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Prezados Munícipes,
Com muito apreço a Câmara Municipal da Boa Vista coloca à disposição de todos mais 

uma Edição, a décima terceira (13.ª), da Nossa e Vossa Revista “Bubista”. Como é do Vosso 
conhecimento, também dispomos de uma página eletrónica www.municipiodaboavista.cv, 
a qual pode ser consultada diariamente por todos para melhor se inteirarem sobre as mais 
diversas notícias e outros registos do que é e vem acontecendo na nossa Ilha. Uma vez mais, 
incentivo-vos a consultá-la e interagirem com os Serviços desta Instituição que está à Vossa 
inteira disposição. 

A Rádio Comunitária “Voz d’Bubista” continua a aprimorar os seus Serviços e pode ser 
sintonizada também via Internet, servindo esta principalmente para estreitar as ligações 
entre a nossa Diáspora e a Terra Natal, mas também dos Boa -Vistenses que se encontram 
espalhados pelas ilhas do nosso Arquipélago. Estamos também na rede social facebook.

Nas páginas desta Edição encontrarão muita informação e ilustração fotográfica sobre as 
mais recentes atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e outras que estão em exe-
cução e/ou em vias de serem implementadas. 

Os nossos Projetos e Atividades foram ao longo dos sucessivos mandatos abrangentes e 
transversais.   

Assim, o Setor Turístico, tido como pedra angular do nosso desenvolvimento local e na-
cional, requer obrigatoriamente intervenções de fundo ou fortes investimentos em áreas 
complementares. Constituem exemplos disto: no Ordenamento do Território e Urbanismo; 
na Cultura nas suas mais diversas vertentes; nos Transportes; na Saúde; no Saneamento; no 
Abastecimento de Água; na Energia; na Educação; na Restauração, entre muitos outros.

É importante realçar que a população da Ilha vem crescendo a um ritmo acelerado, 
principalmente da parte de pessoas oriundas das outras ilhas e além-fronteiras – que são 
bem-vindas - pelo que os investimentos já realizados justificam o nosso engajamento na 
planificação do desenvolvimento da Boa Vista para a qualidade de vida dos residentes, no-
meadamente a ligação domiciliária de água e energia, subsídios diversos para estudantes, 
evacuações, habitação social, subsídios a associações e organizações de várias naturezas, 
de acordo com os planos, orçamentos e disponibilidades financeiras e materiais pontuais.

Vários outros Projetos estruturantes estão em execução, quais sejam o Centro de Artes 
e Cultura, o Polidesportivo de Sal-Rei, Projetos de Requalificação Urbana, Infraestruturas 
Desportivas, o Cineteatro e várias outras intervenções que podem ser constatadas através 
das Pessoas individuais e coletivas, Instituições e no próprio Território desta Ilha. 

Além disso mantivemos, reforçámos e expandimos a nossa rede de Relações Institucionais 
e de Cooperação, através da assinatura de Protocolos e diálogos permanentes com Asso-
ciações, Instituições Públicas e Privadas da Ilha, a nível nacional e internacional, nos mais 
diversos domínios.

Por isso, uma vez mais convidamos todos os Caros Munícipes a consultarem sempre os 
nossos diversos meios de comunicação para se inteirarem da realidade da nossa querida 
Bubista. A página eletrónica é atualizada diariamente, principalmente porque muitas ativi-
dades e programas não constam desta edição.

Estamos a comemorar as Festas do Município e da Padroeira Santa Isabel 2015, pelo que 
apelamos à habitual participação de todos nas diversas atividades. Desejamos a todos exce-
lentes comemorações, com muita amizade, paz e empenho.

Um forte abraço,

José Pinto Almeida
Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista.

José Pinto Almeida
Presidente da Câmara 

Municipal da  
Boa Vista

Mensagem do Presidente
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As oportunidades de negócios e de investimentos na ilha da Boa Vista foram bem comercializadas em Dubai, 
tendo já os empresários projetado a construção de um hotel na Praia de Chaves.

Em 2014 esteve na ilha da 
Boa Vista o responsável do 
grupo Summerset Continen-
tal, dono de uma cadeia de 
hotéis com investimentos 
em vários países do mundo 
inclusive na África e ficou 
encantando com as famosas 
e atraentes praias da ilha, 
nomeadamente a praia de 
Chaves.
Atraído por esse postal de 
visita, o empresário convi-
dou a edilidade local e a 
Sociedade de Desenvolvi-
mento Turístico das Ilhas de 
Boa Vista e Maio (SDTIBM), 
a visitarem o Dubai.
As duas entidades não cruza-
ram os braços e mobilizaram-
se rapidamente para aprovei-
tar essa oportunidade.
Em Dubai, a delegação 
composta pelo Administra-
dor da SDTIBM, Rui Santos, 
vereadora do Turismo, Iva 
Livramento, representante 
da empresa Pivot Consulting, 
Gabriel Livramento e advo-

gado Emanuel Pina Xavier 
não pouparam esforços em 
atrair investimentos indianos 
e do Dubai à “casa”.
No primeiro encontro com 
os empresários e consultores 
na Índia, Rui Cardoso Santos, 
que também já foi presidente 
da Cabo Verde Investimen-
tos, fez uma excelente apre-
sentação sobre as atrações e 
as possibilidades de investi-
mentos em Cabo Verde, e em 
particular na Boa Vista.
A convite da Câmara, na pes-
soa da vereadora do Turismo, 
os investidores indianos 
comprometeram-se em con-
tactar outros empresários de 
vários ramos de atividades e 
realizar uma missão empre-
sarial à Boa Vista.
Da parte de um dos empre-
sários, com investimentos 
em vários países do mundo 
inclusive na África, ficou 
assente o interesse de se 
investir neste pequeno país 
insular, mais precisamente 

na Boa Vista, onde quer 
construir um hotel na praia 
de Chaves. 
De acordo com intenção mos-
trada trata-se de hotel de alto 
standard com 149 quartos.
O terreno já foi solicitado à 
SDTIBM e segundo a verea-
dora do Turismo, as negocia-
ções estão bem avançadas.  
“Trata-se de uma grande 
oportunidade de promoção 
da Boa Vista no Dubai e nou-
tros países onde o referido 

investidor tem investimentos, 
pois a sua empresa aposta 
seriamente na publicidade 
do destino onde investe”, 
sustenta. 
Durante a visita ao Dubai, 
para além de darem a conhe-
cer as oportunidades de 
negócio na Boa Vista, apre-
sentaram projetos estrutu-
rantes para a ilha, nomeada-
mente o de requalificação da 
Cidade de Sal Rei e escola 
profissional do Rabil.

Boa Vista atrai investimentos do Dubai

Praia de Chaves pode vir a ter mais um hotel
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Em finais de 2014 esteve na ilha da Boa Vista uma comitiva de Zocca (Itália) que apresentou diversos projetos 
que vão impulsionar o desenvolvimento desta ilha. De entre os investimentos afigura-se a construção de uma 
clínica privada, em parceria com a Câmara Municipal e o empresário italiano Pietro Pancini.

De acordo com um dos re-
presentantes da delegação de 
Zocca, Stefan Paligrini, o de-
senvolvimento da Boa Vista 
exige a criação de um hospi-
tal com melhores condições 
para atender às necessidades 
dos utentes.
“O número da população 
justifica claramente a cons-
trução dessa clínica, aliás 
trata-se de uma ilha turística 
em que a cada ano duplica o 
número de moradores e turis-
tas”, reforça.
Conforme tencionam, a clíni-
ca ficará situada no povoado 
do Rabil, bem perto do ae-
roporto e dos hotéis, visan-
do dar uma assistência aos 
turistas que procuram a ilha 
durante todo o ano.
Segundo o projeto inicial, o 
espaço funcionará durante 
24 horas, com todos os ser-
viços, incluindo o serviço de 
urgência.
Os empresários italianos 
consideram que a construção 
dessa clínica será uma mais-
valia para a ilha da Boa Vis-
ta, que há muito reclama por 
um hospital com melhores 
condições.
A intenção foi apresentada à 
Câmara e depois será levada 
ao Executivo cabo-verdiano.
Pensando na qualidade de 
Saúde para os munícipes desta 
ilha, uma equipa médica do 
hospital Bentivogliom e a do 
Centro de Saúde da Boa Vista 
fizeram uma lista de equipa-

mentos hospitalares necessá-
rios para as próximas doações, 
juntamente com os que já fo-
ram adquiridos, como cadeiras 
de rodas e bicicleta ergométri-
ca para ECG stress.
A delegação de Zocca apos-
ta também na realização de 
intercâmbios entre médicos 
especialistas cabo-verdianos 
e da Itália.
Aos munícipes da ilha, a As-
sociação de Zocca “Giovani 
nel Tempo”, proporcionou-
lhes uma sessão de técnicas 
de Estimulação Neural, que 
permitem manter a mente 
ativa e reforçar a memória.
A Estimulação Neural é uma 
técnica de autotratamento 
que faz parte das disciplinas 
bionaturais, complementar à 
medicina tradicional.
Trata-se de uma técnica que 
em 5 minutos por dia mudará 
a sua vida, envolvendo a au-

tocura de problemas como a 
depressão, dores, vírus, can-
cro, insónia, stress, memória 
e tabagismo.

A agricultura é outra área de 
interesse
O Município de Zocca ten-
ciona ainda criar projetos co-
muns com a sua congénere 
de Boa Vista, com os olhos 
postos na Agricultura e me-
lhoria da qualidade de pro-
dução do queijo.
Num primeiro encontro en-
tre o delegado do Ministério 
de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, João Silva, e a 
comitiva de Zocca, ficou a 
intenção de uma possível co-
laboração, tendo como área 
de interesse a agricultura, a 
produção de pastagem, a pe-
cuária e a silvicultura.
Da parte da Zocca ficou o 
compromisso de se enviar a 

esta ilha um técnico de es-
cola agrária para avaliar es-
sas intenções, realçando que 
existem muitas semelhanças 
entre estes dois municípios, 
razão pela qual a colabora-
ção trará benefícios para am-
bos os lados.
A Zocca quer conhecer quais 
as matérias-primas advenien-
tes de plantações de que a 
ilha dispõe e também a nível 
da agricultura. Para isso, dei-
xou em aberto a possibilida-
de de um intercâmbio entre 
os técnicos da escola Spallan-
zani de Zocca, a maior dessa 
região, e os agricultores da 
ilha da Boa Vista, bem como 
os estudantes locais.
O município italiano quer 
passar à Boa Vista a sua ex-
periência em como aprovei-
tar essas matérias-primas, 
nomeadamente babosa, uma 
planta com grande potencia-

Empresários italianos tencionam investir 
fortemente na ilha das dunas

Boa Vista pode vir a ter uma clínica privada
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lidade, e as transformar em 
produtos a serem comercia-
lizados.
Rita Zironi, a líder da comiti-
va, sustenta que a ilha deveria 
ter uma loja e comercializar 
os seus próprios produtos.
A pecuária, sobretudo a cria-
ção de caprino e a comercia-
lização de carnes são outras 
áreas de interesse de Zocca, 
que também quer ajudar os 
produtores locais a melhorar 
a qualidade de produção de 
queijo, para poderem intro-
duzi-lo no mercado, já com 
a certificação.
João Silva disse que a dele-
gação do MDR está aberta a 
possíveis parcerias, realçan-
do que essa entidade precisa 
de formar pessoas para te-

rem conhecimentos e apli-
cá-los de forma produtiva e 
rentável.
Salienta-se que essa delega-
ção visitou o centro de tra-
tamento de caninos da ilha, 
onde abordou a sensibiliza-
ção, higiene e importância 
do treino desses animais.

Zocca vai receber uma feira 
cabo-verdiana
Este é mais um fruto da coo-
peração existente entre os 
dois municípios 
Rita Zirone, Conselheira Mu-
nicipal da Zocca, adiantou 
que será de bom grado que 
irá receber a feira de Cabo 
Verde, onde a sua congénere 
de Boa Vista faz jus ao peque-
no país insular, mas rica em 

potencialidades culturais e 
turísticas.
A feira cabo-verdiana em 
Zocca está prevista para 
meados de julho e tem como 
objetivo divulgar a cultura de 
Cabo Verde, sobretudo da 
ilha da Boa Vista.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal da Boa Vista, José 
Pinto Almeida, ficou satisfei-
to com o convite reiterado 
e prometeu tudo fazer para 
que esta feira venha a ser 
realizada.
Trata-se de uma feira impor-
tante para a exposição e pro-
moção da cultura de Cabo 
Verde e de comercialização 
das oportunidades de negó-
cios e investimentos na ilha 
das dunas.

De acordo com Rita Ziro-
ne, julho é uma época alta 
para o turismo em Zocca e 
seria uma ótima oportunida-
de para o município da Boa 
Vista.
É de salientar que a visita 
desta comitiva vem na se-
quência de um protocolo 
de geminação assinado em 
Maio de 2014, entre José Pin-
to Almeida e o seu homólogo 
italiano, Balugani Pietro.
A delegação de Zocca inte-
grou 12 elementos incluindo 
membros deste município, 
técnicos, médicos, cirurgiões, 
fisioterapeuta, enfermeiros, 
representantes das associa-
ções de “Qua la zampa” 
(Centro de treinamento cani-
no) e Manos sinFronteras.

Edil boa ‑vistense debateu na Madeira a cooperação 
entre municípios

O edil da Boa Vista, José Pinto Almeida, participou em julho na XII Jornada Autárquica das Regiões 
Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde, onde debateu com os seus homólogos dessa 
região a cooperação entre municípios.

A Jornada Autárquica aconteceu sob o 
signo de um “ novo paradigma de desen-
volvimento dos municípios, no âmbito 
do novo quadro comunitário de apoio” 
e enquadra-se no projeto de JARUP II – 
Jornadas Autárquicas sobre Política de 
Desenvolvimento Sustentável. 
Naquela região autónoma, a ocasião foi 

aproveitada para debater e promover 
a cooperação entre os municípios das 
Regiões Ultraperiféricas da União Euro-
peia, bem como para estreitar as rela-
ções de amizade e ajudar na construção 
de uma plataforma comum, consistente 
e permanente de defesa dos interesses 
e anseios das populações. O que tra-

duz a essência do JARUPII. No encon-
tro foram ainda debatidos o período de 
programação 2014-2020, no qual foram 
delineadas as estratégias da Europa para 
os municípios das RUP, o papel dos 
Municípios na implementação das polí-
ticas de coesão territorial e as estratégias 
de cooperação transnacional.
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Diplomatas francês e do Reino Unido para Cabo Verde 
tomam pulso do desenvolvimento da Boa Vista

O Embaixador da França radicado em Cabo Verde, Philippe Barby, e a embaixadora adjunta do 
Reino Unido para o arquipélago efetuaram em meados de 2014 uma visita de cortesia à ilha da 
Boa Vista.

No encontro que mantive-
ram com o edil boa -vistense, 
José Pinto Almeida, e outras 
entidades locais, ambos os 
diplomatas tomaram o pulso 
do desenvolvimento da ilha 
das dunas e os desafios que 
a ilha turística tem pela 
frente.
Com o diplomata francês, o 
edil local frisou a boa inte-
gração dos boa -vistenses 
emigrados em França e ainda 
boa relação de amizade e 
cooperação que a sua autar-
quia mantém com a Asso-
ciação Eco Chaves formada 
pelos imigrantes cabo-ver-
dianos, em particular da Boa 
Vista, e os rebentos nascidos 
naquele país. 
José Pinto Almeida falou 
também da sua participação 
nas celebrações da festa da 
Páscoa na Mairie de Clichy, 
onde foi reforçada a possi-
bilidade de uma geminação 
com aquele Município.

O balanço da visita à ilha é, 
segundo o embaixador fran-
cês, extremamente positivo, 
onde ficou assente a inten-
ção de se vir a ter investi-
mentos franceses na ilha das 
dunas.
A agenda do embaixador 
continha também os momen-
tos mais descontraídos, com 
as visitas aos monumentos 
históricos e os postais de 
visita da ilha. Encantos esses 
que, culminando com o 
patamar do desenvolvimento 
da Boa Vista impressionaram 
Philippe Barby.
Na Boa Vista, o embaixador 
da França fez-se acompa-
nhar de Christian Zaengel, 
o representante francês na 
ilha.
Por sua vez, a diplomata bri-
tânica inteirou-se da situa-
ção dos cidadãos britânicos 
residentes na Boa Vista e dos 
turistas que visitam o muni-
cípio.

Na ilha, King Harriet auscul-
tou também as preocupações 
dos operadores turísticos que 
escolheram a ilha das dunas 
para investir.
De acordo com dados divul-
gados pelo Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), no 
primeiro trimestre de 2014 
os estabelecimentos hotelei-
ros de Cabo Verde acolheram 
menos 2.631 turistas, cerca 
de 1,6 por cento, do que no 
mesmo período do ano tran-
sato.
O Reino Unido aparece em 
primeiro lugar, com 18,6% 
do total das dormidas, 
seguido da Alemanha, Paí-
ses Baixos, França e Itália, 
com 14,5%, 11,9%, 11,8% e 
5,5%, respectivamente, reve-
lou o INE.
De acordo com a mesma 
fonte, o principal mercado 
emissor de turistas passou a 
ser a França, com 16,4% do 
total das entradas, seguido 

do Reino Unido, com 14,2%, 
Alemanha com 12,4%, Paí-
ses Baixos com 10,8% e Por-
tugal com 7%.
O Reino Unido lidera tam-
bém em relação às dormi-
das, com 18,6% do total. A 
seguir vem a Alemanha com 
14,5%, Países Baixos com 
11,9%, França com 11,8% e 
Itália com 5,5%.
A maioria dos turistas pro-
venientes do Reino Unido 
preferiu como destinos a Boa 
Vista (67,6%) e o Sal (31,1%). 
Escolheram como local de 
acolhimento os hotéis, em 
cerca de 99,1% dos casos.
Segundo os dados apurados, 
os visitantes provenientes do 
Reino Unido foram os que 
tiveram maior permanência 
média em Cabo Verde no 
trimestre em análise, com 
7,9 noites, depois estão os 
italianos com 6,8 noites, os 
alemães com 6,7, e os Países 
Baixos, com 6,4 noites.
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O Município da Boa Vista tem-se dedicado ao reforço dos laços de amizade e cooperação quer com 
as congéneres nacionais quer com as exteriores. Prova disso é o fortalecimento de parcerias com os 
Municípios da Brava e do Tarrafal de São Nicolau.

Recentemente, o presidente 
da Câmara Municipal da Boa 
Vista, José Pinto Almeida, 
esteve de visita ao Município 
do Tarrafal de São Nicolau, 
a convite do seu homólogo 
local, José Freitas.
Naquele concelho, o edil boa-
-vistense participou na 3ª edi-
ção do Sodad, Festival d´Morna 
e aproveitou para analisar a 
cooperação com a sua congé-
nere de São Nicolau, com a 
qual mantém boas relações de 
amizade. De acordo com José 
Pinto Almeida, os Municípios 
de Cabo Verde devem coope-
rar mais tendo em vista as áreas 
da cultura e do desporto, entre 
outras.
A boa relação entre Boa Vista e 
Tarrafal de S. Nicolau é tradu-
zida essencialmente no cofi-
nanciamento da delegação 
municipal de Praia Branca, 
cujos equipamentos informáti-
cos e mobiliário foram ofereci-
dos pela Câmara da Boa Vista.
Convém frisar que os dois 
municípios rubricaram no 
passado 2 de agosto um pro-

tocolo de cooperação, tendo 
como matriz especial o inter-
câmbio de jovens.
O documento prevê ainda a 
modernização da administra-
ção municipal por meio de 
troca de experiências entre as 
duas instituições, a formação 
de funcionários e quadros 
em domínios considerados 
estratégicos para o desen-
volvimento municipal, privi-
legiando a componente de 
estágios de curta duração e a 
promoção de políticas sociais 
ativas que favoreçam a inser-
ção e a integração social.

Orlando Balla inteira-se da 
realidade da ilha das dunas
Em 2015, o Município da 
Boa Vista também fortaleceu 
a sua cooperação com a sua 
congénere de Brava.
Em março, o autarca da ilha 
Brava, Orlando Balla, fez 
uma visita de três dias à Boa 
Vista, onde conheceu de 
perto a realidade da ilha.
Além da cidade de Sal Rei, 
onde se inteirou da imple-

mentação de infraestrutu-
ras que vão dar uma outra 
dinâmica à ilha das dunas, 
nomeadamente o Centro de 
Arte e Cultura e o Pavilhão 
Desportivo, Orlando Balla 

esteve de visita a outras loca-
lidades como Rabil, Bofa-
reira e o norte da ilha.
Os laços de amizade e coo-
peração entre as duas ilhas 
saíram reforçados.

Boa Vista reforça laços de amizade e 
cooperação com dois Municípios nacionais
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“Anualmente atribuímos um subsídio às associações comunitárias e outras entidades”

A Câmara Municipal da Boa 
Vista assinou recentemente 
protocolos de parcerias com 
as associações comunitárias 
e a Igreja do Nazareno local, 
com vista a tê-las engajadas 
no processo do desenvolvi-
mento da ilha.
Pela sua dinâmica de cres-
cimento, a ilha da Boa Vista 
deve estar cada vez mais 
habilitada para responder aos 
novos desafios de cariz social.
Sendo assim, a autarquia 
tomou a decisão de maximi-
zar os instrumentos e meca-
nismos de promoção e desen-
volvimento da ilha, através da 
institucionalização das rela-
ções de cooperação e colabo-
ração com associações e insti-
tuições que visam o progresso 
da ilha e o bem-estar social.
Os protocolos entre a Câmara 
e as Associações Comuni-
tária Unidos pela Boa Vista 
(ACUB), Rapaz Bom Susseg 

(RBS), Varandinha de Povoa-
ção Velha, bem como com a 
Igreja do Nazareno têm por 
objetivo estabelecer as bases 
de colaboração institucional 
e de comparticipação finan-
ceira entre as duas entida-
des, na promoção e criação 
de condições sociais para as 
crianças, jovens e idosos na 
ocupação dos seus tempos 
livres e participação cívica.

Mais de setecentos contos 
é o montante atribuído às 
associações comunitárias e 
Jardins do Município
Nesta senda de ter organiza-
ções da sociedade civil como 
parceiras da alavancagem desta 
ilha, a edilidade atribui um sub-
sídio de mais de 700 contos a 
seis associações comunitárias e 
cinco Jardins do Município.
Às associações dos Guineen-
ses, dos Senegaleses, dos Arte-
sãos, dos Amigos dos Ami-

mais, Unidos para a Boa Vista 
e Varandinha fora repartido 
um bolo no valor de 480 mil 
escudos.
Cada um levou uma fatia de 80 
mil escudos, para ajudar a exe-
cutar os seus planos e ativida-
des, no processo de desenvol-
vimento da ilha da Boa Vista.
Por seu turno, os jardins do 
bairro da Boa Esperança e de 
João Galego foram contempla-
dos com 80 mil escudos cada.

O jardim de São Francisco 
de Sales beneficiou de 40 
mil escudos, o de Povoação 
Velha (Maqui) recebeu 36 mil 
escudos e o de Bofareira 35 
mil escudos.
O apoio atribuído aos jar-
dins de infância visa reforçar 
os seus meios financeiros, 
por forma a dar resposta às 
necessidades das crianças 
e melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem.

Associações comunitárias engajadas no 
desenvolvimento do Município 



Institucional10

Bubista • Junho • 2015

Foi assinado em janeiro, na cidade da Praia, um protocolo de parceria entre a autarquia boa -vistense e a 
Sociedade Cabo-Verdiana de Música.

A partir de agora a Câmara 
Municipal da Boa Vista 
torna -se membro honorário 
desta Sociedade. Em prol 
deste protocolo as partes 
concordam em trabalharem 
juntas para darem um passo 
determinante visando alcan-
çar os objetivos preconiza-
dos, no quadro da proteção 
dos direitos autorais, que vai 
desde a proteção dos direi-
tos patrimoniais e morais dos 

autores de obras de arte, no 
domínio da música, aplicá-
vel a pessoas singulares ou 
coletivas, seus representan-
tes ou herdeiros, e produto-
ras/editores de obras musi-
cais.
Através deste instrumento as 
partes querem ultrapassar os 
condicionalismos impostos 
pela dispersão geográfica do 
país, com expressão acen-
tuada na insularidade, o que 

gera constrangimentos em 
assegurar contactos com os 
artistas interessados.
A partir de agora vão ser 
criados na ilha da Boa Vista 
mecanismos facilitadores 
de aproximação e contac-
tos permanentes entre a 
Sociedade Cabo-Verdiana 
de Música e os artistas resi-
dentes nesta ilha, visando a 
adesão destes aos objetivos 
da sociedade.

Na ilha vão ser feitas, através 
da edilidade, as inscrições 
dos compositores, autores, 
intérpretes, músicos, arran-
jadores, herdeiros ou repre-
sentantes destes na Socie-
dade de Gestão Coletiva 
dos Direitos Patrimoniais e 
Morais e ainda a inscrição 
de novos sócios na Socie-
dade.

Câmara alia ‑se à Sociedade Cabo‑Verdiana  
de Música na proteção dos 
direitos autorais

O edifício da antiga Alfândega, atual Centro de Juventude da Boa Vista, 
vai ser transformado no “Museu da Cidade”.

O museu que vai nascer 
no coração de Sal-Rei é 
fruto de um memorando de 
entendimento assinado em 
setembro entre o Presidente 
da Câmara Municipal, José 
Pinto Almeida, e o Minis-
tro da Cultura, Mário Lúcio 
Sousa.
O memorando tem por obje-
tivo a dinamização da cul-
tura local nas suas diversas 
vertentes e confere maior 
autonomia ao município na 
gestão dos bens e monumen-
tos.
A autarquia sustenta que 
a ilha das dunas tem for-
tes potencialidades cultu-
rais, que permite acolher 
no museu. De acordo com 

o memorando, técnicos do 
Instituto de Investigação do 
Património Cultural (IIPC) 
vão deslocar-se à ilha para 
trabalhar com a Câmara na 
transformação do espaço e 
torná-lo digno de um museu, 
no qual a sua gestão será par-
tilhada com o próprio muni-
cípio.
As duas entidades, em con-
certação com o Ministério 
da Juventude, Emprego e 
Desenvolvimento dos Recur-
sos Humanos vão trabalhar 
na transferência dos serviços 
instalados no edifício.
O IIPC está ainda encarregue 
de trabalhar na recuperação 
da chaminé de Chaves e de 
todo o seu historial. 

Dentro deste acordo, a 
escola de Música Olímpio 
Estrela e a de Olaria do Rabil 
vão passar a integrar o Sis-
tema Nacional de Ensino das 
Artes e o anfiteatro do Centro 
da Juventude de Sal-Rei vai 
fazer parte da Rede Nacional 
de Salas de Espetáculos.
A escola de Música Olímpio 
Estrela vai ainda albergar a 
primeira Casa de Cultura da 
Boa Vista. 
Paralelamente a isto receberá 
o currículo e a assistência 
técnica do Ministério da Cul-
tura. Por sua vez, a Câmara 
vai criar as condições para o 
ensino de aulas práticas.
A tutela da área da cultura 
vai trabalhar com os respon-

sáveis locais, o design dos 
produtos, bem como definir 
as condições para reiniciar o 
funcionamento da escola de 
Olaria do Rabil, como insti-
tuição de ensino.
O Ministério da Cultura 
compromete-se a apetrechar 
a Biblioteca Municipal, com 
diversos livros sobre a litera-
tura cabo-verdiana. A capela 
de Fátima também vai ser 
recuperada e na Igreja de 
São Roque os vitrais serão 
todos repostos.
Quer a Câmara quer o Minis-
tério da Cultura vão ainda 
trabalhar num projeto de 
reabilitação e preservação do 
Cemitério dos Judeus.

Ilha das dunas vai 
albergar o “Museu da Cidade”
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A Câmara Municipal da Boa Vista compromete-se em garantir o apoio psicológico às vítimas de Violência Baseada 
no Género (VBG), atendidas no Centro de Apoio na ilha.
 

Esse compromisso é fruto de 
um protocolo assinado em 
julho entre o vice-presidente 
da edilidade, Xisto Baptista, e 
a presidente do Instituto Cabo-
Verdiano para a Igualdade e 
Equidade do Género (ICIEG), 
Talina Pereira, visando estreitar 
os laços de parceria e reforçar 
a boa colaboração em prol da 
promoção da Igualdade de 
Género e o combate à VBG.

Segundo a autarquia, o 
acordo ora assinado vem da 
necessidade de serem ado-
tadas medidas para trabalhar 
na prevenção, socialização 
de princípios e valores e na 
implementação de programas 
de sensibilização e formação 
comunitária em prol da Igual-
dade de Género e da VBG.
Pelo presente protocolo, a 
CMBV assume a responsa-

bilidade de garantir o apoio 
psicológico às vítimas de 
VBG, atendidas no Centro de 
apoio da Boa Vista, inaugu-
rado a 14 de julho, e a garan-
tia eficaz do pleno cumpri-
mento da lei de VBG. 
A edilidade da ilha das dunas 
fica incumbida ainda de ofe-
recer apoio social parcial 
ou integral às vítimas mais 
desfavorecidas que acedem 

ao Centro e ainda colaborar 
com o ICIEG na difusão das 
informações sobre a promo-
ção da Igualdade de Género 
e problemática da VBG.
O compromisso não para por 
aqui, a Câmara quer imple-
mentar o seu Plano Munici-
pal de Igualdade de Género e 
colaborar em prol da defesa 
dos interesses das vítimas de 
VBG.

Autarquia garante apoio psicológico  
às vítimas de VBG

“Já fazemos parte da COPYME”
A Câmara Municipal da Boa Vista aderiu à plataforma COPYME, desenvolvida no âmbito do projeto Plataforma 
de Colaboração para a Difusão e Implantação de Iniciativas de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Trata-se de uma parceria en-
tre o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE), com o apoio 
da Organização dos Estados 
Ibero-americanos (OEI).
A COPYME é uma plataforma 
online que tem como objetivo 
compartilhar conhecimentos 
com as instituições de apoio 
aos pequenos negócios da 

América Latina, Caribe e de-
mais continentes, sob a forma 
de soluções testadas e apro-
vadas, bem como de cursos 
de formação a distância.
Ao firmar o presente termo, 
a Câmara Municipal da Boa 
Vista atesta o seu apoio à 
iniciativa, bem como se dis-
ponibiliza a contribuir, den-
tro das suas possibilidades, 
para a promoção, a difusão 
e a partilha da Plataforma  

COPYME no seu país e tam-
bém por meio da sua rede de 
parceiros. 
Em contrapartida, terá a sua 
logomarca exposta como 
parceiro da COPYME no site 
da plataforma.
O estabelecimento do presen-
te Termo de Adesão não impli-
ca nenhum tipo de vínculo ou 
responsabilidade jurídica en-
tre as instituições envolvidas. 
Desta forma, é firmado com 

a única finalidade de forma-
lizar a vontade da Câmara 
Municipal da Boa Vista em 
se tornar parceira  da Plata-
forma COPYME.
A sua adesão é fundamental 
para a construção de um es-
paço regional voltado para 
o desenvolvimento de capa-
cidades sobre instrumentos, 
políticas e práticas de apoio 
à competitividade dos pe-
quenos negócios.
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A Câmara Municipal da Boa Vista investiu quase mil contos nos trabalhos de escavação e limpeza de 37 
poços agrícolas no norte da ilha.

Face ao mau ano agrícola, 
em virtude da fraquíssima 
precipitação em 2014, e con-
sequentemente uma drástica 
redução da disponibilidade 
de água nos poços utilizados 
para a prática da agricultura, 
a autarquia reuniu-se com 
os agricultores do concelho 
para definirem um plano de 
relançamento dessa impor-
tante atividade na zona norte, 
considerada o celeiro da ilha.
Assim, entre os meses de 
abril e maio, procedeu-se 
à limpeza/escavação de 37 
poços agrícolas, trabalhos 
que permitiram a mobiliza-
ção de água para agricultura 
e a continuidade dessa ativi-
dade por vários agricultores 
e respetivas famílias que se 
viam na iminência de terem 
suspensa a sua atividade eco-
nómica por falta de água.
Os trabalhos de escavação 
e limpeza de poços, orçado 
em novecentos e doze mil, 
quatrocentos e cinquenta 
escudos (912.450$00), foram 

suportados pela edilidade 
boa -vistense. 
Além dos trabalhos de esca-
vação, José Pinto Almeida 
tem feito uma forte interven-
ção nesse setor, atribuindo 
equipamentos aos agriculto-
res.
Em João Galego, no pas-
sado mês de novembro, os 
homens do campo beneficia-
ram de equipamentos como 
pá niveladora, moto-enxada 
e pulverizador, que custa-
ram à edilidade cerca de 900 
contos.
Saliente-se que a mitigação 
do mau ano agrícola requer 
e exige a intervenção do 
Governo Central.
Entretanto, a edilidade ainda 
aguarda pelo financiamento 
do seu Programa de Emer-
gência entregue ao Executivo 
em outubro de 2014.
O programa está orçado 
em 25 mil contos, montante 
que será destinado ao finan-
ciamento de projetos que 
contemplam a ajuda aos 

agricultores na perfuração 
de poços, salvamento dos 
gados, iniciativas geradoras 

de rendimento e o apoio na 
construção de um Centro 
Agropecuário na zona norte.

Quase mil contos investidos na escavação e 
limpeza dos poços agrícolas 

Edilidade mobiliza água para agricultura na zona norte

um
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Cerca de 1500 contos em materiais foram entregues aos armadores e pescadores. 
A Câmara Municipal da Boa Vista instituiu, em 2011, o dia 10 de março como o “Dia do Pescador  
Boa -Vistense”, em reconhecimento do valioso contributo que os homens do mar dão à Ilha.

A História da Boa Vista está intimamente 
ligada ao mar e, consequentemente, 
à pesca. É por demais reconhecida a 
importância da classe dos pescadores 
no Concelho, enquanto motor de um 
dos setores mais importantes da ilha, 
não só para a segurança alimentar como 
pelos empregos gerados, sejam eles dire-
tos ou indiretos. É, por isso, evidente que 
a pesca é um dos setores socioeconómi-
cos da ilha que mais tem impulsionado 
o crescimento e o desenvolvimento do 
Município.
Os investimentos realizados pela Câmara 
Municipal nos últimos anos, quais sejam 
a construção da Casa do Pescador, da 
Peixaria Municipal, da Escola de Forma-
ção de Pescadores (em fase avançada de 
construção), a oferta de equipamentos e 
apetrechos de pesca aos pescadores e 
peixeiras (botes, motores de popa, son-
das, GPS, capas impermeáveis, malas 
térmicas) só confirmam a importância 
atribuída pela autarquia ao setor das 
pescas e às suas atividades conexas. 
De acordo com o vereador da Agricul-
tura e Pesca, Xisto Baptista, é preciso dar 
continuidade aos investimentos feitos no 
sentido de, articuladamente, desenvol-
ver-se ações que potenciem o setor das 
pescas no seu todo e beneficiem tanto os 
pescadores como as peixeiras da ilha.
Ciente dessas preocupações e com vista 
à comemoração do “Dia do Pescador 

Boa -Vistense”, foram realizadas durante 
o mês de março diversas atividades 
nomeadamente jogos tradicionais de 
mesa (damas, uril e bisca), cujos vence-
dores (1ºs e 2ºs classificados) foram pre-
miados pela Câmara Municipal.
As peixeiras não deixaram seus créditos 
em mãos alheias e disputaram uma par-
tida de ringue com o grupo de jovens 
“Zona 1”.
A comemoração da efeméride, além da 
diversão e do almoço-convívio entre os 
pescadores, peixeiras e o elenco cama-
rário ficou marcada por momentos de 
capacitação, através de palestra sobre 
a Segurança Marítima em alto-mar, em 
parceria com a Delegação da Agência 
Marítima e Portuária na Boa Vista e uma 
formação em higiene e segurança ali-
mentar.

“O objetivo principal é contribuir para 
a melhoria das condições de vida des-
ses homens do mar, ajudando na redu-

ção da pobreza e na auto-promoção do 
emprego”.
Na ilha existe uma comunidade piscató-
ria muito considerável e que tem mere-
cido uma atenção especial por parte da 
Câmara.
A autarquia entregou em janeiro mais 
de mil contos (1.170.010$00) em equi-
pamentos nomeadamente 10 GPS Gar-
min Refª Map 62, 5 GPS Garmin Refª 
Map 620, 2 GPS Mod.10, 2 Echomap 
50s com transductor de popa e duas 
sondas.
Os 17 beneficiários, entre pescadores e 
armadores, mostram-se satisfeitos com o 
gesto da autarquia em mobilizar recur-
sos para ajudar a classe dos homens do 
mar a melhorar as condições de traba-
lho e consequentemente vida no lar.
Recorda-se ainda que em novembro, os 
armadores e pescadores do Norte da 
ilha receberam sondas de pesca, calcu-
ladas no valor de mais de duzentos mil 
escudos.

Câmara reconhece o valioso contributo dos 
homens do mar
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A ilha tem capacidade para oferecer mais do que sol e praia para os seus visitantes. O diretor de Turismo e 
Cultura, Gilson Barros, garante que em 2015 o plano da Câmara é por um turismo integrado que beneficie 
mais a população da ilha, com forte aposta nas comunidades criativas.

A edilidade vai apostar no incremento 
das comunidades criativas ligadas ao 
Turismo, permitindo que as pessoas 
sejam capazes de gerar o seu próprio 
rendimento e tirar proveito deste setor.
A autarquia quer um engajamento dos muní-
cipes, para dar um novo rumo ao motor da 
economia nacional e ‘construir’ um modelo 
próprio de turismo criativo na ilha.
A intenção da edilidade é que os filhos 
da terra sejam capazes de oferecer aos 
visitantes produtos genuínos da ilha.
“Nós queremos transferir as responsabi-
lidades para as pessoas para que sejam 
elas próprias a realizar essas atividades 
nas suas localidades”, frisa.
Gilson Barros disse que a potencialidade 
da ilha permite oferecer aos visitantes 
muito mais além do que sol e praias.
“Por exemplo, os produtores de queijo 
devem ajudar o turista a conhecer o pro-
cesso da sua produção, desde a recolha 
da matéria-prima até ao consumo e 
ainda dar-lhes a conhecer a produção 
da olaria local.
Gilson Barros diz estar consciente de 
que este desafio passa pelo empodera-
mento das comunidades locais, criação 
de associações e acima de tudo na sen-
sibilização e informação da população 
de todas as localidades para conseguir o 
seu envolvimento a 100%.
O objetivo é de juntamente com os boa-
-vistenses construir um modelo próprio 

de turismo criativo na ilha, ao que se 
seguirá a implementação de medidas 
concretas rumo à criação de comunida-
des criativas, para o bem dos munícipes, 
da ilha e do próprio país.

É preciso vender o saber fazer 
Nestes últimos dias, um novo modelo 
para o Turismo mais próximo da comu-
nidade, na ilha da Boa Vista, está a 
dominar as atenções, cada entidade 
com uma carta na manga.
O diretor da Salvaguarda do Património, 
Adilson Ramos, defendeu numa confe-
rência sobre “Cultura, Turismo e Desen-
volvimento Local” que na Boa Vista os 
artesãos precisam de aprender a ven-
der o saber fazer, como incremento ao 
turismo local.
Rica em potencialidades cultural e turís-
tica, o ideal seria juntar o útil ao agradá-
vel, começando por georreferenciar os 
pontos culturais da ilha.
Adilson Ramos sublinha que muitos visi-
tantes não estão interessados em levar 

na mala o produto em si, mas querem 
experimentar o saber fazer e levar esse 
conhecimento.
Os turistas querem testar como se faz 
um pote de barro, bacia, panela, binde, 
entre outros objetos. 
“Dificilmente um turista vai levar um 
pote no avião, mas sim o saber fazer 
aonde quer que for”.
A demonstração do saber fazer, na ola-
ria de Fonte Lima, junto da cidade de 
Assomada, tem ganhado terreno, con-
forme explica o diretor da Salvaguarda 
do Património.
O saber fazer permite a produção pró-
pria de renda e menos dependência do 
poder público ou do Governo e ainda a 
comunidade local sai a ganhar.
Adilson Ramos reforça que a Olaria 
do Rabil, o traço cultural da ilha, deve 
seguir o exemplo e as pegadas da Olaria 
de Fonte Lima, assim como os demais 
meios de produção cultural da ilha, 
nomeadamente cestaria, bordados, cha-
péus e queijo.

Em 2015 a aposta é por  
um turismo adaptado à rentabilidade local 
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Este ano saíram do cofre do Município quinhentos contos para apoiar os grupos oficiais, as escolas e os jardins. Num 
desfile onde os pequenos foliões vestiram a capa da preservação do ambiente, o Jardim Padre Pio com o tema “Lixo/
Reciclagem” e a Escola de EBI Polo nº 1 de Sal-Rei (Riba D´Olte) trajada de “Biodiversidade Terrestre” convenceram os 
jurados e levaram os prémios para casa.

Ao som da batucada e com 
samba no pé, as crianças 
abrilhantaram a cidade de 
Sal Rei e atraíram centenas 
de pessoas às ruas.
Os vencedores do Carna-
val das escolas e dos jardins 
levaram o prémio de 15 mil 
escudos cada.
Sublinha-se que como incen-
tivo a uma boa participação 
nas Festas do Rei Momo, este 
ano a autarquia disponibi-
lizou quinhentos mil escu-
dos (500.000$00) que foram 
repartidos entre as escolas, os 
jardins e os grupos oficiais. 
As escolas beneficiaram de 
um subsídio de vinte mil 
escudos cada (20.000$00) e 
os jardins infantis quinze mil 
escudos (15.000$00).
A autarquia apoiou ainda 
os diferentes grupos carna-
valescos, nomeadamente 
Grupo Vindo do Espaço e 
Grupo Bom Sossego, cada 
um com 90 mil escudos, e o 
projeto  “Carnaval Boa Vista 

– Mulheres Ativas da BV” 
e grupo de Baianas, com 
70.000$00.
Além dos grupos formais e 
das escolas, a Câmara Muni-
cipal patrocinou o Trio Elé-
trico que saiu às ruas no dia 
7 de fevereiro e o grupo de 
batucada que acompanhou 
os vários desfiles.
O grupo Mandigas não dei-
xou seus créditos em mãos 
alheias e a cada domingo 
levou muitas pessoas a brin-
car nas Festas de Rei Momo.
No dia 17, os grupos saíram 
às ruas e voltaram a conta-
giar os munícipes com a sua 
alegria e a folia do Carna-
val.
A edilidade dá-se por satis-
feita com o nível atingindo 
pelo Carnaval na ilha e a cada 
ano nota-se uma melhoria na 
qualidade do desfile e por 
vezes o surgimento de novos 
grupos. 
A ideia do grupo e da própria 
Câmara é tornar o Carnaval 

aprazível aos munícipes e 
capaz de atrair os milhares 

de turistas que visitam a ilha 
por estas alturas.

Jardim Padre Pio e Escola Riba d’Olte são os 
vencedores do Carnaval de 2015
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Inserida nas celebrações do XX aniversário do Projeto “A Rota do Escravo” a ilha da Boa Vista acolheu em 
Novembro a exposição itinerante “Os Espaços do Crioulo”

A exposição que esteve a 
cargo do Comissário Lou-
renço Gomes contou com 
uma boa adesão do público, 
sobretudo da camada estu-
dantil.
Numa conversa clara e 
franca, Lourenço Gomes 
abordou com os visitantes da 
mostra o significado do Pro-
jeto “A Rota do Escravo”.
Os visitantes, em particular 
os alunos, dizem adquirir um 
conhecimento mais profundo 
da matéria e ter uma noção 
da história da escravatura e 
do tráfico negreiro.
A exposição “Os Espaços do 
crioulo” foi inaugurada em 
finais de outubro na cidade 
da Praia, numa cerimónia pre-
sidida pelo ministro do Ensino 
Superior, Ciência e Inovação, 
António Correia e Silva.
Foi na 27ª sessão do Conse-
lho Geral da UNESCO, em 
1993, por iniciativa do Haiti 
e de vários países africanos, 
que os Estados Membros da 
Organização confirmaram a 
necessidade de “responder 
ao dever de memória”.

Decidiram então desenvol-
ver o Projeto que acorda-
ram apelidar de “A Rota do 
Escravo”.
O Projeto “A Rota do Escravo” 
foi lançado em 1994, em Oui-
dah, Benin, e desde então tem 
feito um extraordinário cami-
nho de procura e transmis-
são da verdade da história da 
escravatura e suas rotas.
Comemorando agora o seu 
20.º aniversário o Projeto e 
essa exposição têm como 

principal objetivo promover 
um profundo conhecimento 
não apenas da tragédia que 
foi o tráfico negreiro, mas 
conhecer também o patrimó-
nio cultural comum que une 
os povos, para além da his-
tória que deverá ser conser-
vada para sempre nas nossas 
memórias.
O Projeto “A Rota do Escravo” 
visa romper o silêncio sobre 
o tráfico negreiro e a escra-
vatura nas diferentes regiões 

do mundo e contribuir para 
a reflexão sobre os novos 
desafios e objetivos aos quais 
devem responder as socieda-
des modernas.

A exposição itinerante “Os Espaços do Crioulo” 
passou pela ilha das dunas
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Trata-se de uma agenda que compila todas as atividades culturais e turísticas da ilha desenvolvidas pelos 
bares, restaurantes e hotéis, durante o ano.  

Ali pode-se encontrar varie-
dade de atividades como 
noites de música e dança, os 
pratos tradicionais, as festas 
de romarias, bem como as 
ofertas turísticas, momentos 
e patrimónios históricos, as 
informações úteis da ilha e os 
seus postais de visita.
De acordo com a vereadora 
da Cultura e do Turismo, Iva 

Livramento, neste material 
sublinha-se também a locali-
zação dos lugares que se faz 
necessária, os aspetos típi-
cos da ilha como a Morna, o 
Landu e as tartarugas caretta-
caretta.
O objetivo, segundo Iva 
Livramento, é fazer com que 
os munícipes tomem conhe-
cimento e participem daquilo 

que se passa na ilha e levar 
os turistas a estarem mais 
informados e terem opções 
de como preencher as suas 
férias.
Promover o que se faz em 
termos culturais na ilha e 
conseguir também nego-
ciar essas atividades com os 
agentes turísticos para poder 
envolver os turistas nessas 

atividades são outros propó-
sitos deste documento. 
Além da edição impressa, a 
agenda pode ser consultada 
nas páginas do Facebook da 
Câmara e no seu site http://
www.municipiodaboavista.cv.
Esta agenda é fruto de uma 
parceria/união entre a autar-
quia e os agentes turísticos e 
culturais da ilha.

“Somos o primeiro Município do país com uma 
Agenda Cultural e Turística”

O Dia Nacional da Cultura (18 de outubro) teve celebrações rijas na ilha da Boa Vista. O programa 
privilegiou uma forte ligação entre as economias criativas e o turismo e entre a cultura e o desenvolvimento 
local.

As atividades começaram 
desde o dia 16 de outubro 
com diversas palestras e con-
ferências como “Economias 
Criativas/Valor Acrescentado 
para o Turismo” e ainda a 
“Cultura, Turismo e Desen-
volvimento Local”.
A habitual feira tradicional 
de Sal-Rei, onde foi exposto 
aquilo que é genuíno da ilha 
das dunas, fez honra à casa.
No dia 17 diversas tendas 
foram espalhadas pela Praça 
Santa Isabel, com obras de 
arte e produções de artesãos 
de diversos pontos da ilha.
A feira foi ainda enrique-
cida com a apresentação de 
música tradicional ao vivo 
e da capoeira que se faz na 
ilha.
Falar sobre a vida e o trabalho 
dos artistas e refletir sobre o 

projeto de candidatura da 
morna a património imaterial 
da humanidade são assuntos 
que marcaram o ‘workshop’ 
sobre a “Profissionalização 
dos Músicos”.
 “Sempre é bom debater 
sobre esse tema para saber 
o que isso irá representar, 
caso venhamos a ter esse 
estatuto, como eu espero”, 
disse o diretor da Cultura e 
do Turismo, Gilson Barros. 
O evento contou ainda com 
o desfile de moda sobre 

os trabalhos da autoria da 
artesã Wanda Fernandes, 
concertos musicais com 
duetos de guitarra e de vozes 
no Quintal da Música Pedro 
Magala.
Ainda no âmbito cultural a 
edilidade tem reunido com 
os artistas locais para ouvir as 
suas preocupações, os seus 
anseios e as sugestões para 
traçar as estratégias culturais 

para a ilha, culminadas com 
as atrações turísticas.
A autarquia pretende dinami-
zar as atividades culturais na 
ilha e permitir o engajamento 
dos artistas locais.
Na sequência desse encontro 
saiu a ideia da produção da 
agenda cultural da ilha, que 
vai ter em conta o turismo para 
que a cultura seja um valor 
acrescentado para o setor.

Dia Nacional da Cultura privilegia a ligação entre 
as economias criativas, o turismo, a cultura e o 

desenvolvimento local
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A XXV edição do Festival Praia de Cruz na ilha da Boa Vista em nada se comparou aos dos anos anteriores. 
Muitas coisas mudaram e a organização mereceu um aval positivo por parte dos munícipes.

As transformações foram fei-
tas desde o piso das arenas, 
das construções das barracas 
e do excelente palco e som. 
Com uma aposta forte no 
talento nacional, mas também 
em artistas internacionais, o 
público deu-se por satisfeito e 
enalteceu a escolha dos músi-
cos para atuar no certame. 
No primeiro dia do festival 
passaram pelo mítico palco 
o projeto Boa Vista Gera-
ções, a que coube a abertura 
do certame, a Banda B & Só 

Alegria, seguindo-se Domu 
África, Ferro Gaita, Zé Del-
gado e David Brazão.
O grupo Face a Face encer-
rou o primeiro dia desse 
evento musical.
Com o seu reportório rapi-
damente levou o público a 
agitação e dançaram até por 
volta das 7h da manhã.
Já no segundo dia, o Tucim 
Bedju abriu o palco do fes-
tival Praia de Cruz. Com 
vários estilos musicais num 
ritmo vibrante, começou a 

atrair a população ao local.
Pouco a pouco, o recinto foi-
se enchendo e de seguida o 
grupo Vozes das Ilhas, com-
posto por artistas de Santo 
Antão, (Joceline Medina), São 
Nicolau (Erickson Neves), São 
Vicente (Kátia Borges) e filho 
da ilha (Juary Livramento).
De seguida, Cachi Carvalho, 
Legemea e Zé Espanhol, mas 
ninguém arredou pé, até às 
04h00 para vibrar ao som 
das músicas do Tabanka Jazz.
Um presente da edilidade à 
comunidade imigrante afri-
cana residente na ilha.
O grupo atuou até por volta 
das 6h30 levando o público 
ao “delírio”, sobretudo os 
guineenses.
Os dois dias de festival 
decorreram com muita tran-
quilidade e sem grandes 
incidentes. Aliás a segurança 
garantida pela Polícia Nacio-
nal surtiu efeito e apenas 
houve alguns detidos, por 
pequenos incumprimentos.

A Proteção Civil realçou que 
os materiais levados para 
os possíveis trabalhos de 1º 
socorro, não foram usados. 
Os munícipes pautaram -se 
pelo civismo e atribuíram 
nota positiva à edilidade.
Para a população, o festival 
tem melhorado a cada ano 
e esta edição bateu a record 
dos melhores.
Segundo Abel Ramos, na 
altura com a pasta da Cul-
tura, a XXV edição do festival 
Praia de Cruz superou todas 
as expectativas e o balanço é 
altamente positivo.
O festival decorreu sob o lema 
“Por um turismo de qualidade, 
valorize a cultura local” e os 
seus custos rondaram os 10 
mil contos.

Festival Praia d’Cruz 2014 superou todas as 
expectativas
Cerca de 10 mil festivaleiros marcaram presença no 
certame

Fo
to

s:
 T

it
h 

Ra
m

os



Educação/Infância 19

Bubista • Junho • 2015

Enquadrada na política da Câmara Municipal da Boa Vista, no seu bem servir e satisfazer das necessidades 
dos vários setores da ilha, o edil José Pinto Almeida entregou quase 3 mil e oitocentos contos 
(3.790.860$00) em equipamentos e materiais para a área da Educação.

A Educação é um dos gran-
des problemas da ilha da 
Boa Vista, e neste sentido a 
autarquia tem feito grandes 
esforços para minimizar o 
impacto negativo neste setor.
Pois, com vista a reforçar a 
qualidade do ensino na ilha 
e apostar fortemente na for-
mação/educação dos alunos 
entregou diversos equipa-
mentos e materiais para o 
Ensino Básico e Secundário.
No total foram entregues 10 
quadros interativos, 6 adqui-
ridos pela Câmara no valor 
de 2.510.220$00 e 4 ofe-
recidos pelo município de 
Cabeceiras de Basto-Portu-
gal, que é geminada com o 
Município da Boa Vista.
Desses quadros, oitos foram 
entregues à Delegação do 
Ministério de Educação e 
Desporto na Boa Vista, um 
para a escola primária do 

Bairro da Boa Esperança e 
um para a Escola Francesa.
Dos oferecidos à Delega-
ção do MED, um ficou na 
própria sede e os restantes 
foram distribuídos para as 
escolas básicas de Sal Rei, 
Rabil, João Galego, Fundo 
das Figueiras, Bofareira, 
Povoação Velha e Estância 
de Baixo.
A Delegação do MED rece-
beu ainda para o Ensino 
Básico mais de mil contos 
(1.087.900$00) em kits des-
portivos, nomeadamente 
170 bolas para diversas 
modalidades, cones de sina-
lização, bombas para encher 
as bolas, apitos, redes de 
basket, voleibol e futebol, 
barreira para atletismo, 
T-shirts, diversos polos em 
algodão, etc.. 
O Liceu da Boa Vista foi con-
templado com vários mate-

riais para a educação física 
como 40 bolas para andebol, 
20 para voleibol, 10 para 
futsal, 10 para basket, colete 
de treino, bomba de enchi-
mento de bolas, compressor 
elétrico, apitos, conjunto de 
equipamentos de futebol (18 
camisolas, dezoito calções, 
vinte pares de meias e dois 
conjuntos de equipamentos 
de guarda redes) e diversos 
cones. Esses equipamentos 

de educação física custaram 
quase duzentos mil escudos 
(192.740$00).

A inserção/utilização de 
novas tecnologias em sala 
de aula, isto é, dos novos 
quadros interativos ofere-
cidos pela Câmara, requer 
conhecimentos técnicos e 
capacitação prévia de todas 
as potencialidades que esta 
nova ferramenta propor-
ciona. Sendo assim, sem 
demora a edilidade mandou 
vir de Portugal um técnico 

que procedeu à montagem 
dos quadros e um forma-
dor que capacitou os pro-
fessores na sua utilização. 
Durante dois dias, sessenta 
e sete professores da ilha da 
Boa Vista estiveram atentos 
às explicações do formador 
e de um modo geral saíram 
com as noções básicas do 
uso desses quadros. O res-
tante será desenvolvido com 

Edilidade investe no setor da Educação
 

Cerca de 3800 contos é o valor empregue para 
reforçar a qualidade do ensino na ilha

Professores capacitados no uso de quadros interativos
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O desconto das propinas é fruto de protocolos assinados entre a Câmara e as várias universidades, 
nomeadamente Universidade Jean-Piaget, Universidade do Mindelo, Universidade Lusófona e ISCJS.

A Câmara, no âmbito do apoio à forma-
ção superior no país, vem concedendo 
uma significativa ajuda aos estudantes 
mais desfavorecidos do município, per-
mitindo que estes jovens venham a ter 
um futuro brilhante. Não obstante os fra-
cos recursos financeiros, a autarquia não 
cruza os braços perante as dificuldades 
dos estudantes e continua a mover par-
cerias, no sentido de manter o apoio 
de subsídios/bolsas de estudo para a 
formação superior do país, aos alunos 
que vinham beneficiando desde os 
anos transatos. Os alunos apoiados pela 
autarquia que deram entrada no ano 

letivo 2014/2015 vão beneficiar de um 
desconto favorável. A edilidade vai gas-
tar uma quantia considerável para que 
28 alunos desta pacata ilha possam ter 
direito de acesso ao ensino superior. Na 
universidade Jean-Piaget estão 19 alunos 
que vão beneficiar de um desconto de 
50%, no valor da propina.
Na universidade do Mindelo, sete alunos 
vão beneficiar de um desconto de 25%.
No Instituto Superior Ciências Jurídicas 
Sociais (ISCJS) um aluno, com desconto 
no protocolo de 25% e na universidade 
Lusófona um aluno, que vai também 
usufruir de um desconto de 20%. O 

destaque vai para a melhor aluna da 
Boa Vista, Darilin Verónica Livramento, 
que obteve uma média de 17 no ensino 
secundário e que terá 100% de des-
conto de propinas, no curso de Enferma-
gem. Os objetivos dos protocolos com 
as universidades vêm sendo alcançados 
e a autarquia tem cumprido cabalmente 
com as suas obrigações. Recorde-se que 
além destes 28 alunos que ingressam 
agora as universidades existem vários 
outros que há muito estão a beneficiar 
destes protocolos entre a Câmara da Boa 
Vista e as universidades mencionadas.

Vinte e oito alunos beneficiam de  
protocolos de desconto nas propinas

Associação Triplo Salto e o MED assinam 
memorando de entendimento
Este acordo desenha um novo quadro de cooperação com olhos fixos nos objetivos traçados. A Associação 
Triplo Salto e o Ministério da Educação e Desporto (MED), assinaram em outubro um memorando de 
entendimento, no qual se estabelece o quadro de cooperação ativa entre as duas entidades. 

A Associação Triplo Salto, ONG constituída na Boa Vista há dois anos por um conjunto de escolas da ilha das dunas apoiadas 
por operadores da área do Turismo e a autarquia local, entre outras entidades e individualidades, tem por objetivo contribuir 
para a excelência no ensino, através de complementos de conhecimento e valores transmitidos às crianças, adolescentes e 
jovens que o frequentam. A priori o projeto estava implementado apenas em jardins infantis, a envolver crianças desde os 
quatro anos de idade, centrado nesta altura na educação musical. Mas agora com a chegada ao ensino básico desses primei-
ros alunos, o Triplo Salto requer outras qualificações e exigências. Pois é nesta senda que nasce o memorando que foi agora 
objeto de análise, negociação e assinatura entre esta ONG privada e o MED, desenhando um novo quadro de cooperação 
concertada entre ambas e lança as bases para a concretização dos objetivos perseguidos. O projeto tem como objetivo refor-
çar a qualidade do ensino na Boa Vista, através de atividades de complemento pedagógico, curriculares e extracurriculares, 
pela via de exploração das áreas das expressões (oral, escrita, musical e dramática), utilização das TIC no ensino, aprendiza-
gem de línguas nacionais e estrangeiras. Ainda propõe o Triplo Salto, o incentivo ao desenvolvimento da cidadania, visando 
no limite proporcionar às crianças, futuros atores económicos, culturais e políticos, uma preparação humana excelente.

a prática. Entretanto é fundamental 
que os professores trabalhem com 
essas tecnologias para que possam 
também ensinar e orientar os seus 
alunos a utilizá-las.
Agora os alunos vão aprender com 
um nova dinâmica. O uso de qua-
dros interativos facilita a aprendiza-

gem em sala de aula, por isso a edilidade 
promoveu essa formação como forma 
de dar o seu contributo na melhoria da 
qualidade do ensino/aprendizagem na 
ilha da Boa Vista. 
A formação foi ministrada pelos portu-
gueses Carlos Jorge Mariano Penão e 
Hugo Alexandre da Silva Dantas.
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Crianças da Boa Vista dispõem de uma agenda 
recheada em atividades lúdicas e recreativas

Em todos os povoados da 
ilha da Boa Vista as crian-
ças têm diversas opções de 
aprender de forma lúdica e 
recreativa, através das ati-
vidades desenvolvidas no 
âmbito da Agenda Munici-
pal Infantil. A agenda é pro-
duzida sempre a pensar na 
aprendizagem culminada 
com a diversão.
Mensalmente a Agenda 
Municipal Infantil introduz 
atividades como lançamento 
de livros infantis, visitas de 
estudos a hotéis e alguns 
pontos históricos e turísti-
cos da ilha, projeção de fil-
mes, dança, teatro, “Hora 
do Conto”, jogos diversos, 
intercâmbios, celebrações 
de algumas datas importan-
tes como o Dia Mundial do 
Planeta e o Dia Mundial da 
Água.
A agenda prioriza a vertente 
educativa e a cultural, com 
palestras sobre temas e figu-
ras da cultura cabo-verdiana.

Concurso “Melhor Leitor”
A atividade foi promovida 
pela delegação de Fundo das 
Figueiras e Cabeça dos Tara-
fes. O objetivo é de desper-
tar nas crianças o gosto pela 
leitura.

As crianças dessas duas loca-
lidades visitaram a Biblio-
teca Municipal e a Escola de 
Música, cantaram e dança-
ram, inclusive o batuque.

“O Pirilampo e a Libélula” 
apresentado na Boa Vista
“O Pirilampo e a Libélula”, 
a obra infantil da escritora 
Carmelinda Gonçalves Abu
-Raya, foi dada a conhecer 
aos mais pequenos da ilha 
em setembro do ano tran-
sato.
Trata-se de uma coletânea de 
três contos: “O Pirilampo e 
a Libélula”, “O pássaro que 
não cantava” e “Eduardo 
queria ser Rei”. 
O livro é uma mais valia a 
contribuir para o enriqueci-
mento da literatura infantil 
cabo-verdiana.
Essa fascinante obra literária 
infantil revela as inquieta-
ções, desafios e ganho que 
a autora adquiriu com o seu 
papel de mãe, faz recurso ao 
imaginário infantil e trans-
porta o leitor ao infinito das 
crianças.
Carmelinda Gonçalves Abu
-Raya nasceu em Angola, mas 
vive atualmente na Cidade da 
Praia, onde exerce a profissão 
de cirurgiã-dentista.
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Empreendedorismo/Juventude22

Iloi Ramos Fortes é o vencedor do “Prémio Jovem Empreendedor 2014”

Sob o lema “Empreender, 
Inovar e Criar Valor”, a gala 
do Empreendedorismo vol-
tou a distinguir em dezembro 
os que mais se destacaram 
no panorama de responsabi-
lidade social e turismo e sus-
tentabilidade. Durante a gala 
a autarquia premiou o “Jovem 
Empreender 2014” e os ven-
cedores do concurso “Ideias 
de Negócios Criativas e Inova-
doras”. No concurso “Prémio 
Jovem Empreendedor 2014”, o 
vencedor foi Iloi Ramos Fortes, 
com o seu projeto de produção 
de queijo de cabra.
O mentor desse projeto levou o 
valor de 100 mil escudos.
O promotor é agricultor e 
criador de gado, área em que 
trabalhou praticamente toda a 
sua vida. Possui uma proprie-
dade que pretende remodelar 
e introduzir novos métodos de 
produção de queijo de cabra 
que passa pelo investimento 
em novos equipamentos em 
inox e frio para produzir mais 
e melhor queijo de cabra da 
Boa Vista. O prémio do Jovem 
Empreendedor é um outro 
projeto da Câmara Municipal 
da Boa Vista, com o apoio da 

Agência para o Desenvolvi-
mento Empresarial e Inovação 
(ADEI), com o intuito de pre-
miar e valorizar jovens empre-
sários em fase de criação ou 
expansão de negócios.
No concurso de ideias de pro-
jetos inovadores, destinado aos 
alunos do 3º ciclo, o vencedor 
foi o aluno Flaviano Soares com 
o seu projeto da empresa “Boa 
Pesca”, que pretende elimi-
nar a problemática de falta de 
materiais de pesca na ilha, obri-
gando a aquisição nas outras 
ilhas. Flaviano Soares levou o 
prémio de 50 mil escudos e um 
computador. O estudante da 
aldeia de João Galego Hernâni 
Andrade Mendes arrebatou 
o prémio do segundo classifi-
cado, com o seu projeto “Terra 
Verde”, levando para casa 30 
mil escudos e um tablet.
“Terra Verde” foi considerado 
um projeto muito importante 
para a localidade pois a maio-
ria das pessoas vive da agricul-
tura, carecendo de um estabe-
lecimento que possa fornecer 
sementes, insecticidas, tuba-
gens, motobombas, plantas 
decorativas e fruteiras, entre 
outros materiais necessários.

Hernâni Mendes, justificou que 
a compra desses produtos nas 
outras ilhas encarece a produ-
ção agrícola e com a abertura 
da loja os agricultores poderão 
encontrar o que precisam mais 
perto de sua casa, podendo 
planear melhor o seu estoque e 
o seu trabalho. As alunas Bruna 
Lima e Jossilene Fortes associa-
ram-se no projeto “Ovos de 
Ouro” e levaram o prémio do 
3º classificado. O projeto pre-
tende criar produção de ovos 
e carne com o objetivo não só 
de reduzir a procura noutras 
ilhas como de dar resposta às 
diversas unidades de negócios 
instaladas na ilha. As duas estu-
dantes justificam que face à 
crescente demanda deste pro-
duto por parte da população da 
Boa Vista, bem como das uni-
dades hoteleiras, a inexistência 
de uma unidade do género, 
leva  as mulheres de negócio 
a sentirem-se atraídas e moti-
vadas na materialização deste 
projeto. As futuras proprietárias 
do “Ovos de Ouro” levaram 20 
mil escudos e telemóveis.
Neste dia três empresas/entida-
des foram distinguidas.
O hotel Iberostar e o Sr Pancini 
foram distinguidos a nível da 
responsabilidade social.
Na categoria de turismo e sus-
tentabilidade, a distinção foi 
atribuída ao restaurante Front 
Banana, situado na Povoação 
Velha.

A gala encerrou o programa 
“Boa Vista Empreende”, que 
ocorreu em novembro, com 
diversas atividades, nomea-
damente palestras, feiras, 
workshops, todas ligadas ao 
ramo do empreendedorismo.
De entre essas atividades des-
tacam-se a “Semana Gastro-
nómica da Boa Vista”, a for-
mação de gestão de empresas 
familiares, empreendedorismo 
e oportunidades de negó-
cios nesta ilha, o forum de 
empreendedorismo sobre a 
criação de microempresas, a 
promoção de um turismo sus-
tentável e sobre agronegócios 
e turismo/ Oportunidade de 
Investimentos. Durante o Boa 
Vista Empreende os artesãos 
tiveram a oportunidade de 
debater o “Artesanato como 
fonte de renda e produto turís-
tico”. Com este tema a autar-
quia quis fomentar a produção 
e escoamento do artesanato 
local como fonte de renda e 
produto  turístico. 
“Um dia com um profissional” 
é outro projeto implementado 
durante a II edição do “Boa 
Vista Empreende”. O programa 
é destinado aos estudantes do 
3º ciclo, proporcionando-lhes 
uma aproximação à vida pro-
fissional, na área que preten-
dem escolher para formação 
superior. Ainda foi introdu-
zida na Rádio Comunitária 
“Voz de Bubista” o programa 
“Empreender com Inovação e 
Criatividade” e o “Minuto do 
Empreendedor”. “Boa Vista 
Empreende” é um projeto da 
edilidade boa -Vistense que pre-
tende promover o empreende-
dorismo na ilha.

Empresas/Entidades distinguidas na II Gala 
Municipal do Empreendedorismo
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A edilidade da Boa Vista, através do pelouro de Juventude, lança o concurso Associativismo Jovem 2015.

Este concurso tem como objetivo dina-
mizar, motivar e difundir a atividade 
cívica e de cidadania dos jovens através 
das associações, valorizando projetos 
de relevo das associações, dando-lhes a 
oportunidade de os concretizarem.
Uma das principais dificuldades mani-
festada pelas associações prende-se com 
a falta de recursos para a materialização 
dos seus projetos. Assim, este concurso 
justifica-se pelo apoio económico que a 
autarquia vai dar aos projetos vencedo-
res em cada categoria (Social, Cultural e 
Desportiva).
Aos trabalhos vencedores serão atribuí-
dos um prémio no valor de 100.000$00 
(cem mil escudos), para realização do 
projeto.
Anualmente será designada, pelo(a) 
vereador(a), uma comissão de avaliação 
das candidaturas, composta por um ele-

mento da Câmara Municipal e dois (2) 
elementos a designar. 
A comissão analisará as candidaturas 
recebidas, de acordo com os critérios de 
avaliação e seleção previamente estabe-
lecidos e depois de estes serem submeti-
dos a uma prévia votação do público na 
página do facebook da autarquia.
Os projetos vencedores serão acom-
panhados pelos membros da comissão 

de avaliação, e a atribuição dos pré-
mios será feita de forma faseada, de 
acordo com a apresentação de com-
provativos.
Com este projeto a autarquia quer con-
tinuar a boa relação de parceria com as 
associações do município, apoiando -as 
na concretização de projetos na área 
social, cultural e desportiva.

Câmara lança concurso Associativismo

Apostar na formação dos jovens é o reforço e o estímulo para se ter indivíduos capazes de dar o seu 
contributo para o desenvolvimento de cada município em particular e do país no geral.

Na ilha da Boa Vista há uma 
forte preocupação da autar-
quia em se investir em progra-
mas voltados para a juventude 
e que permitam a integração 
no mercado de trabalho.
Bem recentemente, o diretor 
do gabinete de Juventude, 

Michel Ramos, entregou cer-
tificados a seis formandos que 
participaram numa formação 
em Reparação e Manuten-
ção de computadores. Os 
formandos dizem estar aptos 
para trabalhar nesta área e 
agradeceram à edilidade pela 

oportunidade concedida. A 
formação foi promovida pelo 
Centro de Juventude em par-
ceria com o informático Yas-
ser Menezer. Ainda a pensar 
na juventude da ilha e na 
promoção do autoemprego, 
o diretor de Juventude aliado 

ao gabinete de Empreende-
dorismo e ADEI percorreram 
alguns povoados da ilha, com 
a intenção de identificar pos-
síveis investimentos, orientar 
e acompanhar os jovens e os 
seus negócios no empreende-
dorismo rural.

Jovens aptos para trabalhar na manutenção  
e reparação de computadores
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O presidente da Câmara Municipal, José Pinto Almeida, tem-se mostrado cada vez mais atento às 
preocupações e problemas que afetam os munícipes e as suas respetivas moradas.

De aldeia a aldeia e de 
povoado a povoado, o edil 
tem auscultado os constran-
gimentos que os moradores 
enfrentam no seu quotidiano.
Denominada de ‘Presidên-
cias Abertas’ esta visita dá 
aos habitantes das diversas 
localidades da ilha a pos-
sibilidade de colocar dire-
tamente ao presidente da 
Câmara os problemas que os 
afetam como o saneamento 
básico, o urbanismo, o for-

necimento de água e energia, 
entre outros.
Nestas visitas também são 
acolhidas as sugestões e pro-
postas para a resolução de tais 
problemas, isto é, o autarca 
não quer apenas ouvir, mas 
junto da população são procu-
radas soluções para os atenuar.
A auscultação não para por 
ali, e de tempo em tempo 
José Pinto Almeida iniciará 
uma nova ronda das ‘Presi-
dências Abertas’.

39,98% do orçamento global desta obra é investimento da Câmara. Se tudo correr conforme o previsto, a 
localidade de Povoação Velha terá ainda este ano a energia elétrica durante 24 horas.

A falta de energia elétrica 
24horas, na localidade de 
Povoação Velha representa 
um enorme constrangimento 
para os moradores e um 
grande entrave no desenvol-
vimento local.
Essa problemática também 
representa um custo exorbi-
tante para o cofre da autar-
quia, que gasta mensalmente 
cerca de 600 contos, para 
assegurar o fornecimento de 
energia elétrica, que é feito 
através de um gerador até a 
meia-noite.
Para minimizar o impacto 
negativo neste povoado e pôr 
cobro aos constrangimentos 
vividos na pacata aldeia, a 
edilidade local compartici-
pou com quatro milhões, 
quinhentos e noventa e qua-
tro mil e trezentos e trinta e 

dois escudos (4.594.332$00), 
na ligação de energia elétrica 
24h à aldeia de Povoação 
Velha. 
Esse montante disponibili-
zado pela autarquia é fruto 
de um contrato de Regulariza-
ção Encontro de Contas, a ser 
assinado entre o presidente da 
Câmara Municipal, José Pinto 
Almeida e as empresas de 
Águas e Energia da Boa Vista 
(AEB) e Bucan, Construções 
Imobiliárias, S.A. 
Entretanto, a autarquia entrou 
com 39,98% do orçamento 
global dessa obra, que está 
orçada em quase 10 milhões 
de escudos (9.950.000$00).
A obra, que vai ser executada 
pela AEB, deve ficar pronta 
ainda este ano.
Embora o fornecimento de 
energia é da responsabilidade 

do poder central, o poder 
local da ilha da Boa Vista 
está a trabalhar arduamente 
para não deixar a população 
a viver a amargura da escu-
ridão e as consequências da 
falta de energia elétrica.
Como forte engajamento 
tem conseguido fornecer 
regularmente a energia elé-
trica até meia-noite e agora 
não poupa esforços para ver 
a energia elétrica 24 horas 
nesse povoado.
À semelhança de Povoação 
Velha, o fornecimento de 
energia elétrica na localidade 
de Bofareira (12 horas) é tam-
bém assegurada pela autar-
quia.
A garantida dos forneci-
mentos de energia elétrica 
durante 12 horas obriga a 
uma saída anual de cerca 

de 11 mil contos do cofre da 
Câmara.

Povoação Velha vai ter uma 
cooperativa 
A autarquia doou este ano 
500m2 de terrenos à Associa-
ção Varandinha de Povoação 
Velha. 
O terreno oferecido será 
destinado à construção de 
uma cooperativa na referida 
localidade, cujo objetivo pri-
mordial é servir e melhorar as 
condições de vida da popula-
ção local.
A cooperativa a ser cons-
truída vai acolher a imple-
mentação das atividades 
nos setores da Agricultura, 
Pecuária e Pesca, isto é, vai 
garantir a comercialização 
dos produtos provenientes 
das referidas áreas.

Povoação Velha vai ter energia elétrica 24 horas

José Pinto Almeida ausculta as  
preocupações dos munícipes
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Na sequência de um questionário de autoavaliação disponibilizado no ano transato aos colaboradores, a 
autarquia decidiu apostar em diversas formações e workshops em 2015, para aperfeiçoar a performance 
desses colaboradores e consequentemente o desenvolvimento institucional. 

Para este ano pretende-se rea-
lizar formações bimestrais em 
vários cursos. Em janeiro, os 
funcionários debruçaram -se 
sobre “Métodos e Técnicas de 
Planificação e Organização 
de Trabalho”, formação minis-
trada pela agência Mundiser-
viços, que também vai minis-
trar a formação do Inglês. Em 
março (2 a 6), o Dr Carlos 
Sá Nogueira administrou a 
formação sobre “Relações 
com o Público e Resolução 
de Conflitos”. “Do bem-es-
tar pessoal ao profissional – 
Saúde no Trabalho” foi o tema 
da palestra realizada no dia 
10 de abril, com o objetivo de 
ajudar os trabalhadores a ado-
tar técnicas e medidas para ter 
uma boa saúde quer em casa 
que no trabalho.
Os colaboradores aprende-
ram como lidar com a dia-
betes no dia a dia”, e partici-
param em mais três palestras 
“Doenças cardiovasculares 
– A sua prevenção”, “Vari-
zes - Da Prevenção ao Trata-
mento” e “Doenças Sexual-
mente Transmissíveis”. 

As palestras foram pro-
movidas pela Direção de 
Recursos Humanos, junto 
com o Pelouro da Saúde, 
como forma de assinalar o 
dia Mundial da Saúde cele-
brada a 7 de abril.
Sob a alçada da agên-
cia Leader Consulting, em 
maio (4 a 7) os funcionários 
foram capacitados em como 
desenvolver da melhor 
forma possível a “Comuni-
cação Interna” na referida 
instituição.
No mês de julho (6 a 16), o 
“Inglês para Contacto com o 
Público”, é o tema da forma-
ção. Para fechar, em setem-
bro (7 a 10), a capacitação 
será em “Liderança e Gestão 
de Equipas”.
Com essas ações, afirma a 
Diretora de Recursos Huma-
nos, pretende-se melhorar a 
capacitação, a satisfação pes-
soal e profissional dos cola-
boradores e a performance de 
cada serviço. E, a par disso, 
pretende -se fomentar a parti-
cipação da maioria dos cola-
boradores.

Autarquia aposta na formação dos seus 
funcionários
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A Câmara de Comércio de Barlavento e a autarquia local financiam formações, no âmbito do projeto de 
capacitação de Pequenas e Médias Empresas nesta ilha.

Com o intuito de contribuir 
para o desenvolvimento da 
ilha da Boa Vista e com a 
intenção de responder às 
necessidades e especifici-
dades de uma ilha em veloz 
transformação, mas carente 
no setor educacional, a 
gerência do Jardim Infantil 
Santa Isabel concorreu ao 
financiamento do projeto de 
Pequenas e Médias Empre-
sas na Câmara de Comércio 
de Barlavento. O projeto foi 
aprovado, tendo como finali-
dade levar a cabo duas ações 
de formação, sobre a Comu-
nicação Positiva em Con-
texto Pedagógico e Expressão 
Plástica.
Essa ação levou à capacitação 
dos responsáveis de jardim 
de infância, qualificando-os 
nas aplicações de técnicas de 
expressão plástica em supor-
tes diversificados, assim como 
uma apresentação de soluções 

diversificadas para os pro-
blemas. O objetivo é ainda 
expandir a formação para 
todos os educadores desta 
ilha, contribuindo assim para 
as suas qualificações e capa-
citação, de forma que estejam 
melhor preparados para inte-
ragirem com alunos, e desem-
penhar um melhor papel na 
educação e desenvolvimento 
dos alunos.

Cem mil escudos destina-
dos a produção da obra de 
Germano Almeida
Como forma de apoiar a produ-
ção literária e a História da ilha 
da Boa Vista, o livro intitulado 
“Cabo Verde – Viagem pela 
História das Ilhas”, deste escri-
tor cabo-verdiano, beneficiou 
de um financiamento de 100 
mil escudos, através da compra 
de 138 livros antecipados.
Trata-se de um pequeno 
volume com cerca de 50 pági-

nas, sem fotografias a cores, 
mas que, em contrapartida, 
será ilustrado com mapas, gra-
vuras e fotografias antigas da 
ilha, como forma de ajudar o 
leitor a visualizar a sua história.
Esta obra é de extrema impor-
tância e de interesse local, pelo 
que poderá ser usada como 
ofertas a visitantes, convidados 
e particularmente bibliotecas 
ou escolas. 

Três artesãos representaram 
à ilha das dunas na IV edi-
ção do Fonartes 
De igual modo, a autarquia 
financiou a deslocação de 
três artesãos da ilha para 
participarem na IV edição da 
Feira de Artes (Fonartes) que 
aconteceu no Mindelo de 11 
a 15 de novembro. Filomena 
Lima (Renda), João Brito (Ces-
taria) e Adolfo Brito (Olaria) 

A intervenção da edilidade abrange todos os setores.

Câmara atribui 145.000$00 para o projeto  
de capacitação de Pequenas e Médias Empresas. 

A Câmara da Boa Vista pretende apostar na exploração de linhas de transporte coletivo de passageiros inter-urbano 
para as várias localidades da ilha.

A garantia foi dada pelo vereador da Proteção Civil e Segurança 
Urbana, Saúde Pública, Defesa do Consumidor, Transportes e 
Trânsito, Idilton Brito, sustentando que está em curso a melhoria de 
transporte escolar. Segundo o vereador o regulamento para o trans-
porte coletivo de passageiros já foi aprovado e o licenciamento 
aguarda por um parecer jurídico, antes de se lançar o concurso. 
“Essas linhas de transporte serão introduzidas de forma faseada e 
por blocos”, disse o responsável camarário, perspetivando ter no 

futuro uma linha Vila/Rabil/Estância de Baixo para os hotéis. A falta 
de transporte coletivo de passageiros inter-urbano tem prejudicado 
muitos munícipes na ilha, sendo que um dos hotéis da ilha cance-
lou contratos com mais de 40 trabalhadores da zona norte, porque 
estes não tinham como chegar ao trabalho a horas por falta de 
transporte. “Isso também permite resolver a questão do transporte 
escolar dos alunos apoiados pela Câmara Municipal, residentes nos 
diferentes povoados”, sustenta. 

Câmara prepara licenciamento do transporte 
coletivo de passageiros
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Casal de emigrantes da Boa Vista residentes em Basel, Suíça, entregou donativos à Delegacia de Saúde  
e Unidades Sanitárias de Base (USB) da ilha.

António e Elódia Silva emi-
graram bem cedo para a 
Suíça, mas nunca esquece-
ram as suas origens.
Preocupados com a quali-
dade de Saúde na terra que os 
viu nascer, juntamente com o 
Cônsul Honorário de Cabo 
Verde em Basel, Dr. Hans
-Ulrich Stauffer, e os Hospi-
tais Kantonal, Bardusch AG, 
Felix-Plater Spital e Adullam 
Geriatrie, todos de Basel, 
uniram forças e conseguiram 
enviar diversos equipamentos 
hospitalares, utensílios, aces-
sórios, camas, macas, têxteis, 
entre outros, destinados à 
Delegacia de Saúde da Boa 
Vista e Unidades Sanitárias 
de Base da ilha. Além des-

ses equipamentos, consegui-
ram montar na Delegacia de 
Saúde uma câmara fria com 
oito compartimentos. De 
acordo com o vereador pela 
Saúde Pública, Idilton Brito, 
este casal de emigrantes tem 
apoiado sempre o Município, 
mas desta vez os donativos 
excederam as expectativas, 
sobretudo depois das visitas 
do presidente da Câmara 
Municipal à comunidade 
residente em Basel, Suíça. O 
vereador adiantou ainda que 
a autarquia já equipou quatro 
unidades sanitárias de base 
da ilha e o posto sanitário de 
Fundo das Figueiras com os 
equipamentos doados.

Casal de emigrantes em Basel, Suíça, entrega donativos  
à Delegacia de Saúde e USB da ilha, 

O valor da doação ultrapassa os cinco mil contos

são os artesãos que represen-
taram à ilha das dunas nesta 
feira. A Fonartes tem como 
objetivo aproximar os arte-

sãos e por outro lado fomen-
tar a complementaridade e a 
criação entre a teoria e prá-
tica.

Essa participação na Fonar-
tes custou 60.147$00 ao 
cofre da Câmara Munici-
pal. Razão para dizer que a 

autarquia trabalha sem mãos 
a medir, para que a sua inter-
venção/apoio abarque todos 
os setores.
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Acredito que Boa Vista é uma ilha onde 
ainda há muito por fazer, apesar de que 
muito já se fez. Fazendo uma abordagem 
dos meus quatro anos aqui, os investi-
mentos públicos em benefício direto à 
população são poucos. Alguns privados 
têm feito investimentos, mas não refle-
tem muito no bem comum, a não ser nos 
postos de trabalho que trazem, ou que 
vão surgindo. A autarquia local tem fei-
to o seu trabalho como todas as outras 
Câmaras do país têm feito. A avaliação 
daquilo que acompanhei de um manda-

to a outro é razoável dentro do contexto 
e da conjuntura atual. Boa Vista no seu 
todo precisa de que seja feito algo mui-
to mais sólido, consistente e sustentável, 
para dinamizar a própria economia local. 
E neste aspeto, a Câmara Municipal tem 
sido um interveniente mais visível em al-
guma atuação, isto juntamente com ou-
tros parceiros. Tenho ideia de que há al-
guns projetos pendentes, em particular da 
autarquia, que caso sejam desenvolvidos 
trarão avanços e contributos para alavan-
car esta linda ilha.

CLáUdIO MendOnçA, gerente do balcão do BCA na Boa Vista

Falando na qualidade de responsável de 
uma empresa, gostaria que a Câmara ti-
vesse uma polícia ou alguma forma de 
aproximar das empresas e operadores, 
para que possamos sentir um contacto 
mais direto, seja através de emails, reu-
niões e discutir os problemas da ilha e ver 
as possíveis soluções.
Lógico que existe a Assembleia Munici-
pal ou lugares próprios para debater cer-
tos problemas, mas acho que os operado-
res são pessoas importantes para o futuro 
de Boa Vista, daí que deveria existir uma 

outra forma de aproximação do Poder 
Local, até para discutir, sugerir ideias e 
conhecer as atividades da Câmara. 
Boa Vista é o Município que mais tem 
crescido em Cabo Verde e tudo isso é fruto 
da dinâmica do setor turístico na ilha, mas 
esse desenvolvimento poderia ser ainda 
mais, se houvesse outros complementos.
Por exemplo, falo da apresentação do 
projeto de Requalificação da cidade de 
Sal Rei apresentando pela Câmara, que 
de certeza trará outro dinamismo para o 
turismo nesta ilha e para a vida social.

PAULO rAMOS, 41 anos, formado em Gestão de empresas, 
Administrador da Imotour

Ainda existe muito por fazer na ilha, no-
meadamente no que toca à Saúde. Ainda 
não temos um hospital em condições, 
deve haver uma maior preocupação em 
resolver essa questão.
No Município ainda é preciso fazer mais 
investimentos na construção de estradas.

Uma crítica que faço está relacionada 
com falta de atração para tirar os turistas 
de hotéis. Deve-se também procurar so-
luções e fazer investimentos para tirá-los 
dos hotéis e trazê-los à cidade de Sal Rei 
e outros povoados, por forma a dinamizar 
a economia local.

denIrA PArIS, 28 anos, Balconista

Questão colocada aos munícipes:
A ilha desenvolveu ‑se consideravelmente, mas quais os aspetos que 
ainda gostaria de ver melhorados?  
Que análise faz do trabalho desenvolvido pela edilidade boa ‑vistense?
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Nestes cinco anos que resido neste con-
celho, posso dizer que a Educação, as 
obras de estradas, a Saúde deixam muito 
a desejar. De 2010 a 2015 pouca mudan-
ça houve relativamente a isso.
Considero que a Educação é uma área 
de intervenção prioritária. As escolas não 
oferecem condições, os alunos e os pro-
fessores estão sempre a queixar-se dessa 
precariedade. 
Entretanto se não houver intervenção 

nesse setor, os outros aspetos tornam-se 
mais complicados.
No caso do Centro de Saúde não há con-
dições para se tratar um doente, muitas 
vezes lhe é exigido que os exames sejam 
feitos num particular, no atendimento fal-
tam pessoas vocacionadas para tal.
Entretanto, apelo para que se dê mais 
atenção aos setores da Educação e Saúde. 
Se estas áreas fossem revistas, a ilha teria 
melhores condições.

dAnIeLSOn rAMOS, 32 anos, Técnico de informática

Considero que no Município há alguns 
aspetos que ainda carecem de soluções, 
visto que nem tudo é possível cumprir ou 
fazer durante o mandato. Apenas espero 
que quem venha assumir o cargo depois, 
resolva aquilo que ficou pendente ou por 
fazer.
De uma certa forma, a edilidade boa-
-vistense tem feito um trabalho aceitável, 
na medida em que tem dado uma atenção 
especial aos problemas da ilha e ajudado 

a população de todas as camadas sociais, 
sobretudo as mais desfavorecidas.
A nível desportivo, se não fosse a inter-
venção da Câmara, os clubes e associa-
ções desportivos enfrentariam diversas 
dificuldades de princípio ao fim da épo-
ca. Por exemplo, a maioria dos clubes 
assegura as suas despesas através do sub-
sídio que anualmente é atribuído pela 
autarquia.

IrIneU SILVA, 55 anos, empregado industrial e também faz parte de um 
club desportivo da ilha

Olhando para o desenvolvimento do Mu-
nicípio saliento que é preciso fazer maior 
aposta nos cidadãos que aqui vivem.
Outra questão que gostaria de ver resol-
vida na ilha prende-se com investimentos 
nas infraestruturas, como por exemplo 
estradas. Isto oferece aos turistas uma ex-
celente impressão da ilha.

A iluminação e a segurança são dois 
pontos fundamentais que precisam de 
intervenção, isto é, são problemas que 
gostaria de ver solucionados o mais breve 
possível.
Pondo de lado estas questões, posso di-
zer que de uma forma geral, o trabalho da 
Câmara é positivo.

JOSÉ AndrAde, 50 anos, empresário

Na Boa Vista considero que os problemas 
que mais carecem de ser melhorados são 
o saneamento, as estradas, Saúde e Edu-
cação.
A Saúde por aqui é mesmo carente. O 
Centro de Saúde necessita de mais téc-
nicos, enfermeiros e médicos e ainda há 
que se fazer uma melhor aposta nas far-

mácias, em que é frequente a rotura de 
medicamentos.
Boa Vista é uma ilha turística e sobretudo 
linda, onde se deve ainda fazer muitos in-
vestimentos. Da minha parte gostaria de 
vê-la bem desenvolvida, com a realiza-
ção de diversas atividades, em particular 
culturais.

AMândIA MIrAndA, 33 anos, trabalho na agência marítima
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No mês dedicado à Mulher, a edilidade promoveu uma exposição que retrata a vida das mulheres que 
marcaram o desenvolvimento da ilha da Boa Vista.

Nessa lista das homenageadas 
encontramos mulheres que 
lutaram desde muito cedo, de 
sol a sol, para obter o sustento 
para a família. Ou seja, ainda 
crianças labutavam para ajudar 
os pais na criação dos outros 
irmãos e nas despesas da casa.
A coragem e a ousadia são 
atributos conferidos à mulher 
das ilhas, e muitas delas 
ainda na fase de velhice não 
cruzam os braços e passam 

o tempo a divertir-se com a 
costura e outros afazeres.
A mulher cabo-verdiana tem 
sido uma presença constante 
na cidade e no campo, dentro 
e fora do seu lar e um elemento 
incontornável no desenvolvi-
mento do nosso país.
A Câmara, reconhecendo 
esse contributo da mulher, 
anualmente realiza diversas 
ações, para celebrar o março, 
Mês da Mulher.

Edilidade homenageia as mulheres da ilha
Março foi um mês de debate e reflexões sobre o papel 
da mulher na sociedade. 

Os benificiários de cadeiras de rodas manifestaram a alegria e satisfação com a oferta da autarquia deste 
Município.

O Presidente da Câmara 
Municipal continua a traba-
lhar para garantir o bem-es-
tar dos cidadãos desta ilha 
e não se poupa em procurar 
recursos também para adqui-
rir bens que beneficiam a 
camada mais desfavorecida.

Atendendo a vários pedidos 
e solicitações, José Pinto 
Almeida adquiriu um total de 
30 cadeiras de rodas, orça-
das em 910.800$00.
A edilidade tem a noção 
do sofrimento pelo qual os 
beneficiários e outras pes-

soas desfavorecidas passam 
com a falta de uma cadeira 
de rodas. Na cerimónia de 
entrega os contemplados e 
os familiares não esconde-
ram as emoções pelo sim-
ples facto de receberem esse 
material que vai facilitar as 

suas deslocações e propor-
ciona-lhes um pouco de 
independência.
Com o gesto pretende-se 
melhorar a qualidade de vida 
desses portadores de defi-
ciência.

Trinta cadeiras de rodas disponibilizadas aos 
portadores de deficiência
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Dez indivíduos receberam os seus certificados pela participação numa formação em bateria, na Escola de 
Música Olímpio Estrela.

Sem receio e sem medo 
de enfrentar os desafios de 
uma bateria, os formandos 
entraram em ação, uns para 
explorar e reforçar a aprendi-
zagem e outros para desco-

brir mais um lado talentoso.
Mesmo para alguns princi-
piantes, a vontade de apren-
der falou mais alto. Os for-
mandos encaixaram com 
naturalidade tanto no básico 

como no avançado. “Nunca 
pensei em tocar uma bateria, 
mas foi simplesmente formi-
dável”, disse Maria Santos.
A formação que foi minis-
trada pelo Antero Júlio Gon-

çalves (Tey) é fruto de uma 
parceria entre a Câmara 
Municipal da Boa Vista e o 
Ministério da Cultura.

Dez formandos aprendem a tocar bateria

“na nossa Sociedade não pode-
mos arrepiar caminho. Vamos 
continuar o nosso abnegado 
esforço a bem da nossa geração 
e das gerações futuras. Preser-
vem as vossas virtudes da con-
dição e procurem ser felizes”, 
diz José Pinto Almeida.
A programação aconteceu em 
toda a ilha, onde a camada 
feminina debateu numa con-
versa aberta temas como “O 
Papel das Mulheres na nossa 
Sociedade”, “Autoestima” e o 
“Relacionamento e Namoro”.
Ações de capacitação sobre 
a higiene e segurança alimen-
tar direcionada às peixeiras 
e vendedeiras do Mercado 
Municipal, feira gastronó-
mica, torneios de futsal, espe-
táculos musicais, exposições, 
convívios, também fizeram 
parte do cardápio das cele-
brações da efeméride.
Com o aumento dos casos 
de Violência Baseada no 
Género, a Câmara Municipal 
aproveitou para juntar a sua 

voz a todos aqueles que lutam 
contra este tipo de crime e 
ainda promoveu uma palestra 
para debater o tema e ajudar 
a quebrar o silêncio que ainda 
existe à volta deste flagelo.
Na altura das celebrações, o 
autarca local endereçou uma 
mensagem às mulheres, subli-
nhando que apesar das grandes 
conquistas da mulher, veem-se 
ainda diversas formas cruéis de 
violação dos direitos das pes-
soas que nascem na condição 
de feminilidade: em muitas 
sociedades ainda temos casa-
mentos forçados, prostituição 
infantil e não regularizada, vio-
lações sexuais mesmo dentro 
das famílias, raça e cor, mutila-
ção genital feminina, nas convi-
vências sociais e muitas outras 
que estão à vista de todos.

Mulheres capacitadas em Téc-
nicas de escultura e Moldura
Fizeram parte do cartaz uma  
palestra sobre “Alcoolismo 
como uma das causas do 

cancro”, jogos, peças tea-
trais, formação em técnicas 
de escultura e moldura”.
Ministrada pela Pastora e artesã 
Ivanilzes Carnaúba, mais de 
vinte mulheres estiveram enga-
jadas em aprender as Técnicas 
de Escultura e Moldura. 
Neste processo de aprendi-
zagem, as formandas apren-

deram a modular vários 
materiais para se fazer os 
diversos tipos de flores.
A formação aconteceu numa 
parceria entre a Câmara local 
e a Igreja do Nazareno.
Para fechar com chave de ouro, 
as vozes femininas da ilha junta-
ram-se num só coro para home-
nagearem as companheiras. 



Promoção Social32

Bubista • Junho • 2015

Durante o ano, nem sempre os idosos têm a possibilidade de se reunirem para lembrar os tempos de outrora, 
mas a época natalícia quebra esse gelo e coloca-os na mesma sala numa grande união e confraternização. 

Reconhecendo a importân-
cia desta data, todos os anos 
a equipa camarária liderada 
pelo presidente José Pinto 
Almeida se desloca a todos 
os povoados da ilha para 
desejar feliz Natal aos mais 
velhos e votos de boas entra-
das.
A intenção da Câmara é 
levar um pouco de “carinho 
e doce” aos mais idosos do 
concelho.
Quem não é poupado é o 
edil José Pinto Almeida. Cari-
nhoso como é e amigo das 
pessoas é recebido a “bei-
jos” e abraços pelos idosos 
de cada localidade. No con-
vívio são reencontrados os 
amigos de velhos tempos e 
a conversa remonta ao pas-
sado, onde recordam tudo 
o que era diferente. Por esta 
ocasião, o que não falta são 
os gestos de solidariedade, 
carinho, humildade, que na 

hora certa é combinada com 
muita festa e diversão.
Em cada localidade os velhos 
mostraram que ainda não 
se esqueceram de um bom 
pé de dança e levaram José 
Pinto Almeida ao salão de 
baile. Do jeito que dança por 
essa altura compensa todos 
os bailes perdidos durante 
o ano, isto é, deve guardar 
as energias para aguentar o 
ritmo de dança dos idosos 
durante a quadra festiva. 
É sempre gratificante ver a 
alegria estampada na cara 
dos nossos idosos, ao reen-
contraram-se e lembrando 
os tempos de outrora. No 
Natal ressalta o espírito nata-
lício e o gesto solidário de 
cada munícipe. A Câmara, 
zelando pela solidariedade, 
paz e harmonia lançou a 
campanha “Natal Solidário 
– Faça a Diferença”, onde 
arrecadou quilos de alimen-

tos, que se reverteram em 
cabazes e foram entregues 
aos idosos. Os mais peque-
nos não ficaram de fora da 
agenda da autarquia para a 
quadra festiva. Nas diversas 
localidades da ilha, as crian-
ças participaram nas ativida-
des culturais, nomeadamente 
“Tarde Cultural”, com anima-
ção de Fidjus de Boa Espe-
rança e Dançarinas da Sónia.

Festa, alegria, união e muita  
dança marcaram o Natal dos idosos
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Pedro Ascensão Rocha (Pedro Magala) é, sem dúvidas, um dos mais representativos executantes do violão em Cabo Verde. O seu 
perfil simboliza já a velha escola da arte de executar o violão, instrumento que ele trata por tu. Natural da Boa Vista onde nasceu 
a 21 de novembro de 1935, hoje vive acantonado na sua residência em João Galego onde vai passando os seus dias na reforma.

em primeiro lugar gostaríamos de saber 
a sua origem
Sou filho de Armando Rocha e de Paula 
Ascensão Rocha. Desde criança ganhei 
a alcunha de Magala, e foi o meu irmão 
quem me tratava assim, e o nome ficou 
agora na boca do povo e é agora o meu 
nome artístico.

Como é que começou a aprender a tocar 
o violão?
Aos 5 anos já sabia fazer alguns acordes. 
O meu tio tocava e eu ficava observando 
e apreciando. 
Durante a sua ausência pegava no instru-
mento, tentava reproduzir aquilo que ele 
tinha feito. Mas a verdade é que ninguém 
me ensinou propriamente dito. Aprendi 
através de observação. Depois aos 12 
anos passei a acompanhar o meu tio 
durante os bailes, e ele dava-me oportu-
nidade de tocar.

Fez carreira artística como executante 
de violão?
Não, carreira artística é força de expres-
são. Sempre toquei nas salas de baile, 
mas naquele tempo não havia essas pos-
sibilidades de carreira. Fiz sim carreira 
como agente sanitário.

Mas gravou um Cd em 2009?
Sim, gravei um CD nesse ano, com Kim 
Alves, na Cidade da Praia, e o meu CD 
foi intitulado Bordão do meu Violão, e 
um caso curioso é que não é tocado nas 
nossas rádios.

Participou no Cd “nos Morna” da auto-
ria de Ildo Lobo.
Sim, éramos amigos, imensamente ami-
gos. Ele convidou-me para participar no 
seu CD e aceitei. Conheci-o ainda garoti-
nho, ele vinha passar férias na Boa Vista. 
Gostaria de deixar mais um pouco dos 
meus solos gravados.

não gostaria de gravar outro Cd?
Sou grato à Câmara Municipal da Boa Vista 
pelos esforços encetados no sentido de eu 
gravar, mas a verdade é que gostaria de gravar 
mais e mais, tenho vários solos que eu gostaria 
de deixar gravados. Mas não tenho recursos 
próprios, e não posso nada exigir dos outros. 
O projeto que eu tenho é meu, e se por ven-
tura tiver interesse nacional e/ou internacional, 
isto já é outra coisa, mas que me ultrapassa. 
Eu não sou letrista, procuro fazer melodias, 
melodias essas que emergem do fundo da 
minha alma, e o que falta neste país é uma 
política consistente de apoio a atividades artís-
ticas, porque a arte requer algo, algo, sei lá...

O que pensa da música de Cabo Verde?
A música de Cabo Verde desenvolveu -se, 
e muito, os jovens tiveram oportunidades 
que nós não tivemos. E eles têm muita 
genica, genica essa que advém das pos-
sibilidades atuais. Gosto de ouvir todas 
as formas da música, porque vou apren-
dendo com a diferença. Ouço o hap, e 
não dispenso ouvir artistas com o Tito 
Paris, Bana, Titina, entre outros.

Fala de intérpretes; há intérpretes execu-
tantes do violão, que é do seu domínio?
Ora essa, há artistas fabulosos, neste país, 
e o pior é que não se dá importância aos 
que são anónimos. Dos destacados posso 
fazer referência ao Bau, Voginha, Tazinho, 
Luís Rendhal, são tantos, e na Boa Vista, 
há tantos e tantos outros. Rosário, Severo 
Estrela, e há um amigo que agora já não 
me recordo, companheiro de jornadas.

está a falar de António Bibi?
Sim, e há outros, ele é do Fundo das 
Figueiras.

e já acompanhou vários solistas.
Oh. Tazinho, nas serenatas. Foi para 
Holanda e depois para E.U.A. E ele é um 
dos nossos grandes. Luís Rendhal é pro-
fessor de todos nós, apesar de não ter 

aprendido como ele, porque aprendi pra-
ticamente sozinho, só através de observa-
ção, mas foi sozinho.

e da sua família tem histórias para contar?
É íntimo, mas eu não sou homem de mis-
térios, razão porque eu posso contar-lhe 
tudo. Sou casado com Maria Brito Ascen-
são, há 52 anos, e tenho sete filhos.

e da sua trajetória na vida o que mais o 
marcou?
Ter viajado, e eu gosto. Fui a S. Vicente, 
maio, Sal, Santo Antão, apesar ser apenas 
de passagem. Em S. Vicente, lá fui tropa.
Sou madeira rija por ter servido em várias 
carpintarias.

Muitas viagens, é então uma madeira rija?
Madeira rija por ter servido em todas car-
pintarias. Agente sanitário, tocador de vio-
lão, agricultor, amigo, são tantas coisas.

e para além das ilhas, também já viajou?
Sim; Itália, Portugal, sei lá, já não me lem-
bro de tantas coisas desta vida...

Já não se lembra de muitas coisas, mas 
dessas viagens o que o terá marcado?
Uma homenagem na Itália, iniciativa de 

Pedro Magala, o patriarca da Boa Vista
entrevistado por António Silva roque (ASr)
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um Embaixador nosso lá, que 
assim o quis. Foi há cerca de 
três anos.

Foi comovente?
Sim, comovente, apesar da 
iniciativa ser da nossa comu-
nidade, mas isto prova que 

somos mais valorizados lá 
fora do que aqui, apesar de 
eu não poder queixar-me 
de nada, porque sou aca-
rinhado por todos, mas a 
verdade é que eu conheço 
artistas que são injustiçados, 
e não sei porquê. Da minha 
parte, não exijo nada. Se 
eu não merecer abraços, eu 
acredito, sim, que eu não 
mereço.

Se fosse forçado a ir à lua, o 
que é que levaria consigo?
Oh! que afronta. Levaria a 
minha família, e comigo o 
meu violão. E se eu lhe dis-

ser que eu levaria o meu jor-
nalista António Silva Roque 
comigo, decerto, ele não ia 
recusar. E porque não levar a 
água, porque eu não sei se lá 
existe a água. E você é brinca-
lhão. A lua é satélite da terra, 
aprendi assim, e a nossa lua é 
aqui o sonho que nós temos 
do além.

Gostaria de revelar algo 
que nos escapou da nossa 
reportagem?
Agora sou eu jornalista. Você 
é de onde?, e porque me fazes 
tantas perguntas? (risos).

Abel Lima o compositor de intervenção
Natural da Boa Vista, onde nasceu a 10 de agosto de 1946, Abel Lima é um dos mais conceituados compositores e intérpretes de 
Cabo Verde. 

Filho de Manuel Lima e Maria 
Rosa Brito, o artista passou a 
infância na localidade de Cur-
ral Velho – Boa Vista, mas por 
circunstâncias da vida teve 
que viajar muito cedo para a 
Costa do Marfim, e posterior-
mente para França. 
Nesses dois países exerceu 
a profissão de tipógrafo, e a 
música, segundo ele, foi algo 
que aconteceu circunstancial-
mente. “Desde criança gos-
tava de cantar, e já a viver em 
terras de Costa do Marfim um 
dia peguei num cavaquinho e 
comecei a tocar e aquilo des-
pertou a atenção de pessoas 
que ficaram surpresas, e foi 
assim uma grande motivação”, 
frisa, assegurando que a partir 
daí nunca mais parou, quer 
cantando, quer compondo.
Em França integra o conjunto 
KAUGIAMO na sua segunda 
fase de existência, grupo esse 
que foi formado por Tony 
Lima, Jorge Lima, Jojo Lima, 

Mena, Alice, e o artista ango-
lano Bona, que fez parte do 
grupo apesar de não ter parti-
cipado nas gravações.
Ao longo da sua carreira, Abel 
Lima já gravou quinze discos, 
e o primeiro foi “Nos Vida” 
onde aparecem dois temas de 
retumbante sucesso: Roterdão 
e Povo.
Para além de ter feito carreira a 
solo, o artista participou ainda 
no conjunto “Les Sofá” con-
junto esse formado por Admir 
Évora, Afonso Livramento, 
Sérgio Neves, e um jovem de 
Burkina Faso chamado Nuno 
e que desempenhou a função 
de vocalista do agrupamento.
Abordado sobre o impacto da 
sua obra nos alvores da inde-
pendência, altura em que já 
se tornara intérprete e com-
positor de intervenção, Abel 
Lima exprime com entusiasmo 
esses momentos.
“Quando gravei Nos Vida 
enviei para Portugal quinhen-

tos exemplares, que foram 
vendidos num ápice, e logo 
fui abordado por um empre-
sário português, que me con-
tactou através do Bana, para 
eu assinar um contrato com 
ele, isto na perspetiva de 
venda dos meus direitos de 
autor, e assinei – julgo que ao 
tempo foi o disco mais ven-
dido no seio dos cabo-verdia-
nos” – admite acrescentando 
que pouco ou nada ganhou, 
mas para ele o importante é 

ter conseguido uma obra de 
referência.
Em relação à sua vida atual, 
Abel Lima diz estar arredado 
da música, apesar de esta 
estar permanentemente na 
sua alma. “Já não faço quase 
nada em termos da música, 
Boa Vista não tem incentivos 
para a criação artística, nin-
guém quer trabalhar de forma 
séria, e a música exige abne-
gação, e está a faltar este espí-
rito”, critica.
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Carlos Castro: o compositor das vivências 
crioulas

Carlos Castro é um dos mais proeminentes artistas da Boa Vista. Natural de São Vicente, ilha onde nasceu a 20 de agosto de 1959, está 
radicado na ilha das dunas há um ror de anos, onde ganha pão como técnico de Água e Energia. 
É Filho de um português chamado Amílcar Castro, e de Hermínia da Cruz Fortes, mais conhecida por Hermínia de Antónia de Sal.

Sendo filho desta notável intérprete da 
música de Cabo Verde, Carlos Castro 
encontrou assim no seio da família uma 
ambiência musical que terá influenciado 
a seu sensibilidade artística. Passou a sua 
infância entre Sal e S. Vicente, e diz ter 
sido uma criança hiperativa, o que o levou 
a passar por alguns “amargos de boca”, 
mas mesmo assim disse ter a convicção 
de se ter firmado como homem de bem.
Carlos Castro diz ter -se apaixonado pela arte 
de compor ainda criança. “Comecei a com-
por, mas não tinha, vá lá, a coragem de mos-
trar seja a quem for, mas um dia falei com 
um amigo, e foi assim que Dudu Araújo gra-
vou“ Lembrança de um Kriola (coladeira) e 
Neusa (morna), tudo isto na década de 80.
Mas o seu sucesso maior foi quando nos 

finais de 89 compôs o tema “Ka txora mas 
foi vontade de Deus”, tema esse gravado 
por Ney Machado. O tema teve retum-
bante sucesso, a ponto de ser rodado na 
Rádio Nacional cinco vezes durante o dia.
“Esta balada nasce de uma circunstância 
específica. Uma menina perdeu de uma 
assentada a mãe e o pai, e eu estava no 
cemitério assistindo a um funeral e vi essa 
moça a chorar desalmadamente sobre a 
campa dos familiares. Aquilo encheu-me de 
comoção, e lá procurei narrar essa situação 
melodramática por que passava”, revela, 
assegurando que ainda continua com-
pondo, recordando ainda a sua primeira 
composição que foi gravada por Nha Kapa.
Do leque dos artistas que gravaram as 
suas composições ele fala de Dudu 

Araújo, Juary Livramento, Nhon Lima, 
Nha Kapa, e um grupo brasileiro.

Sonha gravar um Cd?
“Não. Este não é o meu projeto, toco 
violão, cavaquinho e componho, se apa-
recer intérprete interessado, aí sim posso 
ceder as minhas composições”, assegura. 

Nha Vão, um dos ícones da música da Boa Vista
Apesar de uma escassa produção musical, Sarapião Oliveira (Nha Vão), é um dos mais conhecidos compositores da ilha da Boa 
Vista, onde nasceu a 30 de outubro de 1933, e só foi registado a 30 de novembro do mesmo ano.

O artista é filho de Herculano Nazário 
Oliveira e de Paula Libânia, e vive na Boa 
Vista, apesar de ter estado fora da ilha que 
o viu nascer, por motivos profissionais. 
Em termos de profissão já fez um pouco 
de tudo, desde comerciante ambulante 
e polícia, até se reformar como chefe de 
secretaria da delegação do Ministério da 
Agricultura da ilha das dunas. Nha Vão, 
como é conhecido e tratado carinhosa-
mente pelos seus, fez não mais do que 
oito composições, mas o que lhe confe-
riu a categoria de compositor for o tema 
“Fusquinha” popularizado por Marino 
Silva e Celina Pereira. 
Questionado como é que nasceu esta 
morna, Nha Vão disse ter composto o 
tema para satirizar uma moça que lhe 
teria pregado uma partida.

“Era assim naquele tempo, quando havia 
motivos fazia-se música, mas hoje é exa-
tamente o contrário, as pessoas fazem 
músicas sem motivo”, sentencia, acres-
centando que apesar dessa tendência em 
Cabo Verde atualmente há bons músicos.
Em relação ao tema Fusquinha Nha Vão 
disse ter recebido uma resposta de um 
certo compositor, o que o levou a compor 
uma contrarresposta.
Estando no Fogo compôs um outro tema 
intitulado “Morena Vaidosa”, e mais tarde 
compôs uns tantos outros, mas que não 
ganharam a projeção de Fusquinha, a sua 
primeira morna composta em 1940.
Hoje, já com a provecta idade de 82 
anos, Nha Vão continua a viver na 
Cidade de Sal Rei, dedicando a sua vida 
como Presidente da Casa Racionalista, e 

em termos de música diz estar arredado 
dessa arte apesar de ser apreciador, a 
ponto de dizer que gosta de todos os 
géneros musicais.
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A 1.ª conferência sobre o “Turismo Ecológico e Oportunidades de Negócio – Valorização dos Recursos Naturais 
da Ilha da Boa Vista” teve um resultado bastante satisfatório. Na conferência foram debatidas vários temas 
que visam impulsionar o desenvolvimento de um turismo sustentável na ilha da Boa Vista, nomeadamente 
o diagnóstico e caracterização do Ecossistema, as vulnerabilidades e riscos ambientais frente às atividades 
turísticas convencionais, bem como o Turismo e a Produção de Resíduos: Estratégias de Mitigação dos 
Impactos Ambientais.

De acordo com o gabinete 
do Ambiente da autarquia 
local, organizador do evento, 
as propostas e o debate pro-
porcionaram uma integração 
de todos frente aos temas 
apresentados, e mostrou a 
preocupação de todos com 
relação à sustentabilidade 
ambiental na ilha, frente às 
atividades turísticas conven-
cionais.
O evento contou com a par-
ticipação significativa de 
cinquenta convidados, entre 
representantes do MAHOT, 
da Câmara do Turismo, da 
Sociedade do Desenvolvi-
mento Turístico das Ilhas de 
Boa Vista e Maio, dos Ser-
viços Desconcentrados do 
Estado na ilha da Boa Vista 
e Sal, operadores económi-
cos e turísticos, assim como 
várias outras figuras da socie-
dade.
A participação de represen-
tantes de instituições centrais 
foi algo bem expressivo e 
que trouxe bons contributos 
técnicos e científicos sobre o 
assunto.
No entanto, concluiu-se que 
o setor não tem necessaria-
mente que estar alicerçado 
no turismo convencional, 
uma vez que o país, nomea-
damente a ilha da Boa Vista, 
tem um potencial considerá-
vel para o desenvolvimento 
de outros tipos de turismo, 
isso de acordo com os recur-

sos específicos de cada ilha. 
Exemplo, a ilha de Santo 
Antão, por apresentar um 
relevo montanhoso e micro-
clima diferenciado possibi-
lita o desenvolvimento do 
turismo ecológico, de aven-
tura, etc..
Durante o evento verificou-
se ainda que na ilha da Boa 
Vista há potencialidades de 
outros tipos de turismo que 
atualmente são inexplora-
dos, como por exemplo o 
turismo científico, o turismo 
cultural, o ecoturismo, entre 
outros.
O setor turístico precisa 
atualmente de criar uma 
alternativa que aumente 
a oferta/demanda e tem 
que passar essencialmente 
a reformular as políticas 
públicas nas esferas sociais, 
ambientais e económicas, 
flexibilizar as legislações 
atuais de acordo com o mer-
cado turístico competitivo, 
certificação internacional – 
ISO – dos produtos e serviços 
nacionais, bem como facili-
tar o acesso ao microcrédito 
a fim de incentivar microem-
preendedores do setor.
Face aos contributos do atual 
modelo de desenvolvimento 
do turismo, colocou-se em 
causa a sustentabilidade 
do mesmo no país. Embora 
a questão trouxesse uma 
divergência de opiniões no 
debate, deixou contudo, a 

seguinte questão: há ou não 
sustentabilidade do Turismo 
em Cabo Verde? Questão 
que voltará ao debate, no II 
Fórum do Turismo na Boa 
Vista, a ocorrer em meados 
do ano corrente.

O certame foi realizado pelo 
gabinete de Água, Ambiente 
e Saneamento, no âmbito 
das comemorações do Dia 
Mundial do Turismo Ecoló-
gico, e contou com a colabo-
ração do gabinte do Turismo.

Conferência sobre o Turismo 
Ecológico foi um sucesso
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Sob o lema “Boa Vista Ilha Linda e Limpa” cada escola e jardim da cidade de Sal Rei escolheu o seu tema e caprichou 
na preparação para conseguir chamar a atenção da sociedade para a importância de se proteger o ambiente.

As escolas e jardins levaram 
para a avenida temas como 
“Água do Mar”, “Árvores e 
Espaços Verdes”, “Energias 
Renováveis”, “Lixo/Reci-
clagem” e “Biodiversidade 

Marinha e Terrestre”. Mesmo 
debaixo de uma forte chuva, 
os meninos não deixaram 
cair por terra o brilho do Car-
naval, aliás, nem a chuva fez 
parar o carnaval das crian-

ças dos jardins infantis e dos 
meninos do EBI. O gabinete 
de Água, Ambiente e Sanea-
mento transformou o Carna-
val das crianças num desfile 
voltado para a educação 

ambiental. Para o ano vin-
douro pretende-se que o des-
file envolva todas as escolas e 
jardins da ilha.

Para debelar o problema do saneamento e consequentemente melhorar a estética do Município, a Câmara 
Municipal adquiriu recentemente novos equipamentos. 

A edilidade comprou trinta 
contentores de 1100L, de 
cobre, que já se encontram 
fixados em pontos estratégi-
cos da cidade de Sal Rei.
Estas aquisições englobam 
ainda 126 contentores com 
capacidade de 1100L, de 
polietileno, 3.200 quilos de 
sacos plásticos, luvas e más-
caras.
Vencer os desafios ligados 
ao saneamento na ilha das 
dunas, tem sido uma grande 
aposta da autarquia local. 
Paulatinamente e com gran-
des esforços, a edilidade tem 
conseguido dar resposta às 
exigências da ilha.

Para adquirir esses equi-
pamentos a autarquia teve 
de recorrer a um emprés-
timo bancário no valor de 
40 mil contos, autorizado 
pela Assembleia Municipal, 
na sessão extraordinária de 
setembro.
O orçamento retificativo 
de 2014 foi aprovado com 
8 votos a favor do MpD. O 
PAICV absteve-se e Forças 
Vivas votou contra. 
O líder da bancada do MpD, 
Paulo Santos, justifica que 
o seu partido autorizou este 
empréstimo porque o prazo 
de amortização, a contrata-
ção e o próprio empréstimo 

são feitos dentro dos limites 
técnicos e financeiros da 
capacidade de endivida-
mento da Câmara. 
Paulo Santos sustenta que a 
ilha está a crescer e que se 
avizinha a época alta, onde 
o município recebe milha-
res de turistas diariamente, 
o que vai aumentar a pro-
dução do lixo e consequen-
temente a sua recolha, daí 
que a autarquia tem de ter 
meios para combater o pro-
blema do saneamento no 
concelho.
Outra razão apontada pelo 
líder da bancada ventoinha 
prende-se com as constantes 

avarias nos camiões usados 
na recolha, que inclusive já 
passaram a idade de vida 
útil. 
Por sua vez, Risete Évora, 
líder da bancada do PAICV, 
afiança que o seu partido 
votou abstenção, conside-
rando que a medida do exe-
cutivo já vem tardia. 
A representante das For-
ças Vivas, Denise Almeida, 
justifica o seu voto com a 
crise internacional. “Cabo 
Verde também está den-
tro deste contexto da crise 
e não seria aconselhável 
contrair uma dívida neste 
momento”.

Crianças desfilam pela consciência ambiental

Autarquia adquire novos equipamentos para 
a área do Saneamento
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Durante a reunião, organizada pela Câmara Municipal, por meio do seu gabinete de Água, Ambiente e Saneamento, 
para a recolha de subsídios visando a elaboração de estratégias para as áreas do Ambiente e Educação Ambiental 
para os anos de 2015/2016, foi constituído o Comité Ambiental da ilha da Boa Vista.

Segundo a bióloga Kátia 
Ramos, responsável téc-
nica pela pasta de Água, 
Ambiente e Saneamento, o 
encontro possibilitou estrei-
tar parcerias em atividades 
voltadas para a preservação 
e sensibilização ambiental e 
sanitária na ilha.
O Comité Ambiental do 
Município, que é chefiado 
pela Câmara Municipal, 
integra instituições descen-
tralizadas, ONG’s locais, 
Associações Comunitárias de 
Base, Operadores Turísticos, 

SDTIBM e representação da 
sociedade civil e tem como 
objetivo zelar pelas questões 
ambientais na ilha das dunas. 
Segundo a responsável téc-
nica pela pasta de Água, 
Ambiente e Saneamento, 
será da responsabilidade do 
Comité a elaboração, imple-
mentação, monitorização 
e seguimento da estratégia 
para o Ambiente e Educação 
Ambiental 2015-2016. 
Kátia Ramos garante que não 
se trata de um Comité inope-
rante, mas sim de entidades 

preocupadas e engajadas no 
combate contra os proble-
mas ambientais. 
É fundamental a união de 
sinergias para que a susten-
tabilidade ambiental na ilha 
seja assegurada. A bióloga 
Kátia Ramos sustenta que o 
ambiente na Boa Vista é favo-
rável ao turismo de sol e praias, 
mas a degradação ambiental 
nesta ilha é muito ppatente. 
Kátia Ramos deixa claro que 
para trabalhar com educação 
e questões ambientais, o indi-
vidualismo não funciona.

Entretanto, reforça que é fun-
damental a união de sinergias 
entre todos os intervenientes 
para que a sustentabilidade 
ambiental na ilha seja asse-
gurada. Sendo uma área que 
exige a coletividade, a proposta 
da edilidade é engajar todos 
os intervenientes na elabora-
ção de estratégias para a área 
do Ambiente nos próximos 
dois anos. A responsável pelo 
gabinete da Água, Ambiente 
e Saneamento afirma que só 
assim é possível ter um plano 
ambiental estruturado.

A visita aconteceu na sequência da vídeo-aula ministrada aos alunos do liceu pelo Comité Ambiental da Boa Vista, 
para celebrar o dia Mundial das Zonas Húmidas que é assinalado a 2 de fevereiro.

Na vídeo-aula os estudantes 
abordaram questões relacio-
nadas com as zonas húmi-
das, a sua conservação, o 
uso sustentável dessas áreas 
e com a Convenção Interna-
cional de Ramsar que visa 
proteger as principais zonas 
húmidas do mundo. 
Depois da teoria, os alunos 

tiveram a oportunidade de 
verificar/conhecer in loco as 
potencialidades e os encan-
tos de Cruzinha Brito, uma 
das zonas húmidas da ilha 
das dunas.
Sublinha-se que o dia Mun-
dial das Zonas Húmidas 
que decorre da Convenção 
Ramsar, assinada em 1971, 

estão em vigor desde 1975. 
As zonas húmidas fornecem 
uma multiplicidade de bene-
fícios, como filtrar a nossa 
água, assegurar a biodiversi-
dade, proteger as linhas de 
costa e mitigar os efeitos das 
alterações climáticas. 
No entanto, têm sido muitas 
vezes percecionadas como 

áreas desinteressantes, pas-
síveis de serem drenadas, 
aterradas ou convertidas para 
outros fins. 
Daí que se torna urgente pro-
mover a participação pública 
e sensibilizar a população 
para a importância e conser-
vação das zonas húmidas.

Criado o Comité Ambiental da ilha da Boa Vista

O objetivo é a preservação e sensibilização ambiental e 
sanitária na ilha

Alunos do liceu visitam as zonas húmidas da ilha
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A autarquia quer com a implementação do projeto de Arborização Urbana requalificar os espaços verdes da 
cidade de Sal Rei e dos outros povoados da ilha.

As arborizações são feitas de 
maneira que possam ajudar 
o meio ambiente como um 
todo, e no meio urbano têm a 
importante função de diminuir 
o efeito de estufa, além de pre-
servar e melhorar a qualidade 
dos recursos hídricos. 
A implementação deste pro-
jeto traz um conjunto de bene-
fícios que passam pela atração 
da fauna, principalmente de 
aves, diminuição da força dos 
ventos, dos ruídos, dos raios 
solares, do efeito de estufa, 
diminuição da temperatura, 
aumento da humidade do ar e  
filtragem dos poluentes. 
De acordo com o responsável 
do gabinete dos Espaços Ver-
des, Isaac Benholiel, o plano 
prevê a introdução de outras 
espécies, mas também quer 
manter as tamareiras, que são 
espécies arbóreas de referên-
cia para a ilha das dunas.
Isaac Benholiel acrescenta 
que o plano verde contempla 
a criação de um viveiro muni-
cipal de mudas, no sentido de 
garantir a produção de plantas 
ornamentais. Por outro lado, o 
viveiro será um polo de difusão 
de boas técnicas de produção 
de plantas, para colmatar as 

necessidades do material verde 
na ilha, bem como a satisfação 
do mercado interno, a nível de 
fornecimento/comercialização 
de plantas ornamentais.

“Adote uma árvore” permite 
o embelezamento da cidade 
Como forma de tornar mais 
participativo o projeto de 
arborização e a implementa-
ção do plano verde criou-se o 
projeto “Adote uma Árvore”, 
que requer uma participação 
cívica dos moradores.
O projeto visa incentivar os 
munícipes a adotarem uma 
espécie arbórea para que 
a mesma seja plantada nos 
passeios, em frente ou ao 
lado de suas casas.
Cada interessado é o próprio 
responsável pelos cuidados 
essenciais com a árvore ado-
tada, isto é, serão responsá-
veis pela rega, manutenção 
adubação e prevenção de 
pragas e doenças.
A ideia é deixar a cidade mais 
bonita, com árvores floríferas e 
sombras para refrescar o clima 
quente, além de contribuir na 
luta contra o efeito de estufa e 
o aquecimento global.
Adotar uma árvore pública 

é um ato de cidadania, pois 
representa uma pequena con-
tribuição, que com o tempo 
se transformará num grande 
benefício a todos os cidadãos. 
O interessado em adotar 
uma árvore e plantá-la na via 
publica deve entrar em con-
tacto com a Câmara e soli-
citar a visita de um técnico 
para verificar as possibilida-
des de plantio no espaço.

“Adote o Verde” incentiva a 
partilha de responsabilidade 
e melhoria da qualidade 
ambiental na ilha 
Atualmente, a autarquia local é 
a única responsável por todos 
os espaços verdes públicos na 
ilha, mas com o projeto “Adote 
o Verde” a responsabilidade 
passa a ser partilhada.
O projeto estabelece uma 
parceria entre a autarquia e 
várias entidades locais, com o 
objetivo de implantar a manu-
tenção de parques, praças, 
jardins, canteiros centrais de 
ruas, avenidas e demais áreas 
verdes públicas do Município. 
Com esse plano pretende-se 
ampliar a recuperação e a 
manutenção de áreas verdes 
no concelho e compartilhar 

com a sociedade boa-vis-
tense a responsabilidade de 
preservar os espaços verdes 
e a qualidade ambiental da 
ilha das dunas.
Para o “Adote o Verde” sim-
plesmente o munícipe deve 
manifestar o seu interesse no 
Gabinete de Espaços Verdes 
e assim escolher a área ou 
simplesmente manifestar o 
desejo de adoção de uma 
área livre disponível.
Podem ser adotadas praças, 
canteiros, canteiros centrais de 
avenidas, rotundas, ou áreas 
de preservação permanente.
O adotante receberá um 
manual com suas atribuições 
e benefícios e assinará uma 
“proposta de adoção”.
Para mais informações os 
munícipes devem consultar o 
site da Câmara www.munici-
pioboavista.cv ou ler o des-
dobrável sobre o assunto.

Arranca o projeto de Arborização 
Urbana do Município 
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Destinada à camada feminina que vive em zonas mais carentes da Boa Vista, a Oficina de Reciclagem de Resíduos 
abrangeu na sua 1ª fase as mulheres do Bairro da Boa Esperança.

O gabinete de Água, 
Ambiente e Saneamento da 
Câmara Municipal, em parce-
ria com a artesã Wanda Fer-
nandes, proprietária da loja 
de artesanato “Nha Kretxeu”, 
capacitou vinte mulheres na 
transformação de vários tipos 
de resíduos em produtos arte-
sanais, nomeadamente bolas, 
carteiras, porcelanas, luminá-
rias e vários outros que têm 
mais saída no mercado.

O objetivo é fazer com 
que o resultado desta ofi-
cina possa contribuir não só 
para a melhoria dos aspetos 
ambientais, mas também 
proporcionar às mulheres 
uma fonte de renda e incutir 
nelas o espírito de empreen-
dedorismo.
Ainda, sensibilizar a popula-
ção para descarte indevido, 
para o consumo excessivo e 
sobre problemas ambientais 

oriundos da poluição dos 
resíduos são outros objetivos 
que nortearam esta oficina.
Já numa outra fase essas 
beneficiárias vão ainda par-
ticipar de um curso, onde 
vão aprender como planear o 
seu negócio em todas as ins-
tâncias: como vender, como 
produzir e como se organi-
zar. 
Elas vão sair desta etapa com 
o seu modelo de negócios 

pronto e capacitadas para 
geri-lo.
A Oficina teve a duração de 
dez dias, e o curso é formado 
por quatro  módulos trimes-
trais.

Enquadrada no Clean Up day 2014, a Câmara Municipal, em estreita parceria com diversas entidades local ligadas às 
questões ambientais promoveu uma grande campanha de limpeza das praias da Boa Vista.

Conhecida pelas suas exóticas 
praias e muitas delas desertas, 
proporcionando um mergu-
lho e grande lazer nas suas 
águas cálidas e apaixonantes, 
as praias desta ilha devem ter 
sempre uma imagem agradá-
vel à vista, mas nem sempre 
é o que acontece, devido ao 
descuido de quem as procura 
para relaxar ao sol ou dar pas-
seios de botes.
As praias da ilha das dunas 
constituem um dos pontos 
fortes do turismo, razão sufi-
ciente para preservá-las e 
mantê-las sempre limpas. 
A campanha de limpeza pro-

movida pela edilidade através 
do gabinete do Ambiente, Água 
e Saneamento visou a sensibili-
zação da população quanto aos 
problemas ambientais causa-
dos pelo lixo nas praias e incutir 
tanto nos moradores como nos 
turistas, entre outros, a sensibi-
lidade de não poluir as praias. 
Entretanto houve um grande 
“djunta mon” na limpeza 
de um dos pontos fortes do 
turismo na ilha, as suas belas e 
magníficas praias.
A edilidade garante que esta 
ação vai deixar de ser realizada 
apenas no Clean Up Day e se 
vai tornar constante na ilha.

Clean Up Day é uma ação de 
sensibilização que acontece 
em mais de 125 países, sim-
bolizando uma união mun-
dial e dedicação em prol de 
um mundo mais limpo e sau-
dável para a humanidade. 
A ação visa alertar o público 
sobre os problemas ocasiona-
dos pelo lixo descartado nas 
praias e rios, principalmente o 
plástico e seus derivados, que 
representam mais de 60% do 
nosso lixo e não são degradá-
veis a curto prazo. 
A longa vida útil destes mate-
riais devido à baixa taxa de 
biodegradação tem acumulado 

montanhas de resíduos sólidos 
nos oceanos, que são respon-
sáveis pela morte de diversas 
espécies da fauna marinha e 
pela degradação dos ecossis-
temas costeiros que refletem 
impactos negativos em vários 
setores da economia, que no 
caso da Boa Vista em especial 
tem implicações significativas 
para a área do Turismo.  

Mulheres aprendem a transformar resíduos  
em produtos artesanais
A formação visa erguer nessas beneficiárias o espírito 
de empreendedorismo 

Campanha de limpeza das praias contou  
com um grande “djunta mon”
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Treinadores e árbitros de Boxe  
recebem formação

Árbitros e treinadores da ilha da Boa Vista participaram numa formação, com o objetivo de melhorar as táticas e as técnicas do boxe e 
ainda fomentar a prática desta modalidade no Município.

A formação para treinadores 
foi ministrada pelo Técnico da 
Direção Geral do Desporto, 
Manuel Graciano Sena de 
Barros, e a de arbitragem pelo 
militar Adilson Gomes.
Com esta capacitação, a edi-
lidade boa -vistense quer criar 
todas as condições para esti-
mular e impulsionar a moda-
lidade no concelho.
Além da formação, Manuel 
Graciano e Adilson Gomes 
encarregaram-se de conhecer 
as infraestruturas desportivas 
espalhadas pelos diversos pon-
tos da ilha e reuniram com os 
clubes federativos e associa-
ções desportivas, para ouvirem 
as suas preocupações.

Flávio Furtado toma conheci-
mento da realidade do boxe no 
Município 
Convém frisar que esta ação 
de formação aconteceu após 
a visita do presidente da Fede-
ração Cabo-Verdiana de Boxe 
(FCB), Flávio Furtado e o vice
-presidente, Amílcar Leite, à ilha 
das dunas em finais de 2014.

Os dois representantes da FCB 
estiveram no concelho a con-
vite do edil local, José Pinto 
Almeida, e juntos analisaram as 
estratégias para dar uma nova 
dinâmica à modalidade de 
luva na ilha. Uma das cartas na 
manga para essa dinamização 
foi a forte aposta na formação 
de treinadores e árbitros.
Na Boa Vista, Flávio Furtado 
e Amílcar Leite constataram 
o avanço dos investimentos 
desportivos na ilha, nomea-
damente o pavilhão ainda em 
construção, e auscultaram as 
preocupações dos dirigentes 
da Associação Regional de 
Boxe da ilha.

Boa Vista vai ter uma escola de 
iniciação de boxe
Se tudo correr conforme o pre-
visto, a escola de iniciação de 
boxe da ilha vai iniciar ativida-
des antes do final de 2015.
A garantia foi dada pelo téc-
nico do Desporto, Geraldo 
Pinto, quando da estada do 
Presidente da Federação Cabo-
-Verdiana de Boxe na Boa Vista.

A autarquia já entregou os 
kits necessários para a inicia-
ção da escola de boxe, que 
vai funcionar numa parceria 
entre a Associação Regional e 
a Federação.
A Câmara Municipal garan-
tiu também que vai apoiar 
com 60% na aquisição de um 
ringue para as competições 
desta modalidade, que custa 
cerca de três mil contos.
José Pinto Almeida, enquanto 

tutela do pelouro do Desporto 
na Boa Vista, diz que tem 
mobilizado várias parcerias 
para dar um novo rumo ao 
desporto local.

Natal desportivo em grande na ilha das dunas
O Natal é sinónimo de alegria, diversão e no Desporto esses itens não passaram despercebidos.

Numa união entre a Câmara 
Municipal, Associação de 
Atletismo da Boa Vista e grupo 
Centro Marca deu-se lugar as 
celebrações do Natal despor-
tivo, com atividades que pas-
saram pelo torneio de futsal 

entre comunidades imigradas 
na ilha da Boa Vista e a corrida 
de estrada dos dez mil metros.
O gabinete do Desporto quer 
fomentar a atividade despor-
tiva no concelho, estimular 
atividades sem carácter com-

petitivo vocacionadas para a 
manutenção física de todas 
as camadas etárias da popu-
lação.
Ainda pretende-se cada vez 
mais apoiar e incentivar os 
atletas, as associações e cole-

tividades pela sua intervenção 
a nível desportivo.
O Natal é tempo de prémios 
e os vencedores não ficaram 
indiferentes na quadra festiva, 
houve muitos troféus e pré-
mios monetários.



Bubista • Junho • 2015

Desporto42

José Pinto Almeida quer ter desportistas à 
altura dos novos desafios deste setor na ilha
Na sua política de estimular o desporto no concelho, José Pinto Almeida quer ter intervenientes desportivos à altura de 
responder aos novos desafios deste setor na ilha.

O edil local, que assumiu 
recentemente a pasta do Des-
porto, reconhece que a ilha 
precisa de formar os seus 
intervenientes desportivos, 
sustentando que esta quali-
ficação será uma alavanca 

para o desenvolvimento do 
desporto na ilha, que em 
breve vai ter um dos melhores 
pavilhões desportivos a nível 
nacional.
O autarca sustenta ainda que 
é preciso aprofundar as com-

petências técnicas e trazer 
inovações ao desporto na Boa 
Vista.
José Pinto Almeida quer ter 
homens mulheres do desporto à 
altura para responder aos novos 
desafios desportivos na ilha, e 
garante que num futuro muito 
próximo a edilidade terá em 
mãos o Plano Municipal para o 
desenvolvimento desportivo.
Recentemente o Diretor-
Geral do Desporto, Gerson 
Mello, efetuou uma visita de 
cortesia ao edil local, onde 
em pouco tempo tomou 
conhecimento das infraestru-
turas desportivas existentes 
na ilha. Conforme garante 
José Pinto Almeida, a esse 
nível a ilha está bem servida.

Em meados de setembro, o 
autarca da ilha das dunas reu-
niu na cidade da Praia com 
as Federações Desportivas de 
Futebol, Andebol, Basquete-
bol e Boxe.

José eduardo dos Santos ana-
lisa ideias e projetos para ala-
vancar o andebol no Municí-
pio
A edilidade tem mobilizado 
diversas parcerias, visando 
estimular o desenvolvimento 
do Desporto local.
Na capital, José Pinto Almeida 
assinou um protocolo de 
cooperação com a Federa-
ção Cabo-verdiana de Ande-
bol (FCA), liderada por José 
Eduardo dos Santos.

Desporto dinamiza Páscoa na ilha da Boa Vista
O pelouro do Desporto da Câmara Municipal da Boa Vista, em parceria com as associações regionais de Atletismo e Ciclismo, 
elaboraram um programa recheado de atividades desportivas para assinalar a Páscoa.

O programa teve início no 
dia 24 de março e terminou 
no dia 4 de abril, com uma 
prova de ciclismo, disputada 
pelas equipas de sub-11, sub-
14 e sub-18, com o percurso 
Bofareira/Sal Rei. A pedalada 
Bubista que ocorreu no dia 
29, mais uma vez mobili-
zou a participação de muitos 

ciclistas entre profissionais e 
amadores. No dia 28 o Está-
dio Arsénio Ramos foi palco 
de uma grande competição 
de atletismo de 200 e 1500 
metros. 
As delegações municipais e a 
Associação Xabem também 
uniram forças nas comemo-
rações da Páscoa Desportiva 
2015.
Nos dias 3 e 4 de abril acon-
teceram no povoado do Rabil, 
uma grande disputa de futsal 
feminino e um  torneio de fute-
bol de 11, categoria sub-17.
Na aldeia de Estância de Baixo 

foi realizado o torneio de fut-
sal masculino. A Associação 
Xabem promoveu entre os 
dias 3 e 4 o futebol de 7 de 
veteranos. 

A Páscoa desportiva reali-
zada pela edilidade pretende 
fomentar o espírito desportivo 
e as atividades de lazer na 
ilha.
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“Pelo Mérito Desportivo e Por Excelência” homens do desporto receberam a distinção. A 3ª grande festa do Desporto da Boa Vista que 
ocorreu sob o lema “Pelo Mérito Desportivo e Por Excelência” mais uma vez consagrou e premiou personalidades e associações que mais 
se destacaram ao longo da temporada desportiva 2013/2014.

no futebol sénior masculino destacaram -se:
• Mário Monteiro (melhor árbitro); 
• Dorivaldo Évora (melhor atleta);
• Emanuel Silva (melhor treinador);
• Manuel António Batista Silva (melhor dirigente)
• Elvis Lopes (atleta revelação)
• Equipa Campeã Regional: Associação Académica Operária da 

Boa Vista

no futebol sub -17 consagraram -se: 
• Rubem David Lopes (melhor atleta);
• Valentin Gomes (melhor treinador);
• Equipa Campeã Regional -Sporting Clube da Boa Vista

À luz desse acordo, as duas partes com-
prometeram-se a colaborar nos domí-
nios da formação, da promoção da prá-
tica do andebol e na organização de 
competições desportivas, almejando a 
melhoria da prática desportiva na ilha, 
através do crescimento e do desenvol-
vimento do andebol no meio escolar, 
comunitário e associativo. A partir deste 
protocolo, a FCA vai elaborar e monito-
rizar a implementação de um programa 
de desenvolvimento do andebol nesta 
ilha, disponibilizar recursos técnicos e 
humanos qualificados para a realização 
de ações de formação de árbitros, moni-
tores e treinadores locais da modalidade. 
Ainda através deste protocolo vão ser 
realizadas provas nacionais de andebol 
de carácter federativo, de interesse turís-

tico, bem como o andebol de praias.
Antes da assinatura do referido docu-
mento, José Eduardo dos Santos esteve 
durante quatro dias na ilha da Boa Vista 
para reforçar as relações institucionais e 
concertar ideias e projetos para o desen-
volvimento do andebol na ilha.
O presidente da FCA, acompanhado pelo 
técnico da Federação, Pedro Ferreira, 
visitou as instalações desportivas na ilha 
e reuniu com os membros da Associação 
Regional de Andebol e com os dirigentes 
e atletas desta modalidade, e apresentou 
o projeto Andebol nas Escolas.

Voleibol é outra modalidade que vai 
ganhar nova pujança na ilha
O Presidente da Direção da Federação 
Cabo-Verdiana de Voleibol (FCV), profes-

sor António Rodrigues, visitou a ilha da 
Boa Vista nos dias 22 e 23 de novembro.
Na ilha, o presidente da FCV manteve 
um encontro com José Pinto Almeida e 
com os professores de Educação Física, 
para se inteirar das verdadeiras dificul-
dades da promoção do voleibol na ilha. 
Essa auscultação veio na sequência 
da preparação do Plano Estratégico do 
Desenvolvimento do Voleibol de praia.
Após esta visita, a modalidade de volei-
bol nesta ilha turística vai ganhar nova 
pujança.
A intervenção neste setor não se limita às 
modalidades referidas, daí que o autarca, 
José Pinto Almeida, aguarda pela visita 
do Comité Olímpico Cabo-Verdiano e 
das Federações de Karaté, Basquetebol e 
Futebol.

Glamour e Desporto numa noite de vencedores
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no Andebol os melhores de 2013/2014 são:
• Maria Inácia Ramos (melhor árbitro); 
• Mártir Morais (melhor atleta feminina);
• Marley Monteiro (melhor atleta masculino);
• Sidney Duarte (melhor treinadora);
• Ravi Duarte (melhor treinador);
• Mireida Andrade (atleta revelação feminina);
• Djamilson Vieira (atleta revelação masculino);
• Equipa Campeã Regional Feminina: Associação Xabem;
• Equipa Campeã Regional Masculina: Associação Académica 
Operária de Boa Vista.

no ciclismo: Silvestre Morais levou o prémio de melhor atleta e 
Dilma do Rosário recebeu o troféu de melhor dirigente.

O atletismo foi outra modalidade premiada. O Estafeta Mista-
masculino consagrou-se melhor equipa e Alexsandro Varela 
melhor atleta de fundo.
Ainda nesta categoria, Carlos Nascimento destacou -se como 
melhor atleta de velocidade, Josina Andrade melhor atleta femi-
nino e Jailson Pinto, o melhor dirigente.
Emerson Rodrigues e Lonardy Oliveira foram premiados como 
melhor dupla masculina na modalidade de voleibol, e no feminino 
venceram Lenira Almeida e Dionizia Livramento.
Entretanto, ao longo de uma noite de muita festa e glamour, 29 
praticantes de cinco modalidades levaram para casa um troféu 
de cristal, pela sua prestação na época desportiva 2013/2014.
Ainda a empresa ASA Boa Vista foi distinguida pela autarquia 
como melhor patrocinador das atividades desportivas na ilha.
As associações regional de boxe, Boa Vista WA, Abadá Capoeira, 
Boa Vista Ultramarathon e as escolas de futebol “Euclides Costa” e 
“Nova Geração, ”minibasquetebol “Bubistar”, Académica “Gu de 
Karaté e ciclismo da Boa Vista também foram premidas na 3ª gala 
Municipal do Desporto da ilha da Boa Vista.
Essa distinção é o reconhecimento da edilidade local pelo con-
tributo de homens e mulheres, em prol do desporto boa -vistense 
e consequentemente do país.
No evento as meninas trajaram a rigor sobre as mais diversas 
modalidades desportivas e comoveram o público presente, num 
belo desfile.
Ainda houve tempo para as demonstrações de karaté, boxe, 
capoeira e muita música ao vivo com “Djodje e Banda”.

“Ciclismo pela Liberdade”
Já no dia seguinte após muita emoção da gala foi tempo para o 
“Ciclismo pela Liberdade”
Para comemorar o 24º aniversário das primeiras eleições livres 
em Cabo Verde, ou seja, o dia da Liberdade e da Democracia, 
a Câmara Municipal da Boa Vista organizou pela primeira vez o 
Ciclismo pela Liberdade.
A primeira edição do Ciclismo pela Liberdade teve um percurso 
de dez quilómetros (Sal -Rei/Rabil) e contou com participação 
razoável de ciclistas entre federados e amadores. 
Já para o ano espera -se um maior engajamento dos ciclistas da 
ilha.
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Bairro da Boa Esperança 
ganha placa de basquetebol

O bairro de Boa Esperança já conta com a sua primeira placa de basquetebol, inaugurada em janeiro, pelo presidente da Câmara 
Municipal, José Pinto Almeida.

Essa placa está orçada em oito-
centos contos, isto sem conta-
bilizar os gastos com a tabela 
e os outros equipamentos que 
também foram entregues nesse 
mesmo dia.
Essa pequena infraestrutura 
desportiva vai responder às 
demandas da camada jovem 
da cidade de Sal-Rei e em par-
ticular dos jovens do Bairro da 
Boa Esperança, que almejam 
ter mais espaço para praticar 
atividades desportivas e preen-
cher o tempo livre.
Paulatinamente, a edilidade vem 
apetrechando a ilha com infraes-
truturas desportivas modernas e a 
dar um novo rumo ao Desporto 
neste Município.
De salientar que estão em 
curso as obras de construção 

de um polidesportivo na aldeia 
de Bofareira e de um campo 
relvado em João Galego, deno-
minado campo “Ka Gadja”, 
e vai arrancar mais tarde um 
outro campo relvado no Rabil.

Arranca a Regularização Fundiária do bairro 
da Boa Esperança

A Câmara Municipal da Boa Vista já deu início à primeira fase do processo de Regularização Fundiária do bairro da Boa Esperança.

Segundo a autarquia, o bairro 
da Boa Esperança, de génese 
ilegal, mais conhecido por 
zona da “Barraca”, foi desde 
2011 delimitado e classifi-
cado como Unidade de Exe-
cução Prioritária (UEP), com 
um Regime de Carácter Espe-
cial de Intervenção.
Desde essa altura, através de 
um protocolo assinado entre 
o Município e o Ministério 
do Ambiente, Habitação e 
Ordenamento do Território 
(MAHOT), várias iniciativas 

já foram desenvolvidas, sendo 
de destacar a elaboração do 
Master Plan que contemplou 
o desenvolvimento do pro-
grama “Casa para Todos”, que 
por sua vez irá proporcionar a 
infraestruturação do bairro e a 
construção de alguns equipa-
mentos públicos.
Ainda, dos trabalhos preco-
nizados, segundo a Câmara 
Municipal, é de destacar a 
regularização fundiária dos 
prédios com condições de 
legalização, que estão situa-

dos maioritariamente na zona 
norte do bairro.
Assim sendo, foi criada recen-

temente uma Comissão de 
Regularização Fundiária do 
Bairro da Boa Esperança, 
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Nove famílias das localidades de Rabil, Povoação Velha, João Galego, Fundo das Figueiras e Estância de Baixo receberam das mãos 
do presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida, as chaves das novas moradias.

Em tempos de dificuldades 
económicas para o país e 
para o próprio Município, 
José Pinto Almeida não deixa 
de mobilizar recursos para 
atender centenas de pedidos 
que dão entrada na Câmara 
constantemente.
Em Fundo das Figueiras, o 
autarca entregou uma casa 
que custou ao cofre da edili-
dade cerca de três mil contos 
(2.997.850$00).
A família beneficiária, muito 
emocionada, disse que o 
sonho de casa própria já 
é uma realidade. Sonho 
esse que segundo afirma o 
inquilino Constantino Lima, 
“nunca seria possível se não 
fosse esse gesto bonito da 
edilidade, em dar uma vida 
condigna aos mais pobres da 

ilha”. “Fazia-me muita falta, 
porque sou transplantado e 
não posso viver em lugares 
com condições desumanas”, 
reforçou.
“Nunca senti felicidade 
como esta que estou sen-
tindo agora”, realçou uma 
outra beneficiária, desta vez 
em João Galego, ao receber a 
chave da casa própria.
Comovida e sem palavras, 
Paula, que é deficiente loco-
motora, afirmou estar satis-
feita com o novo teto, onde 
passa a viver em melhores 
condições com o marido e os 
filhos.
Ainda nesta aldeia, à seme-
lhança de Paula, Maria, uma 
outra senhora sem condições 
financeiras, beneficiou de 
uma nova residência.

constituída pelo Gabinete 
Técnico, Gabinete de Pro-
moção Social, Gabinete de 
Fiscalização, Gabinete de 
Contribuições e Impostos e 
Gabinete de Licenciamento 
Comercial, que iam dar início 
ao processo a partir do mês de 
janeiro de 2015.
A regularização fundiária é um 
processo de legalização cadas-
tral que identifica e estabelece 
de quem é a “posse” do ter-
reno ou prédio para sua regu-
larização, garantindo ao bene-
ficiário a segurança jurídica e 
social. Trata-se de uma regu-
larização urbanística, social e 

jurídico-legal, que reconhece 
o direito à moradia, propor-
ciona a integração social e 
estabelece direitos e deveres.
A intervenção visa alcançar a 
melhoria da qualidade de vida 
geral, abarcando a Integração 
social, habitação, saúde, edu-
cação, trabalho, economia, 
ambiente, desporto, lazer e 
sustentabilidade geral.
De acordo com o Gabinete 
Técnico, as dificuldades são 
desafiantes, mas as potencia-
lidades são ainda mais ali-
ciantes, para transformação 
e requalificação do bairro da 
Boa Esperança.

A primeira fase do processo 
está bem avançada e a edili-
dade tem desenvolvido ações 
de informação e sensibilização 
para que as pessoas legalizem 
as suas construções, desde que 

reúnam condições para tal.
O processo continua em anda-
mento e neste momento mui-
tas casas já estão aptas a avan-
çar para a próxima etapa.

Nove famílias beneficiam de habitações sociais

Os investimentos feitos em cinco povoados custaram 
mais de 33 mil contos ao cofre do Município
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As duas habitações sociais 
custaram cerca de seis mil 
contos (2.940.000$00 /  
2.997.850$00).
No Rabil e em Povoação 
Velha mais três famílias desfa-
vorecidas viram as suas vidas 
transformadas ao cortar da fita 
e ao abrir da porta da atual 
habitação.
Esses beneficiários, com lágri-
mas nos olhos, recordam a vida 
difícil que levavam na antiga 
casa, mas no meio do choro 
transpareceu o sorriso, sinónimo 
da felicidade vindoura.
Salienta-se que a habita-
ção da Povoação Velha está 
orçada em quase três mil con-
tos (2.997.850$00) e as duas 
do Rabil ultrapassam os cinco 
mil contos (2.940.000$00 / 
2.283.000$00).
Em Estância de Baixo, o edil 
entregou as chaves de mais três 
habitações sociais, calculados 
em mais de quatro mil e qui-
nhentos contos (1.994.693$00/ 

1.074.204$00/1.926.065).
As famílias receberam habita-
ções do tipo T1, T2 e T3, em 
que a soma de todas ronda os 
22 mil contos.
José Pinto Almeida tem inves-
tido em habitações em todos 
os povoados, mas com ênfase 
nas localidades onde o projeto 
“Casa para Todos” não chegou.

Pequenada das aldeias de 
Cabeça dos Tarafes e estância 
de Baixo
Além da entrega de habita-
ções sociais, o autarca da ilha 
das dunas procedeu à inaugu-
ração dos parques infantis das 
aldeias de Cabeça dos Tarra-
fes e Estância de Baixo.
Na localidade dos Tarafes, a 
praça que se encontrava total-
mente degradada foi requali-
ficada e reinaugurada nesse 
mesmo dia.
O trabalho de recuperação 
dessa praça está orçado em 
mais de dois mil e quinhen-

tos contos, integrando ainda o 
parque infantil, de valor supe-
rior a mil e seiscentos contos 
(1.619.200$00).
As crianças de Estância de 
Baixo também se alegram 
com a nova infraestrutura para 
as suas diversões e lazer.
Um investimento calculado em 
mais de mil e seiscentos contos. 
Não se tratando de obras muni-
cipais, é entretanto de salientar 
que nesta senda de entrega de 
equipamentos, infraestruturas, 
habitações sociais, o Centro de 

Proteção Civil recebeu também 
novos equipamentos que custa-
ram cerca de 4 mil e quinhen-
tos contos.
O gabinete de Imagem e 
Comunicação beneficiou de 
mais de dois mil contos em 
equipamentos e a Igreja Cató-
lica da cidade de Sal Rei bene-
ficiou de equipamentos de 
som, contabilizados em 600 
contos.
Todas estas entregas e inau-
gurações estão avaliadas em 
mais de 33 mil contos.



Odjo d’Mar


