
Sal-Rei vai ter passeio artístico dentro de dois meses 

 

 A Câmara Municipal da Boa Vista já iniciou a construção de um passeio artístico à 

entrada da cidade de Sal Rei, uma obra avaliada em 6.900 contos e a previsão da 

conclusão em Julho. 

 

Em declarações à Inforpress, o vereador de Urbanismo, Aristides Brito, explicou que o 

projecto está inserido no processo de requalificação de Sal Rei, onde estão previstos, 

além do passeio artístico, cujos trabalhos iniciaram na segunda-feira, 15, a construção 

de mais uma estrada Rabil/Sal Rei, rotunda, estacionamento, entre outras 

intervenções. 

 

“Esta primeira fase deste trabalho surge de uma forte parceria entre a câmara 

municipal e a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio 

(SDTIBM), que assume 50% do valor dos trabalhos, orçados em 6.900 contos, e a 

autarquia a outra parte”, esclareceu. 

 

Segundo o vereador, é uma “excelente forma” iniciar a requalificação urbana, uma vez 

que é uma zona de entrada da cidade, em frente ao hospital, que vai ter a iluminação 

pública e espaços verdes, acrescentando que apesar de ser “um projecto pequeno”, 

satisfaz a edilidade em termos da segurança, por ser uma zona “um pouco perigosa”. 

 

Além deste projecto, a Câmara Municipal da Boa Vista está na fase de conclusão de um 

projecto de requalificação da zona de “Riba Rotcha”, no Rabil, com a feitura de um 

miradouro e outras intervenções, por ser uma zona alta e “sem grandes condições de 

segurança” para os visitantes. 

 

Em Sal Rei, a autarquia já apresentou, também, o projecto de requalificação da zona 

de Santa Isabel, segundo Aristides Brito, para arrancar ainda este ano, criando mais 

condições para acolher os turistas que ficam sempre no hotel, visto que o Largo de 

Santa Isabel é um “espaço muito bom” e de convivência. 

 



Da mesma forma, a câmara municipal tem um projecto da requalificação da orla de 

Praia de Cabral, no âmbito do Fundo do Turismo, em que a ideia, conforme o vereador, 

é iniciar os trabalhos ainda este ano, juntamente com intervenções no bairro da Boa 

Esperança, com pavimentação, redes de esgoto e iluminação, porque considera que, 

mesmo sendo um assentamento ilegal, é preciso “levar dignidade às pessoas”. 

 

 


