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Prezados Munícipes,
É com muita satisfação que publicamos mais uma edição da Revista “Bubista” que, como sabem, 

constitui um dos meios de veiculação e divulgação das atividades da Câmara Municipal da Boa Vista. 
Além desta publicação colocamos ao dispor de todos os Munícipes e Instituições interessadas informa-
ções sempre atualizadas através da nossa página eletrónica www.municipiodaboavista.com, no Face-
book e em todos os Órgãos de Comunicação Social do País, nomeadamente a Rádio “Voz d’Bubista”.

Esta edição pretende dar conta de algumas das mais recentes atividades e realizações da Câmara 
Municipal. Os ganhos para esta Ilha e seus habitantes foram vários.

Continuamos o nosso modo de pensar e agir com espírito de missão pública e a manter, senão refor-
çar, diálogos permanentes com os Munícipes e várias Instituições e Associações sediadas nesta Ilha, no 
País e além fronteiras. Procuramos também estreitar as relações com as Representações Diplomáticas 
sediadas na Capital do País.

Construímos e inaugurámos um conjunto de Infraestruturas Municipais em Cerimónias Presididas 
por Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca e pelo Presidente da Câmara 
Municipal da Boa Vista. Estes atos contaram também com iminentes figuras e munícipes, vários Autar-
cas Nacionais e com o Presidente da Assembleia Municipal do Seixal (Portugal), Dr. Alfredo Monteiro.

Todas essas Infraestruturas recentemente inauguradas têm as suas respetivas valências. Devido à exi-
guidade de espaço vou fazer referência a apenas algumas delas.

O Dr. Alfredo Monteiro veio testemunhar, além do conjunto de Infraestruturas Municipais, o emble-
mático Pavilhão Desportivo “Seixal”. Este Pavilhão, multifuncional, custou aos Cofres do Município 
mais de setenta mil contos. O nome de batismo “Seixal” atribuído ao Pavilhão significa um gesto de 
profundo reconhecimento pelas excelentes relações de Amizade e Cooperação existentes entre aquele 
Município lusitano e o da Boa Vista há mais de duas décadas. Estas relações muito têm contribuído para 
aproximar as respetivas Populações.

Construímos e inauguramos também outras Infraestruturas de Excelência como é o caso do Centro 
de Artes e Cultura que homenageia Personalidades como o Músico Luís Rendall (Ti Lis) e o Artesão 
Emiliano Silva (Nhá Comandante). Este investimento contempla também várias valências. Custou mais 
de sessenta mil contos e visa promover uma diversidade de atividades comprometidas com a Educação, 
a Cultura, a História, o desenvolvimento Profissional e muitas outras manifestações artísticas e culturais.

Igualmente foram motivos de regozijo a inauguração do Polivalente e do Fitness Park no Povoado de 
Bofareira, bem como o Urinol Público, um fitness park e ligação à Rede Elétrica 24 Horas em Povoação 
Velha. Os nossos Cidadãos da Terceira Idade viram o Centro de Dia de Idosos pronto a funcionar e a 
acolher muitos daqueles que contribuíram para o progresso desta Ilha e merecem o nosso respeito, 
reconhecimento e carinho.

Inaugurámos também a Escola de Formação de Pescadores. Fizemos a reabertura do Matadouro 
Municipal no Rabil. Também temos dado acurada atenção à Habitação Social com remodelações e 
construção de raiz de várias moradias para aqueles que mais necessitam. Lançámos a 1.ª Pedra para 
Construção da Praça Amizade Boa Vista/Tarrafal de São Nicolau no Povoado de Estância de Baixo. 
Realizámos o Fórum do Empreendedorismo, a Semana da Juventude, Feiras diversas, arruamentos e 
obras de requalificação urbana, adquirimos mais quatro camiões para os serviços de Saneamento para 
recolha porta a porta, continuamos o abastecimento de água com autotanques lá onde é necessário e 
lançámos redes de ligação de água ao domicílio, apoiámos o transporte escolar e realizámos muitas 
outras ações ou intervenções, as quais o prezado leitor poderá constatar nas páginas desta publicação.

Nesta época de especiais comemorações, aproveito esta oportunidade para desejar, do fundo do 
meu coração e em nome da Câmara Municipal da Boa Vista, felizes Festividades Natalícias e excelen-
tes realizações para o ano 2016. Desejamos os melhores sucessos pessoais, familiares e profissionais a 
todos os boa-vistenses. Peço também que acreditem nesta Ilha e que procuremos ser todos promotores 
do seu Progresso!

Um grande abraço a todos.
O Presidente da Câmara Municipal,

José Pinto Almeida

José Pinto Almeida
Presidente da Câmara 

Municipal da  
Boa Vista

Mensagem do Presidente
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O embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Cabo Verde, Donald L. Heflin, manifestou essa 
possibilidade durante a visita de cortesia que efetuou à Câmara Municipal, quando da sua primeira deslocação à 
ilha da Boa Vista.

Numa visita de cortesia à 
Câmara Municipal da Boa 
Vista, onde foi recebido pelo 
vice-presidente, Xisto Batista, 
Donald L. Heflin tomou o 
pulso ao desenvolvimento 
económico e social da ilha da 
Boa Vista, das suas oportuni-
dades de negócios e dos desa-
fios que a ilha tem pela frente.
Os dois debruçaram -se ainda 
sobre o Centro de Emergên-

cias da ilha, (atual Centro de 
Proteção Civil), um espaço 
financiando pelo governo nor-
te-americano, através do seu 
representante em Cabo Verde.
Apesar de grandes investimen-
tos da autarquia no Centro de 
Proteção Civil, ainda assim, 
carece de mais meios para 
responder à demanda na ilha.
O embaixador diz estar aberto 
para analisar o projeto da 

Câmara da Boa Vista e ofere-
cer equipamentos à Proteção 
Civil, por forma a estar mais 
apetrechada para dar vazão às 
necessidades do Município.
Durante o encontro falaram 
ainda do setor turístico na ilha 
da Boa Vista e dos constrangi-
mentos que este trouxe à ilha, 
e também do ecoturismo.
O diplomata manteve ainda 
encontros com outras autori-

dades locais, nomeadamente 
o Comando Regional da Polí-
cia Nacional e a SDTIBM.
Ainda visitou o liceu da Boa 
Vista, a Natura 2000, a Fun-
dação Tartaruga e a Naturalia.
Nesta deslocação, Donald 
Heflin fez-se acompanhar 
por uma equipa da Embai-
xada e pelo responsável do 
Departamento de Diplomacia 
Pública, Jim Hagengruber.

Donald L. Heflin prontifica-se em oferecer uma 
ambulância à Proteção Civil

José Pinto Almeida recebe embaixadora  
do Senegal
Fatoumata Rassoul regozija -se com a boa integração  
de seus conterrâneos neste concelho

A embaixadora do Senegal em Cabo Verde, Fatoumata Binetou Rassoul, foi recebida pelo presidente da Câmara 
Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida, para tomar o pulso ao desenvolvimento da Boa Vista.

No encontro falaram sobre 
a integração da comunidade 
senegalesa residente na ilha, 
na sua maioria no bairro de 
Boa Esperança, e debruçaram
se ainda sobre a possibili
dade de uma geminação com 

algumas cidades francesas.
Do lado da embaixadora houve 
uma total abertura, em ajudar 
a autarquia a geminar se com 
alguns Municípios da França, à 
semelhança de outras congé
neres cabo verdianas.

A diplomata sustentou que 
essa futura geminação deverá 
abranger áreas como  a edu
cação, a cultura, o desporto e 
as artes.
A diplomata senegalesa man
teve um encontro com os seus 
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O edil da ilha da Boa Vista, José Pinto Almeida, quer fortalecer os laços de amizade e cooperação com 
municípios angolanos e tê ‑los como parceiros no desenvolvimento do seu Município.

A par disso, convidou recen
temente a Embaixadora de 
Angola em Cabo Verde, Josefa 
Cruz, a inteirar se da reali
dade da maior ilha turística 
de Cabo Verde.
A diplomata angolana 
que esteve pela primeira 
vez nesta ilha mostrou

se impressionada com os 
encantos e as oportunidades 
de investimentos que a ilha 
oferece.
Sem hesitar, prontificou
se em dar o seu contributo, 
para que se possa estabele
cer uma cooperação e gemi
nação entre alguns muni

patrícios, onde auscultou 
atentamente os seus desaba
fos, preocupações e sugestões.
À saída da reunião, Fatou
mata Rassoul disse estar 
satisfeita com a integração 
dos filhos da sua terra no 
Município da Boa Vista.
Em nome da comunidade 
senegalesa, um participante 
agradeceu à autarquia, em 

especial ao seu presidente 
José Pinto Almeida, pela 
pronta disponibilidade em 
apoiar esta comunidade em 
situações difíceis. 
Além de se reunir com a 
comunidade senegalesa, a 
embaixadora visitou todos 
os povoados da ilha, as obras 
municipais e as instalações 
hoteleiras.



Boa Vista quer geminar -se com Municípios 
angolanos



Cooperação6

Bubista • Dezembro • 2015

Em maio, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Vivo Energy Cabo Verde, Cristóvão Coimbra, 
efetuou uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida.

Após sete meses à frente do Vivo Energy 
Cabo Verde, Cristóvão Coimbra deslocou-
-se à ilha das dunas para inteirar -se in loco 
do mercado, onde tem pelo menos um 

posto de venda que comercializa com-
bustíveis e lubrificantes da marca Shell.
Cristóvão Coimbra quis entender a dinâ-
mica do crescimento económico da ilha 

da Boa Vista e as suas perspetivas para 
os próximos tempos e assim traçar estra-
tégias para fazer o acompanhamento 
deste desenvolvimento.
“Estamos aqui para avaliar as nossas 
atividades e perceber as perspetivas 
que há do desenvolvimento da ilha e 
projetar o crescimento da nossa própria 
marca (Shell)”, frisou.
O PCA da Vivo Energy Cabo Verde quer 
reforçar e trazer novas dinâmicas para a 
empresa na Boa Vista.

cípios angolanos e o da Boa 
Vista.
Josefa Cruz, que esteve na ilha 
das dunas a convite do autarca 
local, visitou as instalações da 
Biblioteca Municipal, Centro 
de Juventude, infraestruturas 
municipais, nomeadamente 
Centro de Arte e Cultura e 
Pavilhão Desportivo.

A Embaixadora, que se fez acompa
nhar do Conselheiro da embaixada de 
Angola em Cabo Verde, José Dos San
tos, e da Responsável da Área Admi
nistrativa, Dulce Neto, esteve também 
em outros pontos da ilha para conhe
cer melhor a vivência desses povos, 
os postais de visita da Boa Vista, bem 
como os serviços prestados pelas uni
dades hoteleiras.

PCA da Vivo Energy Cabo Verde efetuou  
uma visita de cortesia ao edil boa -vistense
Cristóvão Coimbra quer reforçar e trazer novas 
dinâmicas para a empresa nesta ilha

O Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida, foi recebido pelo novo embaixador da 
China em Cabo Verde, DuXiaocong.

Com esta visita, José Pinto 
Almeida quis estreitar os 
laços de amizade entre a 
República Popular da China 
e o seu Município, iniciados 
com o então embaixador 
SuJian, que chegou a visitar 

a ilha das dunas em abril de 
2014.
Com o novo diplomata a 
chefiar a Embaixada da 
República Popular da China 
em Cabo Verde, José Pinto 
Almeida não cruza os braços 

e vai à procura de parcerias 
para conseguir um forte con-
tributo para o desenvolvi-
mento da Boa Vista.
Sobre a mesa estiveram 
vários projetos estruturantes 
para a ilha da Boa Vista e 

equipamentos que estão em 
standby, a precisar de um 
input financeiro.
Quiçá em breve, a ilha da Boa 
Vista pode vir a ter marca chi-
nesa, assim como prometeu o 
então embaixador da China.

Autarca da Boa Vista recebido pelo novo 
Embaixador da China em Cabo Verde
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O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida, e o Administrador da Universidade Lusófona 
de Cabo Verde assinaram recentemente um protocolo de cooperação para beneficiar os estudantes da ilha.

Esta é mais uma ação da 
autarquia boa -vistense, no 
sentido de ajudar os estudan-
tes da ilha com menos condi-
ções de prosseguir o ensino 
superior.
A partir de agora os alunos 
que já terminaram o 12º ano 
de escolaridade têm a opor-
tunidade de beneficiar de 
50% de desconto nas propi-
nas, na Universidade Lusó-
fona de Cabo Verde.
Com base nesse documento, 

a Universidade Lusófona de 
Cabo Verde compromete -se 
ainda em atribuir 50 vagas 
para a frequência dos cur-
sos por si ministrados, aos 
estudantes que satisfaçam as 
condições de matrícula em 
vigor e em conceber, organi-
zar e realizar cursos de curta 
duração, seminários, confe-
rências e outras iniciativas de 
formação.
Por sua vez, a edilidade terá 
por incumbência divulgar os 

cursos ministrados pela ULCV 
e demais informações impor-
tantes junto do público -alvo 
(alunos do 11º e 12º anos e 
comunidade em geral), sele-
cionar os alunos interessados 
nos cursos e dar conheci-
mento dos mesmos à Univer-
sidade, bem como aceitar os 
processos de candidatura e 
matrícula dos candidatos.
Ainda baseado neste acordo, 
a Câmara da Boa Vista 
responsabiliza -se em receber 

nas suas instituições estudan-
tes da Lusófona para estágio 
curricular em disponibilizar, 
sem afetar as suas funções, 
profissionais competentes 
para os tutorar e procurar 
linhas de financiamento 
concessionais para financia-
mentos de ações de forma-
ção, projetos de pesquisas 
e de desenvolvimento tec-
nológico, de interesse para 
o município, previamente 
acordados pelas partes.

Os estudantes da Boa Vista que pretendem prosseguir o ensino superior na cidade da Praia têm a possibilidade 
de beneficiar de até 50% de desconto nas propinas no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (ISCJS).

Na ilha da Boa Vista, um 
número considerável de alu-
nos que termina o ensino 
secundário não dispõe de 
meios financeiros para pros-
seguir estudos superiores; 
sendo assim a edilidade local 
não tem mãos a medir à pro-
cura de alternativas para que 
os sonhos destes jovens não 
caiam por terra.
Nessa procura de soluções, 
renovou recentemente um 
protocolo de cooperação 
com o Instituto Superior de 
Ciências Jurídicas e Sociais 
(ISCJS), com o objetivo de 
responder à necessidade dos 
estudantes locais.

O documento foi rubricado 
entre o autarca da ilha, José 
Pinto Almeida, e o presidente 
do ISCJS.
À Luz deste protocolo, as 
duas entidades mostram -se 
empenhadas em potenciar as 
condições que lhes permitam 
cumprir eficazmente as mis-
sões que lhes são confiadas, 
enquanto instituições nacio-
nais apostadas em contribuir 
para a promoção da capaci-
dade competitiva e o desenvol-
vimento sustentável da ilha.
As partes acordam ainda em 
promover uma parceria ativa 
no âmbito da formação aca-
démica e qualificação profis-

sional, através do desenvolvi-
mento de programas de ensino/
formação, de projetos, pesqui-
sas e extensão, promoção de 
eventos científicos, nomeada-
mente palestras e congressos, 

intercâmbio de informações e 
de publicidades.
No âmbito desse protocolo 
o ISCJS vai anualmente atri-
buir à CMBV um número de 
vagas não inferior a 7, para 

Universidade Lusófona de Cabo Verde  
disponibiliza 50 vagas para alunos boa -vistenses

Autarquia renova protocolo com ISCJS
Alunos da Boa Vista podem beneficiar de até 50% de 

desconto nas propinas nesta universidade
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frequência dos seus cursos, 
conceder até três vagas, com 
redução de 50% de propina, 
para a frequência, por parte 
de funcionários da autar-
quia, de cursos a nível de 
licenciatura, bem como criar 
condições especiais aos alu-
nos subsidiados pela CMBV, 
mediante atribuição de redu-
ções nos valores das propi-
nas de 25% a 50%, tendo 
em conta nomeadamente o 
número de alunos indica-
dos, a média final do can-

didato e o curso escolhido;
De igual modo o ISCJS vai 
contribuir, em condições a 
serem definidas por comum 
acordo, através dos seminá-
rios, conferências e outras 
atividades afins de formação, 
para aumentar a capacitação 
dos profissionais e quadros 
da Câmara Municipal da 
Boa Vista, para um desempe-
nho eficaz das suas funções, 
valorizando a sua carreira 
profissional e técnica, forne-
cer apoio técnico na análise 

e elaboração de projetos,  
estudos e políticas de forma-

ção, e outras relacionadas 
com a formação profissional.

A Câmara Municipal da Boa Vista e o Banco Cabo‑Verdiano de Negócios (BCN) acabam de fazer uma adenda ao 
protocolo de cooperação existente entre as duas entidades desde 2009.

De acordo com o proto-
colo, a edilidade e o BCN 
disponibilizaram o valor de 
50 milhões de escudos, isto 
é, vinte e cinco milhões de 
escudos cada um, para dis-
ponibilização de um Fundo 
para Promoção de Atividades 
Geradoras de Rendimento na 
ilha de Boa Vista (FAGER).

Face à necessidade de alagar 
essa parceira e também de 
lhe dar uma nova dinâmica 
foi feita uma adenda ao pro-
tocolo, alargando o crédito 
para a reabilitação urbana.
Sendo assim, o FAGER passa 
a ser um Fundo destinado a 
financiamento de atividades 
geradoras de rendimento e 

de reabilitação urbana da 
Boa Vista.
Com base neste acordo, os 
pedidos de financiamento 
devem ser encaminhados 
para a autarquia, que ana-
lisará o dossiê é posterior-
mente o enviará ao banco 
para aprovação, de acordo 
com as normas bancárias.

Para atividades geradoras de 
rendimento a nível individual, 
o limite de financiamento vai 
até um milhão de escudos e 
quando se trata de um grupo 
organizado, o limite máximo 
é de dois milhões de escudos.
Já para a reabilitação urbana 
o limite máximo é de dois 
milhões de escudos.

Câmara e BCN disponibilizam financiamento 
para atividades geradoras de rendimento  
e de reabilitação urbana da Boa Vista
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Um ano e pouco após a apresentação do “Projeto de Requalificação Urbana do Largo de Santa Isabel e Praia 
d’Diante” abre ‑se uma luz de esperança para a sua materialização.

O projeto de requalificação 
urbana que visa dotar a cidade 
de Sal Rei, mais precisamente o 
Largo de Santa Isabel e a Praia 
d’Diante, de condições propí
cias para uma maior atrativi
dade turística para a Ilha da 
Boa Vista e, consequentemente, 
conferir maior competitividade 
à ilha como destino turístico, 
recebeu um cofinanciamento 
da Sociedade de Desenvolvi
mento Turístico das Ilhas Boa 
Vista e Maio (SDTIBM), no valor 
de 90 mil contos.
Um montante que corres
ponde a 37% do valor global 
da obra, que está orçada em 
243.191.098$00 (duzentos 
e quarenta e três milhões, 
cento e noventa e um mil e 
noventa e oito escudos).
Com base num protocolo de 
cooperação, assinado pelo 
presidente da Câmara Muni
cipal, José Pinto Almeida, e 
pelos Administradores Avelino 
Bonifácio Lopes e Daniel Ulis
ses Santos, em representação 
do Conselho de Administra
ção da SDTIBM, esta última 

compromete se em disponibi
lizar toda a quantia prometida, 
tranche por tranche.
É de ressaltar que a 1ª tranche, 
no valor de 5 mil e quatrocen
tos contos, que corresponde a 
6% do montante a ser conce
dido pela SDTIBM, foi entregue 
quando da assinatura do refe
rido documento.
“Desde o início abraçámos este 
projeto que, mesmo não abar
cando toda a cidade, abrange a 
“baixa” da cidade de Sal Rei, por 
isso, é para nós uma satisfação 
enquanto gestores da Socie
dade de Desenvolvimento, cofi
nanciar este projeto”, ressaltou 
Avelino Bonifácio.
Segundo o PCA da SDTIBM, 
a requalificação urbana foi 
identificada desde o início por 
esta administração como uma 
das áreas que deve beneficiar 
de alguma concentração de 
esforços e de algum recurso 
da Sociedade, para, conjun
tamente com a autarquia, 
melhorar o aspeto visual e 
oferecer serviços de melhor 
qualidade aos turistas.

Na altura da apresentação do 
projeto, o edil local, José Pinto 
Almeida, disse estar deter
minado em arrancar com as 
obras do projeto antes do tér
mino do presente mandato, 
prometendo, igualmente, 
trabalhar afincadamente na 
busca do financiamento para 
a sua materialização.
“Prometi que ia lutar para 
que  esse projeto não fique 
só no papel. Acreditamos que 
vamos materializar este pro
jeto para o bem desta ilha, 
desta cidade e de Cabo Verde”, 
sustentou o líder camarário.
Para o autarca da ilha  
das dunas, trata se se um 
projeto ambicioso que vai 

qualificar o turismo local.
Ainda no âmbito do plano de 
melhoria da imagem da cidade 
visando torná la cada vez mais 
competitiva, José Pinto Almeida 
sublinhou que a equipa do 
gabinete técnico da Câmara e 
da Sociedade estão a trabalhar 
no projeto de requalificação da 
praia de Cabral, para ter pas
seios, ciclo vias, estradas em 
condições e iluminação pública.
“Estamos a trabalhar também 
o projeto de requalificação 
da entrada de Sal Rei, o que 
é muito importante e vai dar 
uma nova aparência à cidade, 
bem como o projeto de estrada 
que liga a avenida da Shell ao 
estádio de futebol”, concluiu.

SDTIBM cofinancia com 90 mil contos  
o “Projeto de Requalificação Urbana do Largo 

de Santa Isabel e Praia d’Diante”
José Pinto Almeida promete arrancar com as obras 

antes do término deste mandato
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Atividades culturais e educativas marcaram o Dia Mundial do Turismo na Boa Vista

Enquadrado nas comemo-
rações do Dia Mundial do 
Turismo (27 de setembro), 
que ocorreu sob o lema “Um 
milhão de Turistas um milhão 
de Oportunidades”, a ilha 
da Boa Vista acolheu diver-
sas atividades, sobretudo de 
carácter cultural e recreativo.
Trata -se de uma iniciativa da 
Sociedade de Desenvolvi-
mento Turístico das Ilhas de 
Boa Vista e Maio (SDTIBM), 
em parceria com a autarquia 
local, com o intuito de divul-
gar e sensibilizar o valor cul-
tural, social e económico do 
setor turístico.
Este ano, o evento contou 
com programas de grande 
envergadura, que visam 
sobretudo fazer renascer e 
valorizar as tradições da ilha 

das dunas, convictos que 
dessa valorização surgirão 
milhões de oportunidades 
para o turismo.
Na roda das celebrações 
foram realizadas formação 
em produção de tambores, 
workshops de danças tradi-
cionais, sobre a preservação 
ambiental nas zonas costei-
ras da Boa Vista e palestra 
sobre “Morna: da transna-
cionalidade nas suas origens 
às expressões de multicul-
turalidade do povo cabo-
-verdiano”.
O livro “Património Histó-
rico da Ribeira Brava”, do Dr. 
Lourenço Gomes, foi tam-
bém apresentado por oca-
sião das comemorações do 
Dia Mundial do Turismo.
Ainda foram promovidas a 

segunda gincana do turismo, 
feira de artesanato e gastro-
nomia, jogos tradicionais e 
uma campanha de limpeza 
das praias.
A programação envolveu 
também a participação das 
crianças, transmitindo -lhes a 
importância deste setor, que 
é considerado o motor da 

economia nacional, sobre-
tudo da ilha das dunas, onde 
tudo gira à sua volta.
Os mais pequenos efetua-
ram uma visita à SDTIBM 
para começar a desenvolver 
a noção da importância do 
Turismo para o desenvolvi-
mento de Cabo Verde.

Atividades culturais e educativas marcaram  
o Dia Mundial do Turismo na Boa Vista
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A XXVI edição do Festival Praia de Cruz foi “simplesmente sensacional”, opinião dos festivaleiros que se 
alegraram com os artistas escolhidos pela autarquia para abrilhantar as duas noites do certame.

No primeiro dia a responsabili-
dade de abrir o palco do evento 
recaiu sobre o grupo local Uni-
son, que depois deu lugar a 
uma excelente atuação de Ceu-
zany. A artista ficou encantada 
com a vibração do público. 
“Esta é a minha terceira atua-
ção no festival Praia de Cruz e 
primeira a solo. Foi uma atua-
ção incrível de que realmente 
não estava à espera, amei e 
espero ser convidada para a 
próxima edição”, sustentou.
A seguir Juka aqueceu os fes-
tivaleiros com as suas mais 
diversas composições.
O músico manifestou também 
a sua satisfação pelo facto de 
o público ter sido espetacular 
durante a sua atuação.
Elji & Mika Mendes foram 
recebidos calorosamente pelo 
público e numa atuação bem 
sensual levaram  -no ao delírio.
Já eram por volta das 4h00, 
quando o artista da atualidade 
Lejemea subiu ao palco com a 
responsabilidade de fechar em 
grande o primeiro dia da XXVI 
edição do Festival Praia de Cruz.
Lejemea, que também no ano 

passado esteve neste evento, 
não deixou seus créditos por 
mãos alheias e agitou os festi-
valeiros com as suas melodias.
“O público correspondeu e 
foi muito bom”.

Público ao rubro com as atua‑
ções Dynamo, Djodje e Ricky 
Boy
Os milhares de festivaleiros 
que marcaram a presença no 
segundo dia do festival vibra-
ram sem medida às atuações 
dos artistas escolhidos para 
a noite, mas a energia foi 
ainda reservada para o show 
de Dynamo, Djodje e Ricky 
Boy.
Na segunda noite, o palco 
da Praia de Cruz foi aberto 
pelos artistas do projeto local 
Roberto Carlos de Cabo 
Verde, Gaby, Débora, Boni-
fácio, Nanok, Djugan e com 
as mais diversas composi-
ções começaram a aquecer o 
local. De seguida a bela voz 
de Solange Cesarovna, com 
um reportório mais suave e 
calmo, encantou os presen-
tes no certame.

Com quase 40 anos de car-
reira e sete álbuns no mer-
cado, o artista cabo -verdiano 
Blick Tchutchi, com as suas 
músicas “Ku forminga ku 
tudo gosta”, “Naquel dia tão 
lindo” e outras composições, 
deu o seu melhor.
Ferro Gaita, grupo com mui-
tas atuações no festival Praia 
de Cruz, aqueceu a noite ao 
ritmo do funaná.
Jorge Neto, o homem que faz 
sempre vibrar o público.
Já era praticamente de manhã 
quando Dynamo, Djodje e 
Ricky Boy subiram ao palco 
para fechar mais uma edição 
do festival Praia de Cruz 2015.
O público, todo ele eufórico, 

vibrou ao ritmo das músicas 
salientes desse trio.
O festival ficou marcado por 
muito civismo e a avaliação 
é extremamente positiva.
Simplesmente sensacional, 
tudo de bom, boas atuações, 
grandes artistas, são algu-

XXVI edição do Festival Praia de Cruz foi 
“simplesmente sensacional”

O público ficou eufórico com atuações dos artistas
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A ilha da Boa Vista foi a escolhida para representar o país, na primeira feira cabo ‑verdiana que teve lugar no 
Município de Zocca (Itália), nos dias 17, 18 e 19 de julho.

A feira ocorreu no centro da 
próspera cidade de ZOCCA 
(Modena, Emilia -Romagna), 
cidade geminada com o 
Município da Boa Vista 
desde maio de 2014.
A feira cabo -verdiana na 
Zocca foi um evento interna-
cional de carácter comercial, 
turístico e de negócios, dando 
assim a conhecer melhor a 
Cultura de Cabo Verde e as 
suas potencialidades como 

um destino turístico e comer-
cial. Na feira foram expostos 
diversos stands com aborda-
gem da cultura, do turismo, 
da música, da arte, do teatro, 
da dança, do entretenimento, 
da gastronomia, do empreen-
dedorismo, das oportunidades 
de investimentos, do desporto, 
das excursões, camping, 
workshops, estágios, inter-
câmbios, pesca, agricultura, 
pecuária, Educação e Saúde.

Os visitantes puderam com-
prar produtos em exposição, 
avaliar ofertas para férias, tra-
balho, e participar em even-
tos culturais.
Os representantes das empre-
sas privadas, que pretendem 
conhecer as oportunidades 
de investimento ou comér-
cio em Cabo Verde, tiveram 
a oportunidade de contactar 
diretamente as autoridades, 
a fim de obterem informa-

ções sobre a evolução do 
mercado cabo -verdiano. A 
feira foi uma excelente opor-
tunidade de promoção das 
potencialidades da ilha das 
dunas.
Por aqueles dias ouvi-
ram muitas músicas cabo-
-verdianas nos mais diversos 
ritmos e sonoridades.
Também o que não faltou 
foram os pratos típicos da 
nossa cultura gastronómica.

Zocca foi palco da Primeira feira cabo -verdiana
Boa Vista foi a ilha escolhida para apresentar  
o arquipélago

mas palavras expressas pelos 
entrevistados no areal do fes-
tival Praia de Cruz.
Em termos de segurança, o 
festival decorreu na maior tran-
quilidade”, traduzindo exata-
mente aquilo que foi o lema 
deste certame: “Diversão com 
tranquilidade e Segurança”.

Nesta edição a edilidade proi-
biu a venda de bebidas em 
garrafas de vidro, garantindo 
um festival seguro, tranquilo, 
e um ambiente sustentável.
O festival vem ganhando 
novas dimensões e para o 
ano espera -se um evento 
com cartaz bem atrativo.
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A vereadora da Cultura Iva Livramento regozijou ‑se com o resultado da IIª edição do concurso “Comunidades 
Criativas” que este ano contou com uma maior participação dos munícipes.

Filhos da terra ou não, o 
certo é que muitos deixaram-
-se levar nessa aventura de 
revelar o que lhes vai no 
íntimo da alma.
Cada um com a sua habili-
dade e seu talento entraram 
no “jogo” e aceitaram o desa-

fio deste concurso e trou-
xeram à tona o que de bom 
sabem fazer ou expressar, nas 
mais diversas modalidades 
como “Expressão Literária, 
Fotografia, Expressão Plástica 
e Artesanato”.
Em mais este número das 

“Comunidades Criativas”, 
crianças, jovens e adultos 
colocaram à votação do 
público e dos júris muitos 
trabalhos fascinantes, encan-
tadores e sobretudo inovado-
res, traduzindo justamente a 
essência do concurso que é 

o de descobrir novos valores 
e talentos na ilha das dunas.
Apesar de estar satisfeita com 
o resultado alcançado, para 
o ano vindouro a respon-
sável pela pasta da Cultura 
almeja maior envolvimento 
dos munícipes.

Iva Livramento regozija -se com o resultado da 
IIª edição do concurso “Comunidades Criativas”

Agora confira os vencedores:
“Expressão Literária  ‑ Poesia 
Adultos”
1º Classificado  - Pastor Ivan 
Duarte, com a poesia “Boa Vista 
de muitos e de uns poucos”
2º Classificado  - Eulina Neves 
com poesia “Bubista”

“Expressão Literária  ‑ Poesia 
Crianças
1º Classificado  - Luana Mendes.
Helena Duarte venceu o 1º lugar 
na categoria “Expressão Literária 
 - Prosa Adultos”

Fotografias
1º Classificado  - Cíntia Lima
2º Classificado  - Filando Oliveira

Expressão Plástica  ‑ Desenho 
Crianças (6 ‑12 anos)
1º Classificado  - Tiago Fragoso
2º Classificado  - Bruno Miguel

Expressão Plástica  ‑ Desenho 
Jovem
1º Classificado  - Flaviano Soares

Expressão Plástica  ‑ Desenho 
Adultos
1º Classificado  - Zequinha 
Centeio

Artesanato Reciclagem  ‑ Crianças
1º Classificado  - Jardim Pietro 
Pancinni
2º Classificado  - Jardim Santa 
Isabel

Artesanato Reciclagem  ‑ Adultos
1º Classificado  - Maria Livramento
2º Classificado  - Inorina Santos
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Como é habitual a programação das festividades das Festas do Município e de Nha Santa Isabel inclui várias 
atividades que vão desde a vertente desportiva, à cultural, religiosa e social, fazendo sempre um misto entre o 
profano e o religioso.

Um pouco por todos os 
povoados, o desporto deu 
pontapé de saída às celebra-
ções das festas do Município 
com torneios em modali-
dades como futebol, futsal, 
atletismo, ciclismo, andebol, 
voleibol e basquetebol.
Ainda na linha do desporto 
aconteceram disputas de 
ringue, tacada, bisca, uril e 
damas.
A Natação, a tradicional 
regata, corrida de burro e a 
prova de hipismo fizeram jus 
às atividades desportivas.
De referir que no inter-po-
voações as festas de Santo 
António, na localidade de 
Povoação Velha, abriram a 
ala das celebrações culturais.
Neste âmbito ainda foram 
premiados os vencedores 
da 2ª edição do concurso 
“Comunidade Criativa” e foi 
conhecida a vencedora da 
Gala dos Pequenos Cantores 
da ilha.
No dia 23 todo caminho 
apontava para a localidade 
de João Galego, para cele-
bração das festas de São João 
e no dia seguinte fez-se um 
percurso à aldeia vizinha 
de Fundo das Figueiras para 
as atividades em honra ao 
mesmo Santo padroeiro da 
zona norte.
Já no dia 25 foi a vez das 
celebrações de San Jonzinho 
no povoado de Cabeça dos 
Tarafes e na cidade de Sal Rei 
foi promovida uma palestra 
sobre “Industriais Culturais e 
Criativas: O desafio da inter-
nacionalização da Cultura 

cabo-verdiana”, proferido 
pelo sociólogo e artista plás-
tico cabo-verdiano, Abrão 
Vicente.
A programação cultural con-
tou ainda com diversos Espe-
táculos e shows musicais, 
apresentação de livro, Miss 
Município, palestras, confe-
rências, noite de violinos e 
de guitarra, feiras, brincadei-
ras tradicionais, “Lumenara”, 
concurso “Rua mais bonita 
em honra da Santa Isabel”, 
exposição de pinturas e o 
habitual almoço popular.
Ainda a nível cultural a 
população saiu à rua numa 
serenata em honra da santa 
padroeira, Nha Santa Isabel.
Como forma de proporcio-
nar diversão a todos e dina-
mizar a economia local, o 
tradicional baile popular, 
este ano deu lugar a três dias 
de espetáculo musical com 
artistas da casa e internacio-
nais nomeadamente Tabanka 
Djazz.
Por ocasião das festividades 
do Município, o Presidente 
da Câmara Municipal, José 
Pinto Almeida, inaugurou 
23 casas de banho, jardim e 
parque infantil de Bofareira, 
ligação de rede domiciliária 
de água no Rabil, e entregou 
quatro habitações sociais.
O ponto alto das celebrações 
foi marcado por uma procis-
são e santa eucaristia, em 
honra de Nha Santa Isabel.
Antes disso realizou-se pere-
grinação das famílias com 
oração de terço e reflexões, 
exibição de filmes sobre a 

vida dos Santos, oração e 
procissão de velas na capela 
de Nossa Senhora da Boa 

Esperança, rumo à igreja 
paroquial de Santa Isabel.

O Sagrado e o Profano presentes nas Festas 
do Município e de Nha Santa Isabel
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Melhores alunos do liceu premiados pela Câmara
Os três melhores alunos do Ensino Secundário da ilha da Boa Vista foram premiados pela edilidade da ilha, 
numa gala “Pelo Mérito Escolar”.

De acordo com o ciclo, os 
alunos receberam o valor de 
20, 15 e 10 mil escudos.
Micaela Gomes - 1º ciclo, 
com a média de 18,7 levou 
o prémio de 10 mil escudos.
Já no 2º ciclo, o prémio de 
15 mil escudos foi para 
Manuela Corá, que obeteve 
a classificação de 18,5.
O prémio no valor de 20 
mil escudos foi entregue ao 
aluno do 3º ciclo, Yuri Tava-
res, com a média de 17,5.
Os estudantes dizem estar 
orgulhosos com o mérito 
alcançado e agradeceram à 
Câmara Municipal por mais 
este gesto junto da comuni-
dade estudantil.
A Gala “Prémio Mérito Escolar” 

tem como objetivo reconhecer 
os esforços dos discentes.
De acordo com a vereadora 
Iva Livramento, trata-se dum 
gesto simbólico da autarquia 
para com esses alunos e tam-
bém um incentivo à excelên-
cia no ensino secundário na 
Boa Vista.
“Queremos incentivar os alu-
nos a ter boas notas e tornar 
essa gala num evento anual”, 
realçou.
Essa primeira distinção da 
Câmara junto da comunidade 
estudantil abrangeu apenas 
os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos 
do liceu, mas para o ano vai 
abarcar estudantes do ensino 
básico, conforme garantiu a 
vereadora Iva Livramento.
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A terceira edição da Gala dos Pequenos Cantores da ilha da Boa Vista encheu de gente e de alegria o polivalente 
Djidjung.

Numa noite de muita agita-
ção e de difícil decisão para 
os júris, Lavínia Freire (Sal 
Rei), Karen Soares (Povoação 
Velha), Mayara Spencer (Rabil), 
Lívia Santos (Bofareira) e Miriã 
Ramos (Sal Rei) estavam todas 
a postos para conquistar a 
“coroa” da 3ª Edição da Gala 
dos Pequenos Cantores. 
O ritmo, o estilo em palco e a 
afinação, foram os três items 
que estiveram na avaliação 
das candidatas do “Talento 
Bubista”, na gala dos Peque-
nos Cantores que já vai na 
sua terceira edição. Uma 
tarefa que não foi muito fácil 
dada a potencialidade des-

sas pequenas “artistas” boa-
-vistenses. Depois de boas 
atuações no palco e de muita 
vibração foram conhecidas 
as três vencedoras.
Mayara Spencer do Rabil foi a 
melhor da noite e levou para 
casa a “coroa” da vencedora 
da terceira Edição da Gala 
dos Pequenos, no segundo 
lugar ficou Lavínia Freire de 
Sal Rei e na terceira posição 
Miriã Ramos também de Sal 
Rei.
O evento foi organizado numa 
parceria entre a autarquia, BV 
Eventos e Associação RBS e 
mereceu nota positiva por 
parte do público.

3ª Edição da Gala dos Pequenos: Mayara 
Spencer do Rabil foi a vencedora da noite
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A Câmara Municipal da Boa Vista, em parceira com diversas entidades locais, organizou de 1 a 31 de junho um 
conjunto de atividades para assinalar “Junho, mês da Criança”.

As atividades abrangeram crian-
ças de todos os povoados da 
ilha e custou ao cofre do Muni-
cípio mais de duzentos contos.
As crianças participaram em 
diversas atividades, nomea-
damente jogos, música, 

gincanas de perguntas com 
direito a brindes, galas, tea-
tro, observação de estrelas, 
poesia, dança, atividades 
ambientais e muito mais.
O “Bubista Talentos – III 
Edição da Gala dos Peque-

nos Cantores – foi o prato 
forte das comemorações de 
“Junho mês da Criança”.
Aliaram -se ao lema de promo-
ver a diversão das crianças no 
mês que lhes é dedicado, par-
ceiros como BV Eventos, Asso-
ciação Rapaz Bom Sossego, 
Associação Mulheres Cabeça 
dos Tarafes, Escola Nova Gera-
ção, UNISOM, EBI, ACUB, 
Igreja do Nazareno, Associa-
ção Varandinha, Polo Educa-
tivo e Jardim Infantil da Povoa-
çãoVelha e o grupo Tiki -Taka.
É de salientar que a edilidade 
da ilha da Boa Vista, através do 
pelouro da Promoção Social, 
organiza mensalmente uma 
Agenda Municipal Infantil, 
para enriquecer a diversão das 
crianças da ilha da Boa Vista.

As atividades da Agenda 
Municipal abarcam crianças 
de todas as localidades da 
ilha das dunas.
Entre as atividades destacam-
-se aulas de música tradicio-
nal, hora do conto, palestras 
sobre Saúde Dentária e apro-
veitamento escolar, Educação 
e Cidadania e outros temas, 
cinema, intercâmbio, concurso 
de vozes, aulas de xadrez, ofi-
cina de verão e dança.

Mês de junho, mês da Criança, assinalado em 
grande na ilha das dunas

Autarquia gasta mais de 200 contos nas atividades 
“junho, mês da Criança”
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Alexandra Tomar e Mayla Mendes foram as duas vencedoras da 3ª Gala do Empreendedorismo

Dentro do “Boa Vista 
Empreende”, a gala do 
Empreendedorismo voltou à 
baila para oferecer o “Prémio 
Jovem Empreendedor”, isto 
é, para galardoar mais um 
jovem da ilha com melhor 
projeto de criação ou expan-
são de negócios, e ainda pre-
miar os vencedores do con-
curso de “Ideias de Negócios 
Criativas e Inovadoras”, bem 
como distinguir empresas/
instituições que se destaca-
ram no âmbito da promoção 
do empreendedorismo e na 
Responsabilidade Social.
O concurso “Prémio Jovem 
Empreendedor” juntamente 
com o de “Ideias de Negó-
cios Criativas e Inovadoras” 
esteve aberto ao público até 
ao dia 23 de novembro.
No total foram entregues 6 
projetos candidatos ao “Pré-
mio Jovem Empreendedor e 
32 para o concurso “Ideias 
de Negócios Criativas e Ino-
vadoras”.
Taxativamente ao “Prémio 
Jovem Empreendedor, a 
jovem boa -vistense Alexan-
dra Tomar, com o seu projeto 
“Produção de fraldas descar-
táveis”, convenceu os jurados 
e levou o prémio no valor de 
100 mil escudos em equipa-
mentos, um tablet oferecido 
pela Unitel T+, apoio da ADEI 
na concretização do projeto, 
através da Incubadora do 
Turismo na Boa Vista e ainda 
o auxílio da autarquia e tam-
bém da ADEI na implementa-
ção do projeto vencedor.
A ideia é criar uma linha de 
produção de fraldas descar-

táveis para bebés até apro-
ximadamente 2,5 anos, fral-
das geriátricas para idosos e 
absorventes higiénicos para 
mulheres.
O negócio é inovador por 
ser produzido localmente, 
embora a matéria -prima 
e a máquina de produção 
venham do Brasil. Todo o 
design do produto será feito 
em Cabo Verde por designers 
nacionais.
Sabendo que a produção de 
fraldas para bebés é a linha 
âncora de produção, preten-
demos também divulgar os 
contos tradicionais e musi-
cas infantis cabo -verdianos 
através de folhetos que 
acompanharão cada pacote 
de fraldas para que os pais 
possam contar as histórias/
músicas às crianças, com o 
apoio do Ministério da Cul-
tura.

O “Prémio Jovem Empreen-
dedor” da autarquia boa-
-vistense conta com o apoio 
da Agência para o Desenvol-
vimento Empresarial e Ino-
vação (ADEI), com o intuito 
de premiar e valorizar jovens 
empresários em fase de cria-
ção ou desenvolvimento de 
negócios em qualquer setor 
de actividade.

“Babysitting ao domicílio” 
ganha concurso de “Ideias 
de Negócios Criativas e Ino‑
vadoras”
Ainda na gala foram distingui-
das os vencedores do concurso 
de “Ideias de Negócios Criati-
vas e Inovadoras”, destinado 
a jovens do terceiro ciclo da 
Escola Secundária da Boa Vista.
“Babysitting ao domicílio”, 
projeto da aluna Mayla Men-

Autarquia empenhada na promoção do 
empreendedorismo na Boa Vista
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des levou a melhor nesse 
concurso e foi premiado com 
50 mil escudos e um tablet.
A ideia visa criar uma agên-
cia de prestação de serviços 
de babás/acompanhamento 
de crianças ao domicílio e 
não só.
O objetivo principal é forne-
cer profissionais que terão a 
função de cuidar de bebés e 
crianças até 12 anos, no seu 
próprio espaço. Além do ser-
viço principal, a agência terá 
como serviços secundários: 
cursos de primeiros socorros, 
ofertas de cursos sobre como 
cuidar de bebés, formação 
das profissionais (qualifica-
ção e avaliação psicológica); 
palestras para os pais e outros 
cursos consoante as necessi-
dades do mercado.
A agência irá ainda apostar 
na especialização de servi-
ços como: babás bilingues, 
babás para folgas, férias, fim-

-de -semana, noturnas, e para 
festas. 
No segundo lugar, com o pré-
mio de 30 mil escudos, ficou 
a aluna Romina Tavares, men-
tora do projeto “Unidade de 
transformação do milho”.

A aluna Romina beneficiou 
ainda de um telemóvel ofe-
recido pela Unitel T+.
A ideia de negócio está rela-
cionada com a criação de 
uma empresa de trituração 
de milho, café e outros pro-
dutos. 
“Nasci na localidade de 
Povoação Velha, uma zona 
periférica da ilha da Boa Vista, 
e constatei que as pessoas 
das zonas rurais têm o hábito 
de comer cereais, sobretudo 
derivados do milho (papa, 
cachupa, xerém, e cuzcuz) 
e para confecionar estes pra-
tos têm que se deslocar para 
comprá-los na Cidade de 
Sal-Rei e como se sabe são 
componentes essenciais para 
confeccionar pratos típicos 
cabo-verdianos”, justificou. 
Ainda este projeto tem um 
outro carácter que é aprovei-
tar os recursos desperdiçados 
para serem aproveitados para 
a produção de ração para 
animais.
O projeto “Turismo de Mon-
tanha” do aluno Arikson Silva 
ficou na 3ª posição e levou o 
prémio de 20 mil escudos e 
um telemóvel oferecido pela 
Unitel T+.

O promotor pretende esta-
belecer um turismo de mon-
tanha (rural), oferecendo ao 
turista uma opção de turismo 
completamente inédita na 
ilha.
Na noite a edilidade galar-
doou ainda a clínica Boa 
Esperança como empresa 
que se destacou no âmbito 
da promoção do empreen-
dedorismo e o hotel RIU 
Karamboa no ramo da Res-
ponsabilidade Social.
Para encerrar a terceira edição 
do “Boa Vista Empreende” 
que tem como objectivo des-
pertar o espírito empreende-
dor no Município, vai acon-
tecer na localidade de João 
Galego uma grande feira 
denominada “Festi Cabra”.
No evento está previsto 
exposição de animais, expo-
sição de produtos agro-pe-
cuários, gastronomia tradi-
cional, jogos tradicionais, 
música tradicional ao vivo e 
concurso de animais.
A primeira edição de Festi 
Cabra pretende promover e 
incentivar o empreendedo-
rismo na área da agro-pecuária.
Ainda no âmbito do “Boa Vista 
Empreende”, a Câmara, em 
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parceria com a ADEI, desen-
volveu diversas outras ativi-
dades ligadas ao empreen-
dedorismo, nomeadamente 
uma tertúlia sobre Como ven-
der a “Marca Cabo Verde”, 
enquanto produto turístico, no 
Mercado Internacional, ses-
são de esclarecimentos sobre 
Regime Especial de Micro e 
Pequenas Empresas (REMPE), 
ações de capacitação sobre 
“Técnicas de transformação 
Agro-alimentar” e “Gestão de 
cooperativas e Associações de 
produção”.
Sob a coordenação do presi-
dente da ADEI, Frantz Tava-
res, o Bubista Business Mee-
ting, com o tema Desafios e 
Oportunidades para a Diver-
sificação da Economia da Boa 
Vista” foi apresentado pela 
primeira vez no Município.

O fórum sobre Empreende-
dorismo não ficou de fora 
da programação e desta vez 
trouxe ao painel de debate 
dois temas pertinentes para 
o arquipélago e para a Boa 
Vista em particular.
O palestrante Adilson Semedo 
abordou a “Educação Finan-
ceira, uma aprendizagem para 
toda Vida”, e Coordenador 
da ADEI na ilha da Boa Vista, 
Luiz Semedo, ministrou o pai-
nel sobre “Ferramentas para 
a Promoção do Empreende-
dorismo: Brochuras de Opor-
tunidades de Negocio e Guia 
Prático de Empreendedor”.
A estilista Wanda Fernandes 
apresentou ao público boa-
-vistense a sua nova coleção 
“African Print”. 
Ainda nessa parceria, o Star-
tup Weekend entrou para 
a programação do “Boa 
Vista Empreende” e trouxe 
aos jovens boa -vistense a 
possibilidade de conhecer 
as novas ferramentas e de 
empreenderem e criarem os 
seus próprios negócios.

O evento que foi realizado 
pela primeira vez na ilha da 
Boa Vista contou com uma 
grande participação e trouxe 
à baila vários projetos inte-
ressantes para o desenvolvi-
mento do Município. 
Dentre esses projetos, o grupo 
Ecoturismo saiu como vence-
dor.
No segundo lugar ficou a 
Queijaria da Boa Vista e na 
3ª posição o projeto da cria-
ção de uma Casa Funerária 
neste Município.
O Startup Weekend é um 
evento que dura 54 horas 
ao longo de um fim-de-
semana, onde empreende-
dores, promotores, designers 
e entusiastas se unem para 
compartilhar ideias, formar 
equipas e criar negócios de 
baixo custo, mas com grande 
possibilidade de lucro. É o 
maior conjunto de eventos 
de startups do mundo, com 
edições realizadas em quase 
500 cidades em todos os 
continentes.
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Os Centros de Juventude da ilha da Boa Vista já estão totalmente apetrechados com novos equipamentos 
informáticos.

Os materiais que vão dar 
uma nova dinâmica aos Cen-
tros de Juventude estão orça-
dos no valor de quase dois 
mil contos (1.967.814,00).
Convém frisar que o valor de 
um milhão, quinhentos mil e 
trezentos e quarenta e cinco 
escudos (1.500.345,00) foi 
financiado pela Unitel T+ e 
o restante valor de quatro-
centos e sessenta e sete mil 
e quatrocentos e sessenta e 
nove escudos (497.469,00) 
pela edilidade local.
Dentre os equipamentos 
adquiridos destacam-se, 21 
Com putadores Box Systems 
Artico, 21 Monitores Acer 
Led 19,5, 21 Estabilizado-
res de Corrente – Ups Apc 
Back-Ups 700 Va, 7 Impres-
soras Multifunção Hp Desk-
jet 2540, 1 Impressora Mfp 
Laser Cor Scx – 4195 Fn Fax 
Rede, 1 Fotocopiadora Ricoh 

Aficio, 1 Máquina Encader-
nadora Argolas Fellowes, 
1 Máquina Plastificadora 
Quente Fellowes, 2 Videopro-
jetores Epson, 2 Telas Suspen-
são Manual Napofix 4:3 Drop 

4cm 2480X2105, 10 Pen 
Drive de 8Gb e 5 Headsets 
Profissionais - Escutas com 
Microfone.
Os equipamentos foram dis-
tribuídos pelos Centros de 

Juventude de Sal Rei, Fundo 
das Figueiras, João Galego, 
Bofareira, Rabil, Estância 
de Baixo, Povoação Velha e 
Centro Social de Cabeça dos 
Tarafes

Centros de Juventude do Município recebem 
novos equipamentos informáticos
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“Seja um Jovem Ativo, Faça a Diferença” foi o lema escolhido pela Câmara Municipal para assinalar a “Semana 
de Juventude” 2015 na ilha da Boa Vista.

Esta edição do “Semana de 
Juventude” contemplou um 
fórum onde foi debatida a 
“Juventude, Democracia e 
Cidadania” e o Empreende-
dorismo Jovem.
Pois, é pretensão desta 
autarquia ter jovens ativos, 
empreendedores e capazes 
de dar o seu contributo no 
desenvolvimento da ilha da 
Boa Vista e de Cabo Verde 
no geral.
A comemoração da “Semana 
da Juventude” teve uma 
excelente participação dos 

jovens de todos os povoados 
do Município.
Além do fórum, o cardápio 
das celebrações foi preen-
chido com atividades cultu-
rais, desportivas e recreativas.
Torneios de Playstation, 
de bisca, de uril, desfile de 
vozes, animação musical, 
jogos tradicionais, feira, 
exposição de produtos arte-
sanais e demonstração de 
capoeira são outras ações 
ocorridas durante a “Semana 
de Juventude” 2015.

Semana de Juventude celebrada  
com muita diversão
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Foi aprovada na sessão de maio pela Assembleia Municipal a deliberação que permite a criação do “Espaço 
Bubista Jovem” na ilha das dunas, a  localizar ‑se no antigo Centro de Juventude de Sal Rei.

O “Espaço Bubista Jovem” 
já está em pleno funciona-
mento com o objetivo de 
proporcionar aos seus utili-
zadores um espaço de parti-
cipação, desenvolvimento e 
intercâmbio entre as associa-
ções juvenis.
O espaço será utilizado ainda 
para promover e incentivar o 
empreendedorismo no con-
celho, através da incubadora 
de turismo da Boa Vista, bem 
como a formação profissio-
nal através da representação 
do IEFP na Boa Vista.
Para garantir a preservação 
e dinamismo do “Espaço 
Bubista Jovem”, o edil criou 
regulamentações de utili-
dade, implementando um 
conjunto de regras que 
garantam o respeito e zelo 
pelas suas instalações e equi-

pamentos, por parte de todos 
os que a utilizam e seus fun-
cionários, estipulando ainda 
os critérios para apurar res-
ponsabilidades.
O “Espaço Bubista Jovem” 
é composto por uma área 
de trabalhos e convívio para 
as associações do Municí-
pio da Boa Vista inscritas no 
SRAMBV -Serviço de Registo 
das Associações do Muni-
cípio da Boa Vista, fazendo 
parte da RMJ – Rede Munici-
pal Jovem, e tem como prin-
cipal objetivo apoiá -las na 
realização de diversas ações.
Para além de dispor ainda de 
uma incubadora de turismo, 
um gabinete de inserção à 
vida ativa, uma sala para for-
mações e um anfiteatro.
O regulamento prevê ainda, 
segundo dados enviados a 

esta redação, a criação da 
Rede Municipal Jovem, cons-
tituída pelas associações da 
ilha inscritas no Serviço de 
registo das associações.
A iniciativa é feita na base 
da criação de condições 
para que estas OG possam 
desenvolver as suas ativi-
dades, visto que, segundo 
reconhece a autarquia da 
ilha, as associações juve-
nis são a representação dos 
interesses dos jovens e da 
sociedade e ainda as suas 
parcerias na concretização 
dos objetivos traçados pelo 
poder local.
“A edilidade constata ainda 
que as associações juvenis 
não têm fins lucrativos e con-
sequentemente não têm meios 
para custear as despesas com 
a montagem de uma sede ou 

estruturas de apoio, ou capa-
cidade de autossustentarem -se 
financeiramente, impossibi li-
tando -lhes assim a aquisição 
e o acesso a equipamentos e 
a novas tecnologias”, reforça a 
notificação.
Para os orientar e apoiar nas 
suas dificuldades de acesso 
aos equipamentos que difi-
cultam o dinamismo e a exe-
cução do plano de atividades 
das associações, a edilidade 
apoia ainda no fomento do 
associativismo, criando um 
espaço de apoio às associa-
ções locais, como forma de 
facilitar o acesso a uso de 
equipamentos e apoiá -las 
na implementação dos seus 
planos de atividades em har-
monia com as políticas de 
juventude.

Espaço Bubista Jovem entra em funcionamento
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A Câmara Municipal da Boa Vista promoveu pela primeira vez (4 a 8 de maio), “Uma Semana das Profissões e 
do Empreendedorismo Jovem”, integrando ainda a Feira das Profissões que já vai na sua sexta edição.

Este ano, as ações da Feira 
das Profissões deixaram de 
abranger apenas a camada 
estudantil e alargaram-se a 
um público mais vasto.
Os parceiros produziram um 
cardápio rico de atividades 
com ações que passam pela 
orientação vocacional dos 
estudantes do 3º ciclo, ao 
fomento do empreendedo-
rismo na ilha.
Atividades como um 
workshop sobre “Grafitti e 
Hip Hop” com Batchard, 
formações em Photoshop, 
vídeo e Fotografia, Gastro-
nomia e Restauração, Ces-
taria e Chapéus de Palha no 
Norte e na Povoação Velha e 
Olaria no Rabil marcaram a 
“Semana das Profissões e do 
Empreendedorismo Jovem”.
Ainda em parceria com a 
Associação de Cinema e 
audiovisual de Cabo Verde 
foi promovida uma formação 
de sensibilização na vertente 
da arte cinematográfica.
Despertando o interesse dos 
alunos para outros ramos 
de atividade, os estudantes 
tiveram a oportunidade de 
conhecer as profissões liga-
das ao Ambiente, às eco-
nomias criativas, nomeada-

Câmara realizou pela primeira vez uma  
“Semana das Profissões e do 
Empreendedorismo Jovem”
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mente música e artesanato.
As atividades ligadas ao 
ambiente, algo inédito nesta 
edição foram organizadas 
em parceira com o gabinete 
do Ambiente, Água e Sanea-
mento da Câmara.
Conversas abertas sobre 
“Ética Profissional” e sobre 
“Empreendedorismo, Inova-
ção e Associativismo” tam-
bém marcaram as ações da 
Semana das Profissões e do 
Empreendedorismo Jovem. 
As universidades, as escolas 
de formação profissional e 
o IEFP apresentaram aos pré
-universitários as suas ofertas 
formativas.
A sexta Feira das Profissões 
foi um sucesso
O ponto alto das ativida-
des aconteceu no dia 8 de 
maio, com a Feira das Profis-
sões, onde foram expostas e 
demonstradas algumas pro-
fissões e serviços prestados 
pelas empresas e universida-
des.
Nos diversos stands espa-
lhados pelas ruas do Centro 
da Juventude de Sal Rei, os 
estudantes receberam orien-

tação para escolherem a 
profissão do futuro, os pos-
síveis empreendedores as 
oportunidades de negócios 
de investimento, e os investi-
dores aperfeiçoarem as suas 
estratégias de inserção no 
mercado e as possibilidades 
de novos negócios.
A feira contou com várias 
atividades culturais, desta-
cando-se o desfile das pro-
fissões.
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A Câmara Municipal da Boa Vista ofereceu uma mota ‑bomba aos criadores de gado de Estância de Baixo visando 
colmatar algumas dificuldades que estes têm vindo a enfrentar com a extração de água na fonte localizada na 
zona de pastagem do Morrinho Victor.

O equipamento, que está 
orçado em 135 mil escudos, 
foi entregue no passado mês 
de julho, respondendo assim 
a uma solicitação feita por 
um grupo de criadores desta 
localidade, a fim de melho-
rarem as suas condições de 
vida, visto que a maioria 
está em idade avançada, o 
que torna mais complicada 
a extração de água e dar de 
beber aos animais.
“O donativo é feito no sen-
tido de melhorar essa situa-
ção e poupar esses homens 
do campo a muitos esforços”.

Os beneficiários elogiaram a 
equipa camarária que pron-
tamente atendeu o pedido e 
possibilitou melhores condi-
ções de extração da água no 
poço.
Acrescenta -se ainda que esta 
iniciativa junta -se ao plano 
de apoio aos criadores e 
agricultores da ilha, no qual 

a Câmara investiu recente-
mente quase um milhão de 
escudos na execução dos 

trabalhos de escavação e 
limpeza de 37 poços agríco-
las na zona Norte da ilha.

O apoio do edil da ilha das dunas aos mais diversos setores da sociedade é demonstrado durante todo o ano.

Cada um com a sua dificul-
dade, e não são poucos os pedi-
dos de ajuda que dão entrada 
no gabinete da edilidade.
“Não é possível fazer tudo ao 
mesmo tempo ou responder a 
todas as solicitações em simul-
tâneo, mas conforme as opor-
tunidades e as possi bilidades 

vamos dar resposta”, disse o 
Presidente da Câmara Munici-
pal, José Pinto Almeida.
Por ocasião das Festas do Muni-
cípio 2015, o edil ofereceu um 
conjunto de equipamentos de 
som ao grupo UNISON.
O total de equipamentos 
entregue custou aproxima-

damente quinhentos contos.
Trata -se de mais um ato da 
autarquia para ajudar o grupo 
a levar avante os objetivos pre-
conizados. O representante 
do Unison manifestou a sua 
satisfação, que em muito vai 
ajudar o grupo nas suas atua-
ções. Recentemente a Câmara 

apoiou também a participação 
do grupo teatral Nova Casa na 
3ª edição do Festival Nacional 
de Teatro, assegurando a des-
locação de quatro elementos. 
A edilidade da ilha das dunas 
quis incentivar uma participa-
ção digna dos agentes cultu-
rais no certame.

Criadores de gado de Estância de Baixo 
beneficiam de uma moto -bomba

Grupo UNISON ganha novos equipamentos
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A edilidade da ilha da Boa Vista disponibilizou trezentos mil escudos, para apoiar a segunda fase do projeto Sete 
Maravilhas de Cabo Verde.

Segredos por descobrir, repto 
lançado, desafio aceite, 
cerca de 318 monumentos 
descobertos e 7 paisagens 
naturais eleitas como as mais 
belas de Cabo Verde. Entre 
elas estão o Vulcão do Fogo, 
a Praia de Santa Maria (Sal), 
as Salinas de Pedra de Lume 
(Sal), as Dunas da Boa Vista, 
Carbeirinho e o Parque Natu-
ral de Monte Gordo (São 
Nicolau) e Monte Cara (São 
Vicente). 
Após a identificação desses 
postais de visita do arquipé-
lago, a presidente do projeto 
Sete Maravilhas de Cabo 
Verde, Eunice Silva, realça 
que seria de todo desejável 
que este trabalho não ficasse 
apenas pelo inventário.
Entretanto, o passo seguinte 
é a criação do Catálogo do 

Património Territorial de Cabo 
Verde.
De acordo com Eunice Silva 
que também é presidente da 
Rede de Parlamentares para o 
Ambiente, Luta contra a Deser-
tificação e Pobreza, é propósito 
da rede traduzir o inventário 
num documento público de 
referência nacional. Eunice 
Silva sustenta que a segunda 

fase do projeto requer envol-
vimento e custos para a con-
ceção e publicação do refe-
rido Catálogo.
Sendo assim recorreu a todos 
os Municípios do país em 
busca do financiamento para 
a materialização desse obje-
tivo de catalogar todos os 
patrimónios naturais do país.
E como contrapartida terão 

como retorno um documento 
de capital importância para a 
valorização e promoção do 
concelho. E o Município da 
Boa Vista que conseguiu eleger 
o Deserto de Viana como uma 
das Sete Maravilhas de Cabo 
Verde, abraçou a causa patro-
cinando com 300 mil escudos.
Além do Deserto de Viana, a 
ilha elencou mais 6 cartões 

Quintal de Música apetrechado  
com novos equipamentos

O Quintal de Música Pedro Magala foi apetrechado com novos equipamentos adquiridos pela Câmara Municipal 
da ilha da Boa Vista.

Para uma ilha que vê a música 
como uma das atrações turísti-
cas e quer ter espetáculo cons-
tante no referido espaço é pre-
ciso ter equipamentos à altura 
de responder a esses desafios.
Sendo assim, a edilidade dis-
ponibilizou mais de mil contos 
para fornecimento de sistema 
de som profissional completo 
para o Quintal de Música 
Pedro Magala, com objetivo de 
ter um espaço favorável para a 

atuação e ensaio dos músicos.
Normalmente ali vive -se as 
noites quentes nas mais diver-
sas sonoridades dos artistas 
locais, isto é, uma verdadeira 
tocatina em ritmos como cola-
deira, batuco, funaná e morna.
O espaço está em funciona-
mento desde 2013 e de lá 
para cá já acolheu centenas 
de atuações, principalmente 
de músicos locais. O Quintal 
da Música “Pedro Magala” 

fica nos fundos da Biblioteca 
Municipal, onde também 
funciona a Escola de Música 
Olímpio Estrela.

Neste espaço é frequente a 
realização de shows e espe-
táculos promovidos pela 
vereação da Cultura.

Câmara patrocina com 300 mil escudos a IIª fase 
do Projeto Sete Maravilhas de Cabo Verde
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Trata ‑se de um incentivo da autarquia, para ajudar essas duas associações a cumprir cabalmente os seus planos 
de atividades, no processo de desenvolvimento do Município da Boa Vista.

Cada associação recebeu o 
valor de 80 mil escudos.
Xabem e RBS (Rapaz D´Bom 
Susseg) são duas associações 

que têm desenvolvido ativi-
dades de grande importância 
para a ilha das dunas.
Recorde -se que na sua polí-

tica de apoio às associações 
e outras entidades da organi-
zação civil, no mês de maio, 
José Pinto Almeida repartiu o 

bolo de 480 contos por seis 
associações comunitárias e 
atribuiu mais de 250 contos 
aos jardins do Município.

de visita. Uma tarefa que não 
foi fácil, dado ao número 
de encantos que existem no 
concelho.
O Deserto de Viana foi o 
escolhido na categoria de 
dunas e corredores dunares 
e ficou entre as 7 Maravilhas 
de Cabo Verde.
A nível grutas, rochas, roche-
dos e ilhéus foi eleita a 
Buracona, uma gruta natu-
ral encravada nas rochas na 
praia da Varandinha
Essa gruta é rodeada tam-
bém pelas águas do atlân-
tico com o seu puro azul-
-turquesa.
Na categoria de montanhas, 
serras, falésias e ravinas a 

opção recaiu sobre a Rocha 
de Santo António.
Já na categoria de monu-
mento natural de cariz vul-
cânico, a Rocha de Estância 
ou Rocha “Stancha”, como é 
também conhecida, situada 
junto à aldeia de Povoação 
Velha, foi a eleita.
Com os seus 357 metros de 
altura, constitui um dos rele-
vos de maior destaque da 
ilha, pelo seu valor paisagís-
tico, da fauna e da flora.
Eleita como uma das sete 
Maravilhas da ilha Boa Vista, 
a sua potencialidade deve 
ser aproveitada para o incre-
mento da economia local.
Do topo deste monte é pos-

sível ter toda a visão da ilha 
das dunas e em dias de boa 
visibilidade é possível obser-
var de longe a ilha do Sal, 
São Nicolau e Maio.
Esse magnífico monumento 
natural de Povoação Velha 
engloba não só a montanha 
em si, mas também a zona 
envolvente, numa área total 
de 253 hectares e um perí-
metro de 6817 metros.
A Baía de Sal Rei foi escolhida 
para estar entre as 7 Maravi-
lhas da Boa Vista, devido à 
sua riqueza da vida marinha 
e por ser um dos principais 
núcleos de reprodução no 
Atlântico da baleia de bossa e 
de tartarugas marinhas.

A paradisíaca Praia de Santa 
Mónica, com 9 quilómetros 
de extensão, encontra -se 
também entre as 7 Maravi-
lhas desta ilha.
A volta da praia é um areal 
a perder de vista, oferecendo 
ao turista a experiência de 
se sentir único numa praia 
deserta e isolada.
A Reserva Natural da Tarta‑
ruga Marinha que engloba 
toda a costa virgem do Leste 
da ilha que vai de Ervatão a 
Curral Velho assumiu a cate-
goria “paisagem ou áreas de 
interesse científico, ende-
mismo vegetal ou animal 
intrínseco de Cabo Verde”.

Associação RBS e Xabem beneficiam de 160 mil 
escudos por parte da edilidade boa -vistense
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No dia 25 de maio celebra ‑se o Dia da África e na Boa Vista a efeméride não passou despercebida.

A Câmara Municipal, em 
parceria com os representan-
tes da Plataforma das Comu-
nidades Africanas na Boa 
Vista, organiza várias ativida-
des para celebrar essa data, 
que simboliza a luta dos 
povos do continente africano 

pela sua independência.
Na Rádio Comunitária repre-
sentantes de cinco países esti-
veram reunidos num debate 
sobre a integração das comu-
nidades na Boa Vista, motiva-
ções, vivências e perspetivas.
Para assinalar o dia de África 

realizou -se também uma 
palestra sobre a “História da 
Boa Vista contada através da 
Música”, dando aos parti-
cipantes a possibilidade de 
conhecer melhor a história 
e a cultura da terra que os 
acolheu.

No âmbito do 41º aniversário da Independência Nacional da Guiné ‑Bissau, a Associação dos Guineenses da Boa 
Vista homenageou o edil local José Pinto Almeida, como forma de reconhecer e retribuir a consideração e o 
respeito para com a comunidade guineense durante os 15 anos de vivência na ilha das dunas.

Na Boa Vista reside um número signi-
ficativo dos filhos da Guiné -Bissau, na 
sua maioria residentes no bairro de Boa 
Esperança.
Essa comunidade sublinha estar bem 
integrada no Município, realçando o 
facto de todos terem a possibilidade de 
ter um trabalho quer na própria Câmara, 
nas unidades hoteleiras, na construção 
civil, noutras empresas locais e alguns 
ainda com investimentos próprios.
A edilidade dispõe de um gabinete de 
apoio ao imigrante que articula com 
outras instituições locais e nacionais e 
presta serviço direcionado à integração 
de toda a comunidade imigrante resi-
dente na Boa Vista.

Associação dos Guineenses da Boa Vista 
homenageia José Pinto Almeida

Dia de África assinalado na ilha da Boa Vista
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Como forma de homenagear os emigrantes em férias na ilha que os viu nascer, a Câmara Municipal da Boa Vista, 
através do seu pelouro de Empreendedorismo e Comunidades, promoveu de 12 a 19 de agosto a XX Festa do 
Emigrante.

Na ilha das dunas, o autarca 
recebe com muita festa o 
regresso dos filhos às suas 
origens. De gozo de férias 
no Município, os emigrantes 
tomaram pulso ao desenvolvi-
mento local, participaram na 
sessão de esclarecimentos com 
a Alfândegas de Cabo Verde, 
ADEI e Câmara Municipal; 
tiveram momentos de descon-
tração com torneio relâmpago 
(emigrantes*instituições), baile 
de rabecada e exposição iti-

nerante de artesanato em algu-
mas instituições parceiras.
No dia 15 de agosto, os emi-
grantes celebraram a festa 
em honra e devoção a Nossa 
Senhora da Piedade, na loca-
lidade de João Galego.
A programação foi encerrada 
com muito convívio e confra-
ternização entre os emigrantes, 
a equipa camarária liderada 
pelo edil José Pinto Almeida 
e representantes de bancos e 
outras instituições na ilha.

Autarca recebe com muita festa o regresso dos 
“filhos” às suas origens
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A meu ver trata-se de obras de grande va-
lor, grandes investimentos feitos no mo-
mento certo. 

A única coisa que espero é que venha a 
ser bem gerida para o bem de todos nós.

TITo RAMoS RoChA, 48 anos de idade, artista plástico

A minha avaliação é positiva. As recen-
tes infraestruturas mudarão a vida dos 
munícipes, tanto cultural, desportiva, e a 
própria qualidade de vida dos munícipes.
O Centro de Artes de Cultura e o Pavilhão 
são duas infraestruturas de grande valia 
para a Boa Vista e para Cabo verde, por-

que não servem só para quem vive neste 
Município, mas sim também para Cabo 
Verde em geral.
Essas infraestruturas abrem porta a esta 
ilha para a realização de mais atividades 
nas duas áreas, Cultural e Despotiva.

PéRICLES DA GRAçA PIRES GABRIEL, 31 anos, Técnico de Informática e 
Fotógrafo

As infraestruturas vão ajudar muito no de-
senvolvimento da ilha, é uma bomba do 
final do ano de 2015. O Centro de Artes e 
Cultura é uma infraestrutura muito impor-
tante para a ilha e que com boa gerência 
vai trazer muito sucesso.

Com este Pavilhão Desportivo vamos ga-
nhar muito, porque permite a realização 
de competições na Boa Vista e fazer com 
que ganhemos tudo em casa.
Estou muito orgulhoso com essas infraes-
truturas.

LAMINE RASh, 25 anos, Assistente Turístico /Guia

A inauguração do Centro de Artes e Cultura 
teve uma visão ambiciosa para preservação 
do riquíssimo património cultural da ilha 
da Boa Vista, promovendo os agentes cul-
turais e a identidade «kabrer».
O Pavilhão Seixal é uma realização volta-
da para a Saúde, para a Educação, para o 
social, ações que vêm beneficiar o povo e 

trazer uma melhor qualidade de vida  além 
do lazer. De uma maneira geral as obras 
inauguradas no interior do concelho foram 
bem acolhidas pelas populações, sonhos 
que se tornaram realidade como é o caso 
da eletricidade 24h na Povoação Velha. A 
Câmara Municipal e os munícipes estão de 
parabéns.

DáLIA BENhoLIEL, 49 anos, Professora do Ensino Secundário

Questão colocada aos munícipes:
A ilha desenvolveu -se consideravelmente, mas quais os aspectos que ainda 
gostaria de ver melhorados?
Que análise faz do trabalho desenvolvido pela edilidade boa -vistense?
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“As novas infraestruturas inauguradas recen-
temente na Boa Vista são de extrema im-
portância para a ilha, porquanto constituem 
equipamentos sociais que há já algum tempo 
faziam falta, dado o rápido desenvolvimento 
e crescimento que a Boa Vista tem sofrido.
O desenvolvimento quer-se equilibrado e, 
para isso, há que acompanhar o ritmo de 
crescimento de outros setores, como seja o 
setor aeroportuário e o Turismo.
De entre as infraestruturas inauguradas des-
taco o Centro de Arte e Cultura e o Polides-
portivo, não retirando a devida importância 
às outras obras inauguradas.
Se se pretende ter atletas de reconhecido 
valor e equipas de alta competição, há 
que apostar nas infraestruturas despor-
tivas. Mas, para acompanhar este forte 
investimento que já foi feito, é preciso 
igualmente que os clubes e as associa-
ções das modalidades de salão se organi-
zem e que os atletas se responsabilizem e 
saibam tirar o melhor proveito do espaço.

A vertente formação também deverá ser 
levada em conta, a nível de dirigentes, 
treinadores e árbitros e a criação de es-
colas de formação. Penso igualmente que 
seria interessante organizar-se um fórum 
para debater as modalidades de salão, o 
seu estado atual e o que pode ser feito 
para que se possa melhorar o seu desem-
penho agora com o novo polidesportivo.
Relativamente ao Centro de Artes e Cul-
tura, por ser um espaço multiusos, onde 
se vão congregar as várias vertentes das 
artes e da cultura, penso que vai melhorar 
e valorizar o que de bom se produz na 
ilha dentro dessas áreas.
Penso igualmente que se trata de um espa-
ço onde se poderão receber mais condig-
namente os artistas locais e os que venham 
de fora.
PARABÉNS À CÂMARA MUNICIPAL DA 
BOA VISTA PELA CORAGEM E OUSADIA 
EM TÃO ELEVADOS INVESTIMENTOS.”

PEDRo MIRANDA, 40 anos, Chefe do Serviço de operações, Informação e 
Comunicação Aeronáutica da ASA Aeroporto Internacional Aristides Pereira

As infraestruturas recentemente inaugura-
das nos vários povoados da ilha provam 
o desempenho, a determinação do atual 
edil, nos destinos da Câmara Municipal 
e da ilha.
Os munícipes devem saber tirar benefí-
cios próprios desses empreendimentos 

que tanta falta faziam à ilha da Boa Vista.
Espera-se que cada um de nós colabore 
na preservação e manutenção das mes-
mas para fins comuns de e para todos.
Os agentes políticos revelam-se nas ações 
práticas em prol dos seus eleitores.

EMANuEL BRITo, 52 anos, Professor

As novas infraestruturas são muito bo-
nitas, C.A.C. e Pavilhão Polidesportivo 
Seixal, e os boa -vistenses merecem qua-
lidade.
Pergunto-me é como vai ser feita a ma-
nutenção desses edifícios, porque se ob-
servarmos os dois polivalentes da vila, o 
da Povoação Velha e o estádio de futebol 

vemos que só há dinheiro para construir. 
Espero que não deixem por mãos alheias 
essa manutenção.
Como infraestrutura, ainda aguardo com 
muita expectativa a construção da Escola 
Técnico -Profissional, bem como o Cine-
ma e Centro Comercial. É já agora por 
que não uma Escola Secundária nova?

hELENA DuARTE, 42 anos, Professora
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Boa Vista é o primeiro Município de Cabo Verde a aderir ao projeto denominado “Família do lado”, realizado 
em vários países do mundo.

Sendo assim, agora passam 
a ser quatro os países (Cabo 
Verde, Espanha, Portugal e 
República Checa), a dinami-
zar essa iniciativa, que tem 
como objetivo a promoção 
dos valores da intercultura-
lidade, congregando partici-
pantes de diferentes origens 
e fomentando a sua intera-
ção com os autóctones resi-
dentes no mesmo concelho, 
estimulando assim o relacio-
namento entre culturas.
A valorização da diversidade 
cultural enquanto fator de 
enriquecimento humano e de 
toda a sociedade, dinamiza-
ção de novos modelos para 
a aproximação entre grupos 
diversos, enquanto contri-
buto para a paz no mundo, 
sustentado no conhecimento 
e no diálogo com o “Outro”; 
e a prevenção do racismo, 
da xenofobia e de todas as 
formas de discriminação, a 
partir da promoção das rela-
ções interpessoais são outros 
propósitos que norteiam o 
projeto “Família do lado”.

A “Família do Lado” é uma 
iniciativa que visa promover 
a criação de novos mecanis-
mos de aproximação de gru-
pos – comunidades imigran-
tes e sociedade autóctone 
– enquanto estratégia para a 
integração dos imigrantes ao 
mesmo tempo que contribui 
para a construção de uma 
imagem positiva em torno da 
interculturalidade e da diver-
sidade cultural.
Para isso, uma família aceita 

acolher em sua casa uma 
família que não conheça, 
constituindo-se pares de 
famílias (uma imigrante e 
outra autóctone) para a rea-
lização de um almoço-con-
vívio típico da cultura da 
Família Anfitriã, como forma 
de acolhimento do “Outro”.
Os encontros decor-
rem, obrigatoriamente, no 
domingo 22 de novembro 
de 2015, às 13h, em todos os 
países que aderem ao pro-
jeto.
Na ilha da Boa Vista, o pri-
meiro Município de Cabo 
Verde a abraçar a iniciativa, 
o resultado é bastante satis-
fatório e contou com uma 
participação razoável quer 
da família anfitriã, como dos 
visitantes.
Salienta-se que o projeto 
transnacional foi criado na 
República Checa em 2004, 
deriva do conceito de “Bair-
ros Inclusivos” e assenta na 
interação entre imigrantes e 
autóctones e na importân-
cia do reforço das relações 
sociais como forma de con-
tribuir para uma integração 
mais efetiva, eliminando 
barreiras e promovendo a 
diversidade cultural.
A iniciativa centra-se na 
ideia de partilha humana, 
tendo como protagonistas as 
famílias.
No Município da Boa Vista, 
a autarquia dispõe de um 
gabinete de apoio ao imi-
grante e ao longo do ano 
desenvolve várias iniciativas 
com o objetivo de promo-

ver uma integração plena da 
comunidade imigrante resi-
dente na Boa Vista.
E por falar em família, no 
mês de maio, o pelouro da 
Promoção Social organizou 
várias atividades para assi-
nalar o do Dia Mundial da 
Família comemorado a 15 
do referido mês.
Sob o lema “caminhando 
juntos em todos os momen-
tos”, as ações prolongaram-
se até o dia 31 de maio, com 
palestras sobre namoro e 
casamento, concurso sobre a 
cultura geral “um por todos”, 

torneio futsal em famí-
lia e uma grande gincana.
O Dia Internacional da 
Família, 15 de maio, foi pro-
clamado pela Assembleia 
Geral da ONU através da 
resolução n.º 47/237 de 20 
de setembro de 1993, com 
o objetivo de chamar a aten-
ção de todo o mundo, gover-
nos, responsáveis por políti-
cas locais e famílias, para a 
importância da família como 
núcleo vital da sociedade e 
para os seus direitos e res-
ponsabilidades.

Município da Boa Vista associa-se ao projeto 
“Família do lado”



Promoção Social34

Bubista • Dezembro • 2015

A efeméride foi assinalada com muita confraternização

O dia 1 de outubro, assina-
lado como o Dia Internacio-
nal da Terceira Idade, não 
passou despercebido na ilha 
da Boa Vista.
A autarquia local, através do 
seu pelouro de Promoção 
Social promoveu durante todo 
o mês de outubro muitas ati-
vidades para assinalar o mês 
que é dedicado aos que já 
passaram da tenra idade, com 
o propósito de estimular uma 
vida ativa, quebrar o ciclo de 
solidão e de isolamento que 
muitas vezes acompanha o 
quotidiano de muitos idosos.
Por isso, a programação foi 
criada a pensar na diversão 
destes idosos, no fortaleci-
mento dos seus, autoestima, 
e ainda com o intuito de cha-
mar a atenção da sociedade 
para valorizar esta camada 
social.
A edilidade promoveu muitos 
dias de convívio entre os ido-
sos, de modo a proporciona-
-lhes maior qualidade de vida 
e oportunidades de entreteni-
mento.
Numa conversa aberta sobre 
“Saúde na terceira idade”, os 
idosos foram orientados para 
o cuidado com a saúde, como 

forma de prevenção de doen-
ças.
Feira de Saúde, sessões de 
ginástica, atividades desporti-
vas, palestras, tardes culturais 
com música tradicional ao 
vivo, tocatina, torneio de uril, 
formação em informática, 
também marcaram o mês do 
idoso na ilha das dunas.
Os idosos tiveram ainda a 
oportunidade de visitar o 
aeroporto internacional Aris-
tides Pereira.
O intercâmbio com os idosos 
de todos os povoados e uma 
tarde de rabecada foi ponto 
forte das comemorações.
Por essa ocasião não se 
esqueceu de chamar a aten-
ção da família para que se 
cuide melhor dos idosos 
dando -lhes mais carinho e 
amor.
O Dia Internacional do Idoso, 
instituído pelas Nações Uni-
das em 1991, é comemorado 
anualmente a 1 de outubro 
em todo o mundo, tendo 
como objetivo sensibilizar 
a sociedade para as ques-
tões do envelhecimento e 
da necessidade de proteger 
e cuidar da população mais 
idosa.

Mês de outubro inteiramente dedicado aos 
idosos
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Os moradores das localidades do Rabil e do norte da ilha beneficiaram de consultas gratuitas oferecidas pelos 
médicos franceses.

A missão destes médicos 
à Boa Vista foi promovida 
pela associação humanitária 
Enchange France Cap Verde, 
com o objetivo de garantir a 
assistência médica em espe-
cialidades como oftalmolo-
gia e odontologia às pessoas 
mais desfavorecidas.
A assistência médica abran-
geu cerca de 1000 pessoas.
Diariamente estes especialis-
tas deslocavam -se aos povoa-
dos do Rabil e do Norte e em 
cada uma das especialida-
des referidas eram atendidas 
pelo menos 50 pessoas.
Na área de oftalmologia 
os especialistas prestaram 
consultas para doentes de 
cataratas e glaucoma, entre 
outros problemas de visão.
E na odontologia, as popu-
lações mais carentes tiveram 
a oportunidade de realizar 
diferentes tipos de trata-
mento dentário.
Durante duas semanas na 
ilha da Boa Vista, os médicos 
franceses trabalharam incan-
savelmente para atender os 

que procuravam os serviços 
e que de outra forma não 
poderiam realizar um trata-
mento nessas duas especia-
lidades.
No fim da missão, a equipa 
médica fez um balanço alta-
mente positivo. O especia-
lista em oftalmologia ofere-
ceu 500 pares de óculos e 
ainda entregou 200 pares de 
lentes graduadas aos utentes.
Já o dentista realizou 300 
consultas, com 120 extra-
ções de dentes e 140 colo-
cações de chumbo. Recorde-
-se que no ano passado, a 
mesma equipa esteve no 
Município e deu consultas 
para os moradores da cidade 
de Sal Rei e Bofareira.
Além da parte médica, o 
ensino básico no bairro de 
Boa Esperança vem mere-
cendo muita atenção das 
missões da associação huma-
nitária Enchange France Cap 
Verde. O grupo de mergulha-
dores que também fez parte 
desta missão forneceu diver-
sos peixes à escola, legu-

mes, arroz, leite e massa em 
quantidades suficientes para 
4 meses. Também houve 
financiamento para a água e 

foram feitas intervenções de 
manutenção e restauro no 
edifício.

Consultas grátis beneficiam cerca de 1000 
pessoas na Boa Vista
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Para impulsionar e promover a melhoria das condições dos serviços de saúde a autarquia mantém desde 
2013 um protocolo de cooperação com a clínica Cardiomed, para beneficiar a ilha que ainda dispõe de fraca 
capacidade a nível de hospitais e centro de Saúde.

Com este protocolo, as duas 
entidades querem promover 
o bem -estar e a saúde dos 
moradores mais desfavore-
cidos deste concelho, mini-
mizando assim as carências 
sentidas em serviços de clí-
nica geral e algumas espe-
cialidades nomeadamente 
cardiologia.

À luz deste protocolo, a 
clínica Cardiomed presta 
mensalmente oito consultas 
gratuitas, sendo cinco em 
clínica geral e três em car-
diologia aos colaboradores 
da edilidade e aos munícipes 
mais necessitados.
Até à presente data, mui-
tas pessoas já beneficiaram 

do serviço. Os interessados 
procedem às suas inscri-
ções na Câmara Municipal 
e mediante o regulamento 
faz -se a seleção dos benefi-
ciários.
Ainda convém frisar que 
muitos dos moradores con-
templados são indicados 
pelos médicos do Centro de 

Saúde local. “São frequentes 
os pedidos do hospital em 
benefício aos doentes que 
procuraram o serviço mas 
cuja condição financeira não 
permite realizar uma con-
sulta de cardiologia” frisa 
o vereador pela pasta de 
Saúde, Idilton Brito.

Edilidade cada vez mais interessada na 
promoção da saúde dos mais desfavorecidos

Quem o diz é o vereador pela pasta da Saúde, Idilton Brito, garantindo que crianças de todos os povoados na 
faixa etária entre os 4 e os 7 anos serão contempladas com esse projeto.

Já é habitual a vinda dos den-
tistas da ONG KIDS Interna-
tional Dental Services para 
avaliar a higiene oral e saúde 
dentária das crianças do pré-
-escolar e do ensino básico.
Este ano, a equipa médica 
não pôde estar na ilha, mas 
não caiu por terra o com-
promisso de promover a boa 
saúde dentária dos pequenos 
desta ilha.
Dentro da parceria da Câmara 
Municipal com os dentistas 
da ONG KIDS International 
Dental Services, envolveu -se 
a participação da Delega-
cia de Saúde local, a quem 
coube o papel de aplicar 
Fluor Varnish nas crianças.
Uma das enfermeiras do 
Centro de Saúde da Boa 
Vista, juntamente com o 
vereador pela pasta da Saúde 
esteve na localidade de 
Estância de Baixo e colocou 

flúor em todas as crianças do 
pré -escolar.
Já na Povoação Velha a colo-
cação de flúor estendeu -se a 
todos os meninos das escolas 
básicas. No ano passado, o 
projeto abrangeu os meninos 
de todas as escolas básicas 
de Sal Rei e dos jardins de 
infância, com exceção do 
jardim Santa Isabel que foi 
abarcado este ano.

“Proteger o molar permanente das crianças 
passou a ser nosso desafio”
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Já está em funcionamento o novo sistema de recolha de lixo porta a porta implementada pela Câmara Municipal 
da Boa Vista.

Melhorar o saneamento na 
ilha das dunas e consequente-
mente a sua estética tem sido 
uma grande aposta desta edi-
lidade.
Desafiando os parcos recur-
sos existentes, paulatina-
mente e dentro das suas pos-
sibilidades vem respondendo 
aos desafios que à ilha se 
impõe neste momento.
À semelhança de algumas 
congéneres nacionais, desa-
fiou os obstáculos e decidiu 
adotar a política de recolha 
de lixo porta à porta.
Para o efeito, adquiriu dois 
novos camiões, um camião-
grua para assegurar este sis-
tema de recolha do lixo e de 
sucatas na cidade de Sal Rei.
O investimento feito para 
aquisição dessas viaturas está 
orçado em 40 mil contos.

O objetivo do novo sistema de 
recolha de resíduos sólidos é 
justamente melhorar o aspeto 
do meio urbano de uma ilha 
vocacionada para o Turismo.
Nesta fase piloto, o projeto 
abrange apenas algumas 
zonas da cidade de Sal Rei, 
mas com o tempo será alar-
gado às outras localidades 
do Município.
O reforço para a melhoria de 
higiene e da qualidade esté-
tica da ilha está a ser acom-
panhada com uma campanha 
de sensibilização sobre os pro-
blemas de deposição incorreta 
de lixo e consequentes riscos 
para a saúde pública.

Colabore com  
a limpeza urbana!

“LIXo TEM DIA CERTo, 
FAçA A SuA PARTE!”

Recolha de lixo a domicílio chega à Boa Vista

1. o que é o sistema de 
recolha porta a porta?
• A recolha porta a porta 

consiste na colocação 
de resíduos em sacos de 
forma a serem posterior-
mente recolhidos, pró-
ximos da sua residência, 
pelos serviços municipali-
zados;

• A recolha é feita em dias 
de semana com horários 
pré-definidos;

• Até lá cada cidadão deve 
preservar o seu lixo, 

não permitindo que os 
animais, o espalhe pela 
localidade;

• A recolha porta a porta 
é uma nova estratégia da 
Câmara Municipal da Boa 
Vista, para melhorar as 
condições relativas a ges-
tão dos resíduos sólidos na 
ilha;

• A implementação desse 
sistema levou à aquisição 
de dois novos camiões de 
recolha e um camião-grua 
para assegurar a recolha 

do lixo e de sucatas, nas 
zonas abrangidas nesta 
fase piloto;

2. o que são resíduos 
sólidos urbanos?
• Resíduos sólidos urbanos 

são aquilo que costuma-
mos chamar de lixo: mate-
riais sólidos considerados 
sem utilidade, gerados no 
nosso dia a dia.

• Com a implementação 
desse novo sistema, pouco 
a pouco, os contento-

res vão desaparecer das 
localidades contempladas, 
trazendo um ambiente 
harmonioso, com nova 
estética para o nosso 
Município.

• Por isso, não deixe seu 
lixo largado por aí. Tenha 
paciência e aguarde pela 
chegada do camião de 
recolha.

3. Quais as melhorias desse 
sistema para o Município?
• Além de uma cidade 

mais bonita e atrativa, a 
limpeza urbana traz refle-
xos diretos para a saúde 
pública e preservação do 
ambiente;

• Aumento da conscientiza-
ção ambiental;
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O Comité Ambiental da Boa Vista desenvolveu durante o mês de junho, várias atividades lúdicas e sensibilizativas 
para a camada infantil de todos os povoados da ilha.

O ensino das questões 
ambientais assume cada vez 
mais relevância e na Boa 
Vista o Comité em parceria 
com outras entidades tem 
trabalhado arduamente para 
sensibilizar os mais peque-
nos sobre os cuidados a ter 
com o ambiente.
Isto é, os problemas ambien-
tais são diversos e esse orga-
nismo quer trabalhar a edu-
cação ambiental, no sentido 
de ajudar a superar os males 
que afetam o ambiente.
Através de atividades lúdi-
cas e educativas, o Comité 
vai conduzir as crianças à 
conscientização, a fim de 
exercerem sua cidadania 
ambiental.
Como se diz “é de menino 
que se torce o pepino”.
Meninos de diversos povoa-
dos da ilha participaram em 

ações voltados para a educa-
ção ambiental (informações, 
recortes, pintura, jogos), 
conto de histórias, e observa-
ção de Estrelas.
Essas atividades foram reali-
zadas para assinalar efeméri-
des como Dia da Biodiversi-
dade (22 de maio), Dia das 
Crianças (1 de junho), Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
(5 de junho) e o Dia dos 
Oceanos (8 de junho).
No bairro da Boa Esperança, 
o Comité Ambiental em par-
ceria com o gabinete da Pro-
moção Social da edilidade 
local e a ACUB proporcio-
naram uma tarde diferente às 
crianças desse bairro.
Os mais pequenos brincaram 
e em simultâneo apreende-
ram a cuidar do ambiente.
Os meninos ainda participa-
ram de uma grande festa.

Para comemorar o Dia Interna-
cional das Tartarugas Marinhas 
(16 de junho) foram realizadas 
na localidade de Fundo das 
Figueiras diversas atividades 
como palestra sobre a impor-
tância das tartarugas marinhas 
no ecossistema e medidas de 
proteção principalmente no 
período de desova.
A palestra foi realizada no Cen-
tro de Interpretação Ambiental, 

seguida de atividades educati-
vas na praça e a projeção do 
filme “A incrível viagem da 
tartaruga”.

• Diminuição da prolifera-
ção de doenças e da con-
taminação dos alimentos; 

• Melhoria na qualidade de 
vida.

4. Zonas abrangidas
Nesta fase piloto, a recolha 
porta a porta vai abranger as 
seguintes zonas:
BOM SOSSEGO, CENTRO 
DE SAL REI

6. Como funciona a recolha 
de lixo porta à porta?
O camião de recolha do lixo 
passará nos horários pré-
determinados:
De segunda a sexta-feira - das 
8h às 12h e das 14h às 18h.

Aos sábados, das 8h às 11h.
Em cada bairro abrangido 
pelo sistema, o camião vai 
buzinar como forma de 
aviso, de que se está no 
momento de recolha.

Para a recolha dos monos, 
os monos serão recolhidos 
todas as sextas-feiras, no 
período da tarde.

7. Qual o procedimento dos 
moradores?
• Em sua casa, acondicione 

o lixo em sacos de plás-
ticos ou caixotes devida-
mente atados;

• Quando ouvir o buzino do 
camião, deve-se sair ime-

diatamente para entrega o 
seu lixo ao recoletor;

• Quando tiver monos 
domésticos (móveis, 
eletrodomésticos velhos e 
sucatas no geral), coloque 
na hora de recolha, perto 
da sua residência, ao invés 
de colocá-los ao pé dos 
contentores

8. A eficácia de recolha 
também depende de si
O sucesso de tudo isso, não 
depende só da autarquia, 
mas sim, de cada um de 
nós, entidade coletiva ou 
individual, instituições, 
munícipes, turistas e entre 
outros.

O engajamento de toda a 
sociedade é fundamental, 
sobretudo no que diz res-
peito ao cumprimento dos 
horários estabelecidos.

“O Município aposta na 
sustentabilidade ambiental; 
aposte você também!”

Crianças sensibilizadas em torno de questões 
ambientais
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As tartarugas marinhas são 
animais migradores conhe-
cidos como “nómadas dos 
mares”. Durante a sua tra-
jetória de vida, as tartarugas 
marinhas percorrem milhares 
de quilómetros pelos mares e 
oceanos mas sempre voltam 
as praias onde nasceram para 
se reproduzirem.
Cinco espécies de tartarugas 
marinhas procuram os mares 
de Cabo Verde para completa-
rem o seu ciclo de vida: a Tarta-

ruga Verde (Chelonia mydas), 
Tartaruga-de-casco -levantado 
(Eretmochelys imbricata), a 
Olivacea (Lepidochelys olivá-
cea), Tartaruga-parda (Dermo-
chelys coriacea) e Tartaruga 
Vermelha ou Comum (Caretta 
caretta), sendo esta a única 
espécie que nidifica nas praias 
da Ilha da Boa Vista.
No entanto, todas elas se 
encontram em perigo de 
extinção devido a vários 
fatores, entre eles: caça pela 

carne, ovos e carapaça; 
perda de habitat com a ocu-
pação da orla costeira; extra-
ção de inertes; e capturas 
acidentais (redes).

“Nas ondas do Ambiente”, 
um programa para debater 
questões ambientais
Inserido nas ações do Dia 
Internacional das Tartarugas 
Marinhas, alguns membros 
representantes do Comité 
Ambiental participaram em 

direto no programa “Nas 
Ondas do Ambiente”, vei-
culado na Rádio Voz de 
Bubista, em que se tratou 
de questões de sensibiliza-
ção ambiental, atividades 
do Comité, áreas protegidas 
e principalmente sobre as 
homenageadas do dia: as 
tartarugas marinhas.
Realça-se que o programa 
“Nas Ondas do Ambiente”, é 
elaborada pelo Gabinete de 
Água e Saneamento e produ-
zido pela jornalista Fabiana 
Lima da Rádio Comunitária 
Voz de Bubista.
O programa que é veiculado 
quinzenalmente (quarta -feira 
às 11horas com reposi ção 
sexta-feira às 15h), retrata 
temas sobre a questão am-
biental e sanitária, desenvol-
vendo reflexões sobre formas 
de entendimento do papel 
cidadão diante da problemá-
tica ambiental.
O Comité Ambiental da Boa 
Vista é liderado pela autar-
quia local, através do seu 
gabinete de Água, Ambiente e 
Saneamento, integrando ainda 
diversas instituições descentra-
lizadas, ONG’s locais, repre-
sentação da so ciedade civil, 
operadores turísticos, SDTIBM.
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A Organização da Feira Ambiental da ilha da Boa Vista faz um balanço altamente positivo.

A Feira contou com uma par-
ticipação significativa de mais 
de 300 crianças dos jardins 
infantis, das escolas básica e 
secundária da ilha e outros 
públicos que vieram partici-
par nas atividades.
Através de atividades lúdi-
cas como conto de histórias, 
distribuição de materiais 
ambientais educativos, pin-
turas, exposição dialogada, 
recortes, jogos ambientais, 
plantio de mudas e observa-
ção de estrelas, os participan-
tes tiveram a oportunidade 
de aprender mais sobre os 
cuidados com o ambiente, 
isto é, as melhores atitudes e 
comportamentos para com o 
meio ambiente.
No total foram colocadas 48 
mudas de plantas nos cantei-
ros da Praça Santa Isabel.
Entretanto, muitas crianças e 
jovens se divertiram de forma 
informativa/educativa.
Carla Gomes, aluna do 4º 
ano, sublinha que a Feira foi 
excelente, pintou a natureza, 
plantou árvores na praça e 
aprendem sobre o ciclo da 
água.
Mirian, de apenas 5 anos, 
sublinha que gostou da parte 

da pintura e do recorte. “Pin-
tei muito e fiz vários recortes 
de tartarugas para levar para 
o jardim”.
O Comité Ambiental da 
ilha da Boa Vista que é lide-
rado pela autarquia e que 
conta com a participação 
de diversas instituições des-
centralizadas, ONG’s locais, 
representação da sociedade 

civil, operadores turísticos e 
SDTIBM, não tem dispensado 
esforços para chamar a aten-
ção de todos, no sentido de 
verem o Ambiente como um 
todo e implementar ações/
planos para debelar os pro-
blemas ambientais.
A organização agradece aos 
patrocinadores (Cavibel e 
KLS) que tornaram possível 

oferecer aos participantes 
durante as atividades sumo, 
água, barra de cereais, entre 
outros produtos.

Feira Ambiental da ilha da Boa Vista teve uma 
ótima participação
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Estiveram na ilha da Boa Vista três técnicas da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS) que juntamente 
com a autarquia local e a Delegação do MDR realizaram uma missão relacionada com a gestão dos Recursos 
Hídricos nas localidades da região norte do Município.

O grupo procedeu ao levan-
tamento dos furos e reser-
vatórios em João Galego e 
Fundo das Figueiras e reco-
lha de amostras de água para 
análises físico-química e 
microbiológica.
A equipa da ANAS foi acom-
panhada pela representante do 
Gabinete do Ambiente, Água 
e Saneamento da Câmara 
Municipal, Kátia Ramos e dois 
representantes do MDR local.
As amostras de água para 
teste laboratorial referente 
à análise microbiológica foi 
realizada na sede da ANAS-
-Praia e de momento aguar-
da-se pelos resultados.
Todo esse trabalho veio no 
âmbito de proporcionar 

melhor qualidade da água 
para o consumo humano, 
bem como procurar estraté-
gias para a gestão sustentável 
desse bem tão precioso nas 
referidas localidades.

Representantes da ANAS e Câmara Municipal 
procuraram soluções para uma gestão 

sustentável dos recursos hídricos
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Reconhecimento público aos que melhor 
se destacaram no panorama desportivo 
2014/2015
A autarquia da ilha das dunas promoveu pela 4ª vez consecutiva a grande festa do desporto local, com entrega 
de galardões a atletas, clubes e dirigentes pelos feitos desportivos alcançados.

Sob o lema “Pela Ética, Fair 
Play e o Mérito Desportivo”, 
foram entregues 44 troféus 
de cristal aos melhores des-
portistas das oito categorias 
nomeadas.
Essa distinção visa apoiar 
o processo de desenvolvi-
mento desportivo na ilha e 
fazer uma singela homena-
gem aos homens do desporto 
que melhor se destacaram 
no panorama desportivo 
2014/2015.
Numa noite de reconheci-
mento público e de muito gla-
mour eis aqui os premiados.
O andebol esteve em des-
taque, com Carlos Nasci‑
mento/Eliany Silva (melhor 
dupla “árbitros”), Rosella 
Varela (melhor atleta femi-
nino), Wilson Pinto (melhor 
atleta masculino), Elvis San‑
tos (melhor treinador femi-
nino), Anibel Pinto (melhor 
treinador masculino) e 
Maria Inácia Ramos da Cruz 
(melhor dirigente).
Ainda nessa modalidade, 
helany Silva foi distinguida 
como atleta revelação femi-
nina e Kevin Monteiro, atleta 
revelação masculino.
O troféu para a equipa cam-
peã regional feminina ficou 
com o Sport Club Sal Rei e 
no masculino a distinção 
recaiu sobre Académica 
operária da Boa Vista.
No ciclismo ficou com o título 
de melhor ciclista  Rosevett 
Rodrigues, ciclista revela-
ção, Jardel Francês, e Marco 
Fruch melhor dirigente. 

O atletismo também esteve 
em distinção, Etelberto 
Andrade foi eleito melhor 
atleta de fundo, Eskilson 
Nascimento melhor atleta de 
velocidade, Liliane Andrade 
melhor atleta feminina. 
Ivanésia Djedjo foi consi-

derada como atleta revela-
ção e Jailson Delgado foi 
tido como melhor dirigente.
O Skim Board, a categoria 
que entrou este ano para a 
premiação, elegeu como 
melhor atleta henry Morais, 
atleta revelação Gerson da 

Graça e melhor dirigente, 
Agostinho Pereira. 
Germano Brito (melhor atleta), 
Vitoriano Morais (melhor trei-
nador), Bruno Varela (atleta 
revelação) foram os destaques 
no futebol sub -17. 
Sporting da Boa Vista foi 
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designado como equipa cam-
peã regional.
Já no futebol sénior feminino 
afiguram-se como vencedo-

res Liliane Delgado (melhor 
atleta), Lilian Lima Dos San‑
tos (atleta revelação), Eugé‑
nio Gomes (melhor treina-

dor) e áfrica Show como 
equipa campeã regional. 
No futebol sénior mascu-
lino, a Académica operária 

da Boa Vista levou o troféu 
da equipa campeã regio-
nal, Alberto Nanque foi 
eleito melhor árbitro, Val‑
dir Spencer foi consagrado 
como melhor atleta, José 
Spencer melhor treinador, 
Victor Fortes melhor diri-
gente e o prémio de atleta 
revelação foi para ouvídio 
évora.
O voleibol de praia galardoa-
doou os atletas Martir Morais 
e Amélia Santos (melhor 
dupla feminina), Emerson 
Rodrigues e Lonardy oli‑
veira como melhor dupla 
masculina e melhor dirigente 
Ravilson Duarte.

José Pinto Almeida entrega 500 mil escudos  
à seleção da Boa Vista

Depois do feito histórico no inter‑ilhas, a seleção da Boa Vista foi recebida pelo edil boa ‑vistense, José Pinto 
Almeida.

Em reconhecimento ao mérito alcançado e pela brilhante 
prestação da equipa nesse torneio, o autarca entregou aos 
atletas um cheque de 500 mil escudos.
A Câmara considerou o facto da equipa da “casa” ter ficado 
em segundo lugar como um feito histórico para a ilha, que há 
muito não tinha chegado tão longe na competição.
De realçar que a seleção da Boa Vista ficou em segundo lugar 
no Torneio Inter-ilhas, ao perder na final frente à equipa de 
São Vicente por 0-1.
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Escolas de iniciação desportiva recebem 
materiais e equipamentos
O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida, ofertou quase oitocentos contos em 
materiais e equipamentos às escolas de iniciação desportiva do Município.

As escolas desportivas de Sal 
Rei (Euclides Costa), Rabil 
(Nova Geração) e João Galego 
(Tic Tac/ Escola Ká) recebe-
ram bolas de grande resis-
tência, estabilidade, dura - 
bilidade e excelente toque, 
cones perfurados, coletes em 
malha perfurada, para sénior 
e júnior, conjunto de equi-
pamentos de futebol, mini 
balizas, apitos, cronómetro 
digital, escada de agilidade.
José Pinto Almeida reco-

nheceu e enalteceu o traba-
lho desenvolvido por essas 
escolas, apelando ainda para 
uma valorização dos mate-
riais oferecidos.
No ato simbólico de entrega, 
os promotores agradeceram 
o gesto da autarquia, subli-
nhado a importância da prá-
tica do desporto na idade 
escolar, garantindo ainda 
fazer bom uso dos materiais 
e equipamentos oferecidos.

Durante as festividades do Município diversas modalidades estiveram em competições e no dia 5 todos os 
vencedores receberam os seus troféus.

Em todos os povoados, os 
praticantes do Desporto esti-
veram envolvidos em torneios 
como futsal, voleibol, futebol, 
basquetebol, andebol, uril, 
damas, tacada, ringue, atle-

tismo e ciclismo. Ainda foram 
disputadas as provas de nata-
ção, regata e as competições 
nas corridas de burro e cavalo. 
Como é já habitual os des-
portos náuticos, atrairam uma 

Quase 1000 contos em troféus e prémios 
monetários entregues por ocasião  
das festas do Município
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grande moldura humana à 
praia d’Diante.
Em todas essas modalidades, 
o vencedor levou o seu pré-
mio para casa. Os prémios 
oferecidos rondam os mil 
contos, conforme garantiu o 
diretor do Desporto no Muni-
cípio Geraldo Pinto.
Além dos 33 troféus, só em 
prémio monetário foram dis-
tribuídos mais de 500 contos.
Geraldo Pinto frisou que o 
balanço é extremamente po-
sitivo, realçando que houve 
um bom engajamento das 

associações desportivas e 
dos munícipes na realização 
das competições. “Sem esses 
apoios é difícil a realização 
destas atividades”, reforça. 
Sublinha-se que nesse dia, o 
grupo Zona 1 recebeu o pré-
mio de rua melhor decorada.
Um concurso lançado pela 
Cãmara Municipal com obje-
tivo de resgatar a memória da 
tradição de homenagear Santa 
Isabel, decorando as ruas com 
colchas, flores, etc., valori-
zando assim os aspetos cultu-
rais dignos de preservação.

Clubes Federados de Futebol e Associações 
Desportivas contemplados com mais de três mil 

contos em materiais e equipamentos
O Desporto neste Município tem sido alvo de um forte investimento por parte da autarquia. No mês de fevereiro 
mais de três mil contos em equipamentos e materiais foram entregues aos Clubes Federados de Futebol e 
Associações Desportivas.

Paulatinamente a Câmara 
Municipal tem implemen-
tado várias estratégias para 
alavancar este setor em todas 
as modalidades, incenti-
vando assim a prática regular 
do Desporto e consequen-
temente conseguir méritos 
nessa área.
Todo o desenvolvimento 
requer investimento, daí que 
a edilidade tem feito tudo o 

que está ao seu alcance para 
introduzir melhorias na prá-
tica desportiva nesta ilha.
Nesta senda de fomentar 
o Desporto na Boa Vista, 
a autarquia adquiriu 100 
bolas de futebol, no valor 
de 753.250$00, em que 80 
foram distribuídas a oito Clu-
bes Federados de Futebol.
O Sporting Club da Boa Vista, 
Sport Club Sal Rei, Academia 
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Ilha das dunas acolheu primeiro Torneio 
Internacional de Xadrez realizado em Cabo Verde

António Fernandes foi o vencedor da competição

Organizada pela Câmara Municipal da Boa Vista, o evento trouxe à ilha os dois melhores jogadores portugueses 
e quatro nacionais para participar no primeiro Torneio Internacional realizado em Cabo Verde.

A nível nacional participa-
ram xadrezistas de Praia, Boa 
Vista, São Vicente e Sal.
Da capital do país partici-
pou António Monteiro, atual 
detentor do título de cam-
peão da Praia,
O Sal foi representado pelo 
Sidney Spínola, presidente 
da Associação de Xadrez 
daquela ilha. A Boa Vista, 
como ilha anfitriã, foi repre-
sentada pelo Éder Pereira, 
um dos grandes elementos 
da organização do Festival 
de Xadrez da Boa Vista.
Ele veio de São Vicente para 
este Município, onde tem 
trabalhado arduamente para 
desenvolver essa prática 
sobretudo na camada infan-
til. Relativamente aos joga-
dores estrangeiros ambos 
vieram de Portugal. 
O Mestre Internacional, Rui 
Dâmaso é atualmente o n.º1 
de Portugal no ranking da 
FIDE e, em terras lusas, já 

se sagrou 6 vezes campeão 
nacional absoluto. 
O Grande Mestre António 
Fernandes é o atual campeão 
de Portugal absoluto, título 
que já conquistou por 13 
vezes, recorde só igualado 
pelo recentemente falecido 
Joaquim Durão. Continua a 
ser o jogador português mais 
jovem a alcançar o título de 
campeão nacional absoluto 
(com apenas 17 anos).
De 28 de junho a 4 de julho 
os amantes e praticantes 
desta modalidade estiveram 
engajados nessa disputa, não 
só para levar o simbólico 
prémio, mas sobretudo para 
chamar a atenção e desper-
tar o interesse dos muníci-
pes para o jogo de Xadrez. 
Nessa competição saiu como 
grande vencedor o Grande 
Mestre, António Fernandes, 
que levou o valor de 250 
euros. Na segunda posição 
ficou Mestre Internacional, 

Rui Dâmaso, com o prémio 
de 200 euros. 
O prémio de terceiro classi-
ficado, no valor de 50 euros 
foi para o xadrezista Éder 
Pereira. O homem que está a 
fomentar esta prática na ilha 
das dunas.
Esse torneio que foi histórico 
e de uma mais-valia para a 

Boa Vista veio trazer dina-
mização dessa modalidade 
para o Município. Após a 
realização desse torneio, o 
próximo passa pela criação 
da Federação Cabo-verdiana 
de Xadrez, pois Cabo Verde 
é um dos poucos países afri-
canos cuja modalidade não 
está ainda federada.

Operária da Boa Vista, Sport 
Club África Show, Club Des-
portivo de Estância de Baixo, 
Onze Estrelas Club de Bofa-
reira, Sport Club Sanjoanense e 
Juventude Club do Norte leva-
ram cada um dez bolas e um 
quadro tático para treinadores.
A Associação de Boxe rece-
beu equipamentos calcula-
dos em 710.585$00.
Por seu lado, a Associação 
de Atletismo beneficiou de 

576.730$00 em materiais e 
equipamentos e a Associa-
ção de Ciclismo foi com-
templada com mais de mil 
contos (1.187.950$00) em 
bicicletas e acessórios.
O grupo C4 do Rabil recebeu 
um conjunto de equipamen-
tos e uma bola de futsal, a 
Associação Regional de Ande-
bol, liderada pela Maria Iná-
cia Ramos beneficiou de três 
pares de equipamentos para 

árbitros, um par de redes, um 
computador e seis bolas.
A equipa de andebol Sport 
Sal Rei Club beneficiou de 
16 pares de equipamentos, 
cinco bolas, dois apitos e 
dois cronómetros.
O investimento neste setor 
passa também pelo apoio 
concedido a vários desportis-
tas da ilha para competições 
nacionais e internacionais.
Recentemente a autarquia 

disponibili zou passagens a 
cinco elementos da Asso-
ciação de karaté da Boa 
Vista, para participarem no 
Campeonato Nacional dessa 
modalidade, que aconteceu 
na ilha de São Vicente, entre 
os dias 16 e 19 de outubro.
Em maio apoiou a partici-
pação da seleção cabo-ver-
diana da ultramaratona, no 
campeonato Mundial de Trail 
que teve em lugar em França. 
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A população da ilha da Boa Vista assistiu nos dias 20, 21 e 22 de novembro às inaugurações de grandes 
infraestruturas municipais, todas elas suportadas pela edilidade local.

A cerimónia das inaugu-
rações foi presidida pelo 
Presidente da República de 
Cabo Verde, Jorge Carlos 
Fonseca e pelo edil do Muni-
cípio da Boa Vista, José Pinto 
Almeida.
Trata-se de infraestruturas 
que vão trazer uma nova 
dinâmica aos setores da Cul-
tura, do Desporto sem esque-
cer a componente social.
No dia 20 de novembro, a 
população de Bofareira rea-
lizou o sonho de ter um Fit-
ness Park e um polivalente. 
Investimentos que subtraíram 
ao cofre da edilidade cerca 
de 13 mil contos.
O edil José Pinto Almeida afir-
mou que a Boa Vista é a ilha 
que está mais bem servida em 
termos de infraestruturas des-
portivas e pediu aos moradores 
para lutarem para manter con-
servados estes investimentos.

Na localidade de Bofareira 
a festa era grande e a alegria 
contagiante.
Bernardino Rocha, um jovem 
dessa aldeia sublinhou que 
se trata de uma grande obra 
e muito almejada pela popu-
lação local. “Vamos cuidar, 
preservar e não permitir que 

os outros os danifiquem”, 
reforçou.
Vany Morais, outro morador 
da Bofareira, frisou: “para 
nós que há muito aguarda-
vam por esta obra, é um sen-
timento de felicidade e de 
ver o papel da Câmara cum-
prido. “Foi solicitado há anos 

e agora também parabeniza-
mos a autarquia por mais esta 
realização neste povoado e 
espero que venhamos a tirar 
o maior proveito, usar da 
melhor forma possível, claro, 
com o contributo de todos”.

Uma grande moldura humana marcou 
presença nas inaugurações de grandes 

obras municipais

O Município dispõe de um dos melhores Pavilhões 
Desportivos e Centro de Artes e Cultura de Cabo Verde
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Ao rufar do tambor e do “Colá San Jon”, uma grande moldura humana assistiu à inauguração do Centro de Artes 
e Cultura da ilha da Boa Vista.

A maior “infraestrutura cul-
tural alguma vez erguida na 
ilha das dunas, abre as por-
tas com todos os mobiliários 
necessários para o seu fun-
cionamento.
Orçada em 90 mil contos, 
isto sem contabilizar os cus-
tos com os mobiliários, a 
infraestrutura abrange diver-
sos serviços dedicados à 
cultura, arte contemporânea, 
passando por áreas como o 
teatro, a dança, a pintura, o 
artesanato e a fotografia.
No rés do chão encontramos 
a parte de administração, 
direção, secretaria, cama-
rins, bar restaurante e um 
auditório que recebe o nome 
de Luís Rendall, um dos mais 
emblemáticos e inspirados 
compositores do património 
musical cabo-verdiano.

O auditório tem 350 lugares 
e possui todas as condições 
acústicas, e irá servir na pro-
moção de espetáculos, con-
ferências e fora.
Situada no primeiro piso 
estão a tribuna e a sala de 
artesanato.
A sala de artesanato leva o 
nome de Emiliano Silva “Nha 
Comandante”, considerado 
como um dos grandes arte-
sãos da ilha da Boa Vista.
O novo espaço para a dina-
mização da Cultura contem-
pla ainda salas de fotografias 
e de pinturas, situadas no 
segundo piso e uma sala de 
dança, no terceiro piso.
A inauguração desta casa 
moderna totalmente dedi-
cada à promoção da Cultura 
cedeu o palco do auditório 
Luís Rendall para grandes 

atuações de grupos locais 
(Debora, Danda, Bony e 
Gaby), Voginha e Bau, netos 
de Luís Rendall, Lura, os 
Tubarões, Rui Teixeira e Luci-
bela Santos.
Na inauguração foi também 
realizada uma exposição de 
pinturas e diversos produtos 
artesanais, sobretudo os pro-

dutos/equipamentos da anti-
guidade.
O Presidente da República 
de Cabo Verde, Jorge Carlos 
Fonseca sustentou que “é 
com muito gosto que inau-
guro esta infraestrutura muito 
singular e muito importante 
para este Município”.
“É uma obra municipal, finan-

O grandioso Centro de Artes e Cultura abre as portas
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ciada exclusivamente pela 
Câmara. Isto é importante, 
é simbólico”, reconheceu 
o chefe do Estado de Cabo 
Verde.
O Presidente da República é 
de opinião de que nenhuma 
ilha se desenvolve efetiva-
mente sem o desenvolvi-
mento cultural.
“É a Cultura a referência 
maior do desenvolvimento 
de qualquer país, nação ou 
ilha. Sem o desenvolvimento 
cultural, não há o desenvol-
vimento autêntico; é por isso 
que o Centro de Artes e Cul-
tura da Boa Vista é uma obra 
simbólica e decisiva”.
Para o chefe do Estado é grati-
ficante ter um centro, onde se 
possa desenvolver as capacida-
des culturais, artísticas, intelec-
tuais, expor as obras, debater 
ideias, e organizar conferências. 
Por sua vez, o presidente da 
Câmara da Boa Vista, José Pinto 
Almeida, manifestou a sua ale-
gria ao inaugurar essa grandiosa 
casa cultural da Boa Vista.
“A ilha de vários reconheci-
dos compositores, intérpretes 
e executantes de vários ins-
trumentos musicais, de res-
peitados artesões, escritores, 
enfim. Com um passado e um 
presente cultural muito rico. 
Só com estas breves conside-
rações julgamos ser unânime 
reconhecer a criação de um 
Centro de Artes e Cultura com 
esta envergadura de que todos 
nós nos orgulhamos” justifi-
cou o autarca boa -vistense.
Segundo José Pinto Almeida, 
ao longo dos tempos surgem 
entidades e pessoas que se 
destacam, ganham relevân-
cia, pelo que os seus nomes 
e realizações ficam regista-
dos na memória coletiva.
Daí a necessidade de as 
gerações vindouras conhece-
rem os protagonistas da sua 
história.

Razão pelo qual o edil funda-
menta a homenagem feita a 
título póstumo a duas desta-
cadas figuras da cultura boa-
-vistense, ou seja, a atribuição 
do nome Luís Rendall ao audi-
tório do Centro de Artes e Cul-
tura e nome de “Nha Coman-
dante” à sala de artesanato.
Os familiares de Luís Rendall 
e “Nha Comandante” fica-
ram orgulhosos com a home-
nagem atribuída a essas duas 
ilustres personalidades da 
ilha da Boa Vista.
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Ainda nesse dia, os munícipes da terceira idade acolheram com muita festa a inauguração do Centro de Idosos 
da cidade de Sal Rei.

Um espaço de solidariedade 
social, de proveito público e 
sem fins lucrativos que desen-
volve a sua ação de apoio aos 
idosos deste Município.
O Centro do Idoso, orçado 
à volta de três mil contos, 
alberga um escritório admi-
nistrativo, sala multifun-
ções (dispondo de televisor, 
vários jogos de estimulação 
cognitiva e computadores), 
cozinha, quintal (destinado 
à prática de jardinagem), 
um espaço aberto para rea-
lização de atividades diárias 
ao ar livre e casas de banho 

equipadas para idosos com 
mobilidade reduzida.
A infra-estrutura abarca 
ainda uma “loja social”, 
composta por receção, uma 
sala e um armazém.
A loja social é um projeto da 
Câmara Municipal da Boa 
Vista que procura dar res-
postas às necessidades das 
famílias carenciadas, espe-
cialmente os beneficiários de 
pensões sociais, idosos com 
fracos recursos económicos 
e ainda, crianças e jovens 
que apresentam necessida-
des básicas de subsistência.

A Escola de Formação de Pescadores é um projeto que vai proporcionar diversas ações de formação não só a 
pescadores, armadores de pesca e peixeiras, mas também aos jovens da ilha.

A escola é composta por 
três salas de aula, uma 
secretaria, recepção e casas 
de banho.
Esta infra-estrutura custou 
ao cofre da edilidade cerca 
de nove mil contos.
Realça-se que a zona da 
Casa do Pescador também 
será alvo de uma requali-
ficação, para o que a pri-
meira pedra foi lançada 
no dia 22, pelo Presidente 
da República, Jorge Carlos 
Fonseca e pelo presidente 
da Câmara Municipal da 
ilha, José Pinto Almeida.

A Escola de Formação de Pescadores da Boa Vista 
já é uma realidade

Idosos com novo espaço de ocupação 
dos tempos livres
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O tão reclamado Pavilhão Desportivo da ilha das dunas foi inaugurado no dia 21 de novembro de 2015, com 
todas as condições para a prática de diversas modalidades desportivas, sendo que algumas delas como o futsal e 
o basquetebol foram praticadas nesse dia.

O Pavilhão que recebe o 
nome de Seixal, município 
português geminado com 
Boa Vista, custou 125 mil 
contos ao cofre da edilidade.
O espaço acolhe uma sala 
de aeróbica, ginásio, balneá-
rios, cacifos para guardar os 
equipamentos desportivos, 
escritórios, bar restaurante, 
e um centro de estágio com 
dormitório e refeitório.
Essa infraestrutura alberga 
condições para os torneios 
de futsal, andebol, basquete-
bol, voleibol e também para 
a prática de ginástica ritmíca.
O Presidente da República 
de Cabo Verde, Jorge Carlos 
Fonseca, reconheceu ser o 
melhor Pavilhão Desportivo 
do país.
O presidente da Assembleia 
Municipal do Seixal, Alfredo 
Monteiro, reforçou que esse 
Pavilhão é de grande quali-
dade, único em Cabo Verde, 
e por ser um investimento 
exclusivamente da Câmara 
da Boa Vista é um exemplo 
emblemático de visão, deter-
minação, capacidade de tra-
balho e de serviço público à 
população.
O autarca da Boa Vista 
declarou que o Pavilhão 
Seixal é uma infraestrutura 
de excelência que vai per-
mitir alavancar e promover 
o desenvolvimento do Des-
porto nas suas mais variadas 
modalidades.
José Pinto Almeida afirmou 
que essa infraestrutura vem 
colmatar uma enorme neces-
sidade e significa a materia-

lização de um demorado e 
legítimo sonho da população 
da Boa Vista.
“A inauguração do Pavilhão 
e estas instalações deitam 
por terra as críticas daqueles 
que por ma fé ou por desco-
nhecerem os meandros da 
gestão municipal apelidaram 
o projeto da obra de santa 
Engrácia”
O autarca reconhece o atraso 
tido na concretização dessa 
obra, mas mostrou -se orgu-
lhoso porque agora sim, a 
ilha dispõe de um Pavilhão, e 
o melhor de Cabo Verde.
Com esse investimento, o 
autarca lança o repto para 
que em 2016, os campeona-
tos nacionais, internacionais 
e torneios sejam realizados 
também na ilha da Boa Vista.
O nome de Seixal atribuído 
ao Pavilhão, no entender 

do edil tem fortes razões de 
ser. “Este gesto não constitui 
apenas uma homenagem, é 
também um reconhecimento 
da amizade para com esse 
Município e com a popula-
ção do Seixal. Foi o primeiro 
Município a estabelecer for-
malmente relações de ami-
zade e cooperação com a 

Boa Vista. Amizade e coo-
peração que já ultrapassam 
duas décadas, que já fruti-
ficaram vários projetos nos 
domínios social, da Cultura, 
da Educação, da Saúde, das 
infraestruturas, de intercâm-
bios diversos e sobretudo de 
aproximação entre os filhos 
dos dois Municípios”.

Pavilhão de Seixal, uma das mais modernas infra-
-estruturas desportivas de Cabo Verde
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A primeira pedra para a construção deste empreendimento foi lançada no dia 22 de novembro, pelo edil da Boa 
Vista José Pinto Almeida e seu homólogo do Tarrafal de São Nicolau, José Freitas.

A obra, cujo investimento 
ronda os três mil e quinhen-
tos contos, deverá ficar con-
cluída no início de 2016.
O Presidente da República, 
Jorge Carlos Fonseca, esteve 
presente na cerimónia sus-

tentou que é “muito interes-
sante a ideia de cooperação 
entre Municípios de Cabo 
Verde”.
De acordo com José Pinto 
Almeida será uma praça 
muito diferente e singular 

com o propósito de ser ainda 
um espaço lúdico e ecoló-
gico”.
Essa infraestrutura vai ter 
canteiros verdes labirínticos, 
sistema de rega gota-a-gota, 
postes de iluminação com 

energia solar, calcetamento 
em pedra basáltica e será 
equipado com mobiliários 
reciclados.

Estância de Baixo vai acolher a praça Amizade Boa Vista/
Tarrafal de São Nicolau
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Os moradores desta pacata aldeia do Município da Boa Vista receberam com pompas e circunstâncias as 
inaugurações de um Fitness Park, urinol público e de energia elétrica 24h por dia.

O Fitness Park desta locali-
dade está calculado em mais 
de um milhão de escudos e o 
urinol público custou quase 
4 mil contos.
A revindicação da popula-
ção em ter energia elétrica 
24 horas foi resolvida graças 
à intervenção e a um grande 
esforço da edilidade que 
comparticipou com quase 
cinco mil contos, o que 
representa quase 40% do 
montante global da obra.
Este investimento propor-
ciona agora uma nova dinâ-
mica a esta localidade. 
“Hoje temos uma realidade 
tão feliz. Sendo uma zona 
que fica muito perto das 
áreas turísticas, seguramente 
vão surgir aqui restaurantes, 
bares e outras atividades 
conexas ao turismo”, salien-
tou o autarca.
Para o edil, a inauguração 
da rede elétrica representa 
um alívio ao cofre da autar-
quia que anualmente gastava 
cerca de 6 mil contos com 
o fornecimentos de energia 
elétrica durante 12 horas 
nesta aldeia.
Conforme garante José Pinto 
agora é lutar para que Povoa-
ção Velha venha a ter uma 
estrada em condições para 
ajudar no seu processo de 
desenvolvimento e ainda 
para que haja energia elé-
trica 24h na localidade de 
Bofareira.
O mais alto Representante 
da Nação Cabo -Verdiana 
regozijou -se com mais esta 
iniciativa da autarquia da 
Boa Vista, afirmando que 

se trata de uma conquista 
importantíssima para o 
Município e para Povoação 
Velha em particular.
“É um sinal de que o pro-
gresso chegou à Boa Vista e 
à Povoação Velha. Com ener-
gia 24 horas são enormes as 
oportunidades que a popula-
ção tem para fazer negócios, 
bem-estar pessoal, para o 
desenvolvimento individual, 
educativo, cultural”, disse 
Jorge Carlos Fonseca.

O Administrador da empresa 
de Água e Energia da Boa 
Vista (AEB), Francisco Hor-
miga confirmou tratar-se de 
um momento histórico para 
Povoação Velha.
Conforme afiançou o Admi-
nistrador da AEB, ter energia 
24 horas cria oportunidades, 
aumenta qualidade de vida, 
impulsiona desenvolvimento 
e economia desse povoado e 
da ilha em geral.

Em nome da população 
local, a moradora Zeudita 
agradece à Câmara e à AEB, 
realçando que é um senti-
mento muito grande, muita 
alegria e satisfação no seio 
dos moradores.
Zeudita assegurou que a 
energia representa uma mais-
valia para essa localidade.
Ainda na senda das inaugu-
rações, o Matadouro Muni-
cipal do Rabil foi reaberto 
com diversos equipamentos 

modernos para o abate de 
animais. A nova intervenção 
feita na estrutura de abate de 
animais custou mais de mil 
contos.
Todas essas obras estão cal-
culadas no valor de duzentos 
e quarenta e três milhões, 
trezentos e dezassete mil 
e quarenta e nove escudos 
(243.317.049,00), isto sem 
incluir os custos dos mobiliá-
rios e equipamentos.

Povoação Velha passa a dispor de energia  
elétrica 24h por dia



Obras Municipais54

Bubista • Dezembro • 2015

Emoção e alegria na entrega das habitações sociais

Reduzir o défice habitacio-
nal da ilha da Boa Vista, 
proporcionar aos mais des-
favorecidos uma vida con-
digna e a realização do 
sonho da casa própria são 
as fortes lutas da equipa 
camarária chefiada por José 
Pinto Almeida.
No mês de julho cinco habi-
tações foram entregues às 
famílias mais desfavorecidas 
das localidades do norte, 
Rabil e cidade de Sal Rei.
Em João Galego, duas famí-
lias receberam as suas mora-
dias totalmente reabilitadas e 
com melhores condições de 
habitabilidade.
Um trabalho que custou à 
autarquia quase dois mil 
contos.
Em Fundo das Figueiras a 
emoção era grande para um 
casal que desde há muito 
sonhava em viver condigna-
mente.

Sonho este agora realizado 
pela Câmara Municipal que 
investiu cerca de 3 mil con-
tos na construção da mais 
nova habitação do casal e 
dos seus rebentos.
No Rabil, a vida de Alícia 
Gomes foi transformada com 
a entrega de uma habitação 
completamente remodelada.
Essa família recebeu das 
mãos de José Pinto Almeida 
a chave da sua casa, que 

custou ao cofre da autarquia 
1.200 contos.
A família da dona Chiquinha 
na cidade de Sal Rei que em 
2014 foi surpreendida com 
o desabamento do teto do 
quarto e ficou praticamente 
sem a sua residência, foi 
contemplada com uma habi-
tação do tipo T2.
Depois de muito susto e 
angústia, a sua família pas-
sou a viver com melhores 

condições numa casa cons-
truída de raiz que subtraiu 
do cofre da Câmara dois mil 
e seiscentos contos.

Bofareira já dispõe de um Jardim e um parque infantil

Esta infraestrutura responde a 
uma antiga revindicação da 
população local, que era obri-
gada a deslocar as suas crian-
ças para outros povoados para 
frequentar o pré-escolar.
O investimento nestas infraes-
truturas está orçado em cerca de 
10 mil contos e é cofinanciado 
pela Associação Eco-Chaves.

Tanto o jardim como o par-
que estão equipados com 
mobiliário moderno, próprio 
para a aprendizagem combi-
nada com a diversão.
“É um investimento feito a 
pensar no futuro das crian-
ças e do próprio povoado de 
Bofareira” sustenta José Pinto 
Almeida.

Inaugurações deram um “brilho colorido” às 
festas do Município 2015
Inaugurações de diversas obras um pouco por cada povoado da ilha da Boa Vista marcaram também as 
celebrações das festas do Município 2015.

De acordo com o edil, José Pinto Almeida, estas inaugurações dão um brilho diferente às celebrações das festas do Município 
e de Santa Isabel.
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Famílias com baixo rendimento recebem casas de banho

Convém frisar que além das 
duas infraestruturas referidas, a 
Eco-Chaves cofinanciou ainda 
a construção de 23 casas de 
banho, destinadas às famílias 
de baixo rendimento, cujas 
condições socioeconómicas 
não lhes permite construí-las.
As casas de banho foram 

construídas em todos os 
povoados da ilha e o valor 
global desse investimento 
está orçado em cerca de 11 
mil contos.
A aposta na construção de 
casas visa melhorar as con-
dições sanitárias neste Muni-
cípio.

Moradores do Rabil beneficiam de água domiciliária

Duzentas e cinquenta casas 
no povoado do Rabil foram 
contempladas com ligações 
da rede domiciliária de 
água.
Com este projeto, José 
Pinto Almeida quer reduzir 
a penúria da falta de água 
nessa localidade e melho-
rar a qualidade de vida da 
população.
Segundo o edil, a ligação da 
rede domiciliária representa 
um alívio ao cofre da tesou-
raria de onde anualmente 
saíam milhares de contos 

para o abastecimento de 
água neste povoado.
Para os beneficiários, a 
satisfação é grande já que 
não vão mais precisar de 
enfrentar as enormes filas 
nos chafarizes ou comprar 
águas a um preço mais ele-
vado dos autotanques.
O projeto de extensão/
ampliação e ligação da rede 
pública de abastecimento 
de água no povoado, ava-
liado em 11 mil contos, é 
cofinanciado pela autar-
quia local e pelo Governo 

de Cabo Verde, através do 
Ministério do Ambiente, 

Habitação e Ordenamento 
do Território.
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