma obra em coau-

toria com António Policarpo e 
Augusta Madaleno. 

As provas de natação na Praia Diante continuam 
a juntar miúdos e graúdos

Corridas de burros e cavalos em afi rmação crescente. Câmara boa-vistense aposta cada vez mais na segurança da pista da praia 
Cabral. O polivalente Didjung recebeu os artistas Nho Nani, Jorge Neto e Juka que garantiram a festa numa noite sem fi m.

Bubista_take2.indd   23 13/12/19   12:32



25Festividades, Romarias, Tradições24

Bubista • Dezembro • 2013

“Sob o lema “Nôs morna, nôs Património, 
do Berço para a Humanidade!” 
Edição 2013 do Festival da Praia de Cruz 
apostou forte nos sons e ritmos das ilhas!

Morna, Funaná, Hip Hop, Coladeira, estilos variados mas com talento estritamente nacional! Foi assim a pri-
meira noite do Festival da Praia de Cruz na Boa Vista a 23 de Agosto, que este ano somou 24 anos de vida e 
homenageou a Morna na ilha berço sob o lema “Nos Morna, Nos património, do Berço para a Humanidade!

A nata das natas da ilha berço da Morna esteve reunida no 
Coletivo da Boa Vista que abriu as hostes do Festival que teve 
direito a lua ainda muito redonda e escapou da chuva com um 
recinto muito mais amplo e uma novidade: um palco móvel 

com backstage completo, ecrãs laterais, fi cando o antigo 
palco da Praia de Cruz para os camarins dos artistas.
Uma aposta da organização para elevar a dimensão cultural 
deste festival com 24 anos de vida!

1. Dez anos depois precisa-
mente, Zeca Nha Reinalda 
volta à Praia de Cruz e o 
público curva-se perante o 
senhor do Funaná!

2. Tibout Évora, Músico Boa-
vistense.

2

1
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Os tesouros da casa abriram o segundo dia 
do Festival da Praia de Cruz, a 24 de Agosto!

3

4 5

3. E eis que chegou Batchart 
com wikileak.

4. Naná.
5. Ceuzanny e Cordas do Sol, 

fecharam em beleza o cartaz 
deste primeiro dia.

Vozes da alma boa-vistense homenagearam a Morna, candidata a património imaterial, do Berço para a 
Humanidade, o lema desta vigésima quarta edição.

Estilos para todos os gostos e gerações, do tradicional ao puro 
reggae crioulo mas sempre com o carimbo do talento nacional 
e um momento de simbiose entre os cantos griot, o jazz e os 

ritmos tradicionais crioulos com Mamadu Sulabanku! 
Foi este o recheio da segunda noite do Festival da Praia de Cruz 
na Ilha das Dunas onde um tesouro da casa também atuou 
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1. A artista boa-vistense Celina 
Pereira cantou um Bubista 
Nha Terra que fez arrepiar 
um público muito presente, 
muito próximo e sedento 
de ver e ouvir uma relíquia 
da Boa Vista que fez uma 
surpresa à ilha berço!

2. “A nata das natas musical 
da casa”

1

2

pela primeira vez no palco 
do festival: Celina Pereira 
deixou arrepiado um recinto 
completamente cheio!
Também o artista Dani San-
toz já tinha estado em duas 
edições da Praia de Cruz, 
mas foi a primeira vez que 
atuou como artista princi-
pal. Funaná, mazurca, salsa, 
bossa nova, etc., ingredien-
tes do Bom Sinal lançado 
no ano passado espalharam 
uma fusão de sons e estilos 
pelo completamente cheio 
recinto do Festival.
Mamadu Sulabanku – Uma 
simbiose entre os cantos 

griot, jazz, world music, for-
temente temperada pelos 
ritmos tradicionais crioulos. 
Mais um dos momentos altís-
simos deste Festival, sobre-
tudo para a comunidade 
senegalesa que faz vida na 
ilha das Dunas!
O grupo de S. Vicente Nova 
Ideia, por muitos festivalei-
ros considerada uma das 
melhores atuações – mais 
uma escolha aprovada deste 
cartaz que apostou forte nos 

sons e ritmos das ilhas, do 
tradicional ao puro reggae 
crioulo.
Diretamente da capital, a 
estrearem-se na ilha das 
Dunas, os Kolabeat, um 
momento muito cool da noite, 
ao estilo do Krioul Soul Jazz.
Para todos os gostos e 
para todas as gerações, o 
ambiente da Praia de Cruz 
fez-se de gente resistente! 
Dois dias de boa música e 
muito bom espírito no ar!

Com a noite a fugir e o sol já 
a raiar, dona de uma voz sin-
gular, a artista Dina Medina 
tomou conta do palco, 
seguindo-se o gigante Boy 
G. Mendes e para comple-
tar os grandes nomes de um 
Festival cada vez com mais 
dimensão no roteiro musi-
cal do país, Grace Évora, 
pela primeira vez a solo na 
ilha das Dunas, prendeu o 
público da Praia de Cruz até 
bem de manhã!
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Questão colocada aos munícipes:

De que forma a multicultural população boa-
-vistense observa o rumo que a ilha da Boa Vista 
está a tomar e deve tomar?

“Considero que apesar dos ventos 
de desenvolvimento que pairam so-
bre a Boa Vista, com um Aeroporto 
Internacional a receber cerca de 35 
voos por semana de vários cantos da 
Europa, com os resorts de luxo que 
foram construídos na zona de Chave 
e Lacacão, há ainda muito por fazer 
para falarmos em progresso efetivo. 
Na minha opinião, não só a Câmara 
Municipal como toda a sociedade 

boa-vistense que hoje é feita de mis-
tura com gente de todos os cantos de 
África, do país e da Europa devem 
atentar fortemente na questão do sa-
neamento, uma grande dor de cabeça 
na Boa Vista de hoje com as nossas 
praias paradisíacas de outrora a se-
rem invadidas de lixo. Vejo por isso a 
limpeza pública como uma das áreas 
prioritárias de intervenção na minha 
ilha berço.”

MARIA AUGUSTA PINTO, 47 anos, com raízes presas à Boa Vista por 
parte do pai, emigrada em Paris, França, há 28 anos.
Profi ssão: Porteira

“Penso que a Boa Vista está no bom 
caminho, porque o turismo é um dos 
principais motores de desenvolvi-
mento, mas acho que temos que ter 
cuidados redobrados sobretudo ao ní-
vel da preservação ambiental da ilha 
das Dunas, sob pena de a “galinha 
dos ovos de ouro do país” se esgotar. 
Um dos casos mais gritantes é a nossa 
Praia Diante, a “praia do povo”, hoje 

repleta de lixo tanto na areia como no 
mar. Aquela praia que fez as delícias 
da nossa juventude é hoje depósito de 
todo o tipo de lixeira. É preciso redes-
pertar o sentimento de amor verda-
deiro à terra e apostar fortemente no 
trabalho de sensibilização para dei-
xarmos uma boa herança ambiental 
às gerações vindouras e para falarmos 
em turismo sustentável.”

AMÉLIA PINTO, 46 anos, vive em S. Vicente mas está umbilicalmente 
ligada à Boa Vista por parte dos pais.
Profi ssão: Professora

“Vejo a Boa Vista a crescer todos os 
dias, pouco a pouco e sinto que a 
população começa aos poucos a tirar 
mais valias do turismo. É o caso da 
cultura local  que está a ser valoriza-
da através do projeto Art Boa Vista, ao 

qual estou associada desde o primeiro 
momento. Um núcleo de artistas boa-
vistenses unidos para promover e es-
timular o artesanato com carimbo da 
ilha das Dunas.”

MARIA ALVES ANDRADE, 43 anos, natural e residente em Rabil, 
Profi ssão: Artesã
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“Sinto que a Boa Vista está a mudar 
rápido demais para o tanto que há 
a fazer ao nível de investimentos de 
base, como infraestruturas sanitárias, 
formativas, culturais, de amparo so-
cial. O desfasamento entre os “dois 
mundos” que a ilha das Dunas con-
tém, por um lado os hotéis, o cresci-
mento, o fl uxo turístico, por outro o 
surgimento de guetos, o elevado custo 
de vida, as acessibilidades e serviços 

muito defi citários para as demandas. 
Até agora, a população boa-vistense 
está a usufruir muito pouco do fenó-
meno turístico e penso que só através 
de uma aposta séria no produto cultu-
ral da ilha é que poderemos falar em 
melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes e  elevação da qualidade 
do destino Boa Vista, muito para além 
de sol e mar, por si só incipiente.”

ALCIDES RAMOS MORAIS, natural de Rabil, 36 anos de idade. 
Profi ssão: Artesão de olaria

“A Boa Vista tem grande potenciali-
dade e pode proporcionar inúmeras 
janelas de oportunidade mas é preci-
so mais iniciativa própria por parte da 
sociedade civil para agarrar os desa-
fi os que vão surgindo.
A população não pode esperar pela 
Câmara Municipal para tudo. Os boa-

vistenses de lés a lés da ilha devem 
unir-se, devem ser mais ativos, mais 
empreendedores, aproveitando as 
possibilidades criadas pelo fenómeno 
turístico que cresce de vento em popa 
na turística ilha, mas valorizando e 
preservando a tradição e identidade 
locais.”

TIBO ÉVORA, 39 anos, Kabrer francês, com raízes em Cabeça de 
Tarafes nascido em Paris, residente atualmente na Boa Vista. 
Profi ssão: Músico

“A Boa Vista está a atravessar uma fase 
de crescimento muito veloz, a popu-
lação cresceu exponencialmente pas-
sando de 4 mil para 13 mil habitantes 
estimadamente em apenas 5, 6 anos 
e por isso considero que é necessá-
rio pensar a sério no desenvolvimento 
sustentável. As minhas grandes preo-
cupações centram-se no saneamento 

e juventude, duas áreas que devem 
ser bem cuidadas para que a juventu-
de da ilha não fi que para trás e perca 
oportunidades interessantes. Os po-
deres local e central devem concertar 
políticas e medidas para que o capital 
humano da ilha seja cada vez mais 
capacitado e apto a benefi ciar do 
“comboio do desenvolvimento””

JOSÉ PINTO, 45 anos, natural de Estância de Baixo, emigrado há 13 
anos em França, Presidente Associação Eco Chaves, França, residente 
em Paris. 
Profi ssão: Pintor

“Apesar do cenário de conjetura de crise 
internacional, do ponto de vista do cres-
cimento, penso que a Boa Vista alcançou 
importantes ganhos nestes últimos cinco 
anos sobretudo, afi rmando-se como um 
dos destinos turísticos preferenciais do 
mercado europeu, altamente valoriza-
do pelo clima, pela localização, exotis-
mo, beleza natural, riqueza ambiental, 
morabeza, as gentes, a cultura singular. 
Por outro lado, há um contraste social 
que se acentua, gerando desequilíbrios, 

e faltam sobretudo infraestruturas para 
responder às demandas e às perspec-
tivas de crescimento desenhadas para 
a ilha, nova ponte da Ribeira de Água, 
ampliação do aeroporto internacional, 
mais cuidados de saúde, melhoria das 
estradas do município. A Boa Vista gera 
receitas muitíssimo importantes para o 
todo nacional e por isso os poderes local 
e central devem pensar juntos, em sin-
tonia, numa estratégia de crescimento 
sustentável”.

MARINA VALENCI, 55 anos, natural de Roma, Itália, residente na Boa 
Vista há 3 anos.
Profi ssão: Empresária dos ramos imobiliário e turístico

Bubista_take2.indd   28 13/12/19   12:34



Promoção Social 29

Bubista • Dezembro • 2013Bubista • Dezembro • 2013

CENTRO DE DIA PARA IDOSOS
Plano Municipal da Terceira Idade

Projeto “Envelhecer com qualidade, Envelhecimento ativo”
Esta bonita e admirável faixa 
etária merece os mais ras-
gados elogios sob todos os 
aspetos. Se hoje usufruimos 
de melhores condições de 
vida na saúde, educação, nas 
infrestruturas, na habitação e 
no bem estar de um modo 
geral é porque as primeiras 
gerações souberam lançar as 
primeiras sementes e cons-
truíram as bases.
No que cabe à autarquia, a edi-
lidade tem vindo a desenvolver 
diversas atividades junto dos 
idosos da ilha e temos alguns 
projetos que brevemente entra-
rão em vigor. A proteção e 
apoio à terceira idade constitui 
uma das nossas prioridades. 
Podemos destacar algumas 
dessas atividades, alguns des-
ses projetos e programas: 
• Anualmente atribuimos um 

subsídio monetário à Asso-

ciação de Idosos da Boa 
Vista, mediante a assina-
tura de um protocolo, que 
é destinado à implementa-
ção das suas atividades.

• Concedemos também apo-
ios diversos em situações 
de vulnerabilidade consta-
tada, nomeadamente apoio 
médico-medicamentoso, 
evacuações, entre outros.

• Está em processo de elabo-
ração, em parceria com a 
Câmara Municipal do Sei-
xal, o Plano Municipal de 
Terceira Idade, que será 
um importante instrumento 
de gestão das políticas para 
esta camada.

• A partir de 7 de Outubro 
deste ano, demos início a 
um programa de levanta-
mento exaustivo dos idosos 
na ilha, com vista a conhe-
cer profundamente a situa-

ção social, económica, 
habitacional e sanitária em 
que cada um se encontra e 
a partir daí traçar políticas 
e programas.

• Brevemente será lançado 
o projeto Loja Social, um 
espaço e um serviço que 
vai funcionar no Centro 
Comuni tário de Sal Rei. Os 
bens doados pelas empre-
sas, associações, ONG´s 
e pelos particulares serão 
distribuídos aos mais neces-

sitados, mediante um levan-
tamento social.

• Implementaremos dentro em 
breve o programa denomi-
nado Envelhecimento Ativo, 
que visa dotar o Centro 
Comunitário de Sal Rei de 
diversas valências destinadas 
à terceira idade, nomeada-
mente desenvolvimento de 
atividades culturais, aulas de 
informática, educação física, 
convívio, reuniões, entre 
outras atividades.

Associação Eco Chaves apoia município boa-vistense no 
fi nanciamento de dois projetos sociais na ilha berço

A construção de 21 casas de banho públicas pelos povoados e um jardim infantil em Bofareira há muito recla-
mado. Os emigrantes boa-vistenses que estão a fazer vida no estrangeiro continuam a contribuir fortemente 
para o desenvolvimento da ilha berço!

A Associação Eco Chaves, criada por 
emigrantes boa-vistenses radicados em 
França, conseguiu um fi nanciamento de 
dez mil contos.
O montante vai ser canalizado para a 
construção de 21 casas de banho e de 
um novo jardim infantil na localidade 
de Bofareira.
Formada há mais de duas décadas por 
emigrantes boa-vistenses radicados em 
Paris, França, a Associação Eco Chaves 
que hoje integra emigrantes de todos 
os cantos do arquipélago e a própria 
comunidade francesa num total de 80 

associados, é uma espécie de ponte 
umbilical cultural entre os fi lhos da terra 
que fi caram e quem teve um dia que 
partir à procura de uma vida melhor.
Apesar de fi sicamente longe, os boa-vis-
tenses emigrados em França continuam 
a acompanhar e a apoiar fortemente o 
desenvolvimento da ilha berço e do país.
A Associação Eco Chaves conseguiu um 
fi nanciamento de dez mil contos.
O montante vai ser destinado para a 
contrução de 21 casas de banho e um 
jardim infantil em Bofareira.
Um apoio que não fi ca por aqui, tal 

como confi rmou à BUBISTA José Pinto, 
pintor, fi lho da Boa Vista há 13 anos 
emigrado em Paris e Presidente da Asso-
ciação Eco Chaves, que assinala a 26 
de Outubro de 2013, 24 anos de exis-
tência. Implementaremos dentro em 
breve o programa denominado Enve-
lhecimento Ativo, que visa dotar o Cen-
tro Comunitário de Sal Rei de diversas 
valências destinadas à terceira idade, 
nomeadamente desenvolvimento de ati-
vidades culturais, aulas de informática, 
educação física, convívio, reuniões, 
entre outras atividades.
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Triplo Salto: aulas de música nos jardins
de infância da ilha
Elevar a qualidade do ensino é o objetivo deste projeto educacional inovador abraçado pela Câmara Municipal 
da Boa Vista desde o primeiro momento, já implementado em cinco jardins infantis na Ilha das Dunas!

Triplo Salto, assim se designa este pro-
jeto educacional pioneiro desenhado 
para elevar a qualidade do ensino na 
Boa Vista através da contribuição do 
fenómeno do Turismo.
O nome do projeto inspirou-se no cam-
peão mundial da modalidade do triplo 
salto, Nelson Évora, foi idealizado em 
2007 por Armando Ferreira, responsável 
pela abertura do mercado turístico lusi-
tano a Cabo Verde, país ao qual esteve 

desde sempre ligado pessoal e profi s-
sionalmente, e foi conceptualizado por 
um fi lho da terra emigrado em Portugal 
aquando dos primeiros ventos de trans-
formação que começaram a pairar sobre 
a ilha das Dunas, Marcelo Évora.
O Triplo Salto integra os três níveis de 
ensino – pré-primário, básico e secun-
dário e tem como fi nanciadores, além 
da Câmara Municipal, operadores turís-
ticos, prevendo-se a adesão ao projeto 

de outras empresas da ilha, em especial 
hotéis e outras organizações com liga-
ção à indústria do turismo.
O projeto educacional quer apostar na 
excelência do ensino, ajudando a ape-
trechar as escolas da ilha com material 
didático e meios humanos, mas também 
quer estimular o pensamento crítico e 
resgatar valores e identidades que estão 
a perder a força com o vento que atra-
vessa a ilha das Dunas.
Nesta fase o projeto está implementado 
em cinco jardins infantis da Boa Vista, 
geridos pela Igreja Católica, de João 
Galego a Sal Rei, ao Centro Educativo 
do Bairro da Boa Esperança, num uni-
verso de mais de cem alunos, iniciando 
com crianças de 4 anos de idade, cen-
trado na Educação Musical.
Apoiados no transporte até aos jardins 
e no alojamento na ilha das Dunas, 
docentes portugueses e um professor 
de música brasileiro, permaneceram 
na Boa Vista durante cerca de um mês 
em média cada um para ensinar edu-
cação musical aos meninos e meninas 
que estão já a benefi ciar deste tipo de 
ensino que quer formar os pequenos 
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futuros grandes cidadãos da Boa Vista, 
intelectualmente interessantes, huma-
namente bem estruturados, ligados ao 
berço e aos valores da terra.
Depois de ter sido gerido por uma 
Comissão Instaladora, os corpos dire-
tivos do Triplo Salto, registado como 
Associação para a Inovação, Educação 
e Cultura já estão construídos, tendo a 
professora Dina Almeida como Presi-
dente do Conselho Directivo.
O projeto Triplo Salto percorre nesta 
fase o segundo ano de vida.

Institucional

Bubista • Dezembro • 2013

Portal online da CMBV – nova imagem institucional

No novo site a Câmara Municipal vai 
disponibilizar informações sobre o 
Município, distribuídas em categorias 
como A ilha, Câmara Municipal, Ser-
viços, Entretenimento, Alojamentos, 
Transportes, Notícias, Agenda, Galeria 
de fotos e vídeos, Contactos, Serviços; 
esta última categoria dividida em depar-
tamentos públicos, empresas, saúde, 
segurança, documentos e educação.
A Câmara Municipal, por sua vez, 
estará presente em subcategorias como: 
Presidência, Paços do Concelho, Áreas 
de Intervenção, A Autarquia, Projetos 
Municipais, Calendário de Eventos, 
entre outras.

A médio prazo, será criado o Balcão 
de Atendimento online, onde qualquer 
documento poderá ser solicitado através 
do envio do requerimento via e-mail, ou 
simplesmente preenchendo o formulá-
rio, através da Internet, sem deslocações 
e sem fi las de espera.
Para além de servir como uma ferra-
menta informativa, o site municipal, ser-
virá também como uma ferramenta de 
participação do exercício da cidadania, 
onde os munícipes/utilizadores pode-
rão expressar suas opiniões e como um 
meio de divulgação de todo o municí-
pio, quer para os turistas, para os emi-
grantes e para a própria população.
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Câmara da Boa Vista reativa 
Centro Municipal de Proteção Civil

Depois da calamidade que atingiu a Boa Vista em Setembro do ano passado, o Centro Municipal de Proteção 
Civil da Boa Vista criado em 2002 mas parco em meios, está a ser reativado e a apetrechar-se de condições 
humanas e materiais. Além de uma potente motobomba com capacidade para bombear 180 toneladas de 
água por hora, e uma nova viatura de combate a incêndios, foram levadas a cabo obras de drenagem de água 
pluvial para evitar os habituais cenários de alagamento, com água estagnada e mosquitos à mistura.

A principal intervenção foi feita 
na avenida 4 de Julho, em frente 
ao Polivalente Didjung, orçada 
em mais de 400 contos. Foi uma 
das medidas levadas a cabo 
pelo Centro Municipal de Pro-
teção Civil para evitar o habitual 
alagamento com poças gigantes 
de água estagnada na zona do 
liceu e do Bairro da Boa Espe-

rança quando a chuva bate à 
porta. Uma medida que já pro-
vou surtir resultados, quando 
das últimas chuvas deste ano 
que destruíram parcialmente a 
via alternativa deixando uma 
vez mais a população boa-
vistense isolada. Recorrendo 
à motobomba rapidamente a 
Proteção Civil conseguiu drenar 

os lagos de água que se concen-
traram em redor do liceu e no 
Bairro da Boa Esperança - zonas 
habitualmente críticas.
Além de uma nova viatura 
de combate a incêndios e 
de um tubo de 500 metros 
para permitir a bombagem 
de água estagnada, equipa-
mentos canalizados para a 

Boa Vista pelo Ministério da 
Administração Interna, foram 
feitos uma série de testes no 
terreno com a motobomba 
já adquirida no ano passado 
após a intempérie que atingiu 
a ilha das Dunas. Um investi-
mento da Câmara Municipal 
na ordem dos 1500 contos.
Através de uma parceria com 
a CV Telecom está ainda a 
ser criado um número da 
Proteção Civil, gratuito, para 
onde a população poderá 
ligar em qualquer situação 
de emergência.
E porque a proteção civil é 
uma tarefa que a todos diz 
respeito, o plano de con-
tingência desenhado pela 
autarquia em parceria com o 
governo está a ser fortemente 
socializado com empresas, 
serviços da ilha e com a 
população.

Edilidade apoia campanhas de castração 
e esterilização de animais de rua

“Cuidar dos animais é cuidar acima de tudo da saúde pública do município”

A situação dos animais de 
rua no turístico município da 
Boa Vista é uma das grandes 
preocupações desta autar-
quia que tem apoiado forte-
mente a Associação Amigos 
dos Animais da Boa Vista 
criada em 2009 na realiza-
ção de campanhas de cas-
tração e esterilização de ani-
mais errantes e na atribuição 
em março de 2012 de um 

espaço no Centro Comuni-
tário para que a Associação 
possa realizar consultas, 
cirurgias e tratamentos. 
São campanhas que têm 
contado com a participação 
de veterinários de todos os 
cantos do mundo, comba-
tendo problemas detetados 
nos cães e gatos, como casos 
de febre da carraça, além de 
muitos parasitas internos e 

externos nos animais, pas-
síveis de serem transmitidos 
às pessoas, com redobrada 
preocupação com as crian-
ças.
A atuação da Associação 
em parceria com a Câmara 
tem passado sobretudo pela 
castração de animais, mas é 
nosso objetivo a médio prazo 
construir um canil no muni-
cípio.
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Câmara Municipal fi rma protocolo com o Instituto das 
Estradas na ordem dos 6500 contos para compor 
estradas do município afetadas pela intempérie do 

ano passado
A intervenção abrangeu as estradas 
nacionais e municipais da Boa Vista, do 
norte ao sul, afetadas pelas fortes chu-
vas que em setembro do ano passado 
caíram sobre a ilha, bloqueando as 
ligações entre os povoados, a capital do 

município, os hotéis e o aeroporto inter-
nacional. Obras de reparação custeadas 
através do contrato programa fi rmado 
entre a autarquia da Boa Vista e o Ins-
tituto de Estradas (IE) no valor de 6500 
contos. A Câmara investiu 1500 contos, 

o restante montante foi assegurado pelo 
Fundo Autónomo de Estradas.
Os trabalhos que se prolongaram até 
fi nais de setembro incidiram essencial-
mente ao nível da drenagem de água e 
da reparação da calçada.

Inauguração do Quintal da Música

Inauguração do Quintal da Música Pedro Magala marcou Festival de Mornas da Boa Vista 2013

Foi a 20 de outubro de 2013 
que nasceu na Biblioteca 
Municipal um novo espaço 
cultural inteiramente dedi-
cado à música e aos artistas 
boa-vistenses. A inauguração 
do Quintal da Música “Pedro 
Magala” foi um dos pontos 
altos do Festival de Mornas 
da Boa Vista que animou o 
Município com espetácu-
los musicais e um ciclo de 
workshops, homenageando 
a morna na ilha berço, can-
didata a Património Imaterial 
da Humanidade!
Tem dezenas de composi-
ções originais ainda para 

partilhar com o grande 
público e uma enorme von-
tade de gravar mais traba-
lhos discográfi cos. 
Depois de ter concretizado 
aos 75 anos o sonho de uma 
vida com o lançamento do 
Bordão di Nha Violão, uma 
compilação de dez solos, o 
artista boavistense de João 
Galego, Pedro Magala, um 
dos melhores guitarristas 
de Cabo Verde, diz que tem 
muito, muito ainda para 
dar!
Pedro Magala inspirou este 
novo espaço pensado para 
fervilhar de cultura musical 

boa-vistense. Uma homena-
gem, tal como salientou o 
autarca José Pinto Almeida 
durante o discurso de inau-
guração, a um património 
vivo da cultura boa -vistense!
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São 3 os projetos camarários em curso 
considerados estruturantes concebidos 
numa perspetiva de futuro num 
investimento total de 240 mil contos

Principais projetos em carteira da edilidade para elevar a qualidade  do destino Boa Vista e sobretudo 
melhorar a qualidade de vida dos boa-vistenses.

Atrair os milhares de turistas que visi-
tam por semana a Boa Vista para fora 
dos resorts, cerca de 8 mil por semana 
vindos dos vários pontos do globo, para 
conhecer a vida real da “Ilha Fantás-

tica”, usos e costumes, tradições, gas-
tronomia, dança e música, é o objectivo 
desta Câmara Municipal. Apostamos 
por isso na criação de condições para 
uma oferta cultural e social de quali-

dade na ilha. Está para breve a abertura 
ofi cial de dois dos três equipamentos 
edifi cados.

Centro de Artes e Cultura
Estão em fase de conclusão os 
trabalhos do Centro de Artes e 
Cultura da ilha da Boa Vista, 
que vai nascer no espaço do 
antigo jardim infantil Peixi-
nho. 
Um espaço de inclusão social 
e de promoção da cultura 
boa-vistense pensado para 
proporcionar cursos de pin-
tura, fotografi a, dança, teatro e 
artesanato.
Uma sala com capacidade 
para 350 pessoas composta 
por sala de artesanato, sala de 

exposição, pintura, fotografi a, 
etc.
Os trabalhos têm o prazo de 
execução de 8 meses e vão 
custar 64 mil contos.
O Centro foi concebido para 
funcionar como um núcleo 
dinamizador de todas as for-
mas de expressão artística.
O Centro de Artes e Cultura 
já atingiu 60% da obra. Faltam 
agora os trabalhos de acaba-
mento: canalização, electrici-
dade, ar condicionado, portas, 
janelas e pintura.
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Polidesportivo Coberto de Sal Rei
Projeto orçado em 78 mil contos, localizado na zona do Bom Sossego, em Sal Rei. O novo polidesportivo contempla espaços 
para a prática de desporto, comerciais e para alojamento de caravanas, além de salas de jogos, ginásio, refeitório e gabinetes 
técnicos.

CineTeatro Municipal
O novo Cine Teatro Municipal da Boa Vista é uma infraestrutura 
de raiz, com um prazo de execução de um ano. A obra está 
orçada em 104 mil contos e está a cargo da construtora boa-
-vistense Oásis Construções.
É uma obra desenhada pelo arquiteto Jorge Teixeira, que vai 
fazer nascer no centro da capital do município um espaço com 
sala de espetáculos com capacidade para 400 pessoas, além de 
área comercial com 29 lojas e um restaurante. O anfi teatro que 
estava inicialmente previsto para o rés do chão vai passar para 
o piso superior e no rés do chão fi carão as lojas, galerias e um 
restaurante panorâmico. Os trabalhos arrancaram em março de 
2012 mas tiveram que parar para redimensionamento do pro-
jeto. Retomaram em 16 de Dezembro de 2013.
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Praia de David – Um dos recantos mais encantadores da Ilha das Dunas
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