
 

 

 

 

Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista Faz Abertura da IVª 

Edição da Semana da Juventude 

Começou na quinta-feira (27), e seguirá até o dia 30 deste mês, a Semana da Juventude, um 

evento promovido pela Câmara Municipal da Boa Vista, através do pelouro da Juventude. 

A cerimónia de abertura foi presidida pelo edil local, José Luís Santos, que no seu discurso 

destacou a importância dos jovens no seio da sociedade boa-vistense, encorajando-os a 

viverem o presente longe dos principais problemas que ameaçam a camada jovem para que 

o futuro possa ser risonho.   

Para o edil boa-vistense, a semana da juventude trata-se de um momento único de troca de 

experiência, vivencia e conhecimento entre os jovens, mas também de oportunidade de ouvir 

e discutir temas importantes relacionados com os jovens na Boa Vista.  

Para o autarca, a ilha da Boa Vista precisa de jovens ativos, e neste sentido a CMBV esta 

empenhada em trabalhar com a camada jovem, tendo já projetos importantíssimos para os 

jovens. Também destacou o papel do Conselho Municipal da Juventude com órgão 

consultivo da CMBV onde os jovens poderão apresentar ideias e projetos.   

Exortou os jovens a desenvolverem ideias, apresentar propostas e levar o seu projeto avante 

sem nunca desistir, porque a juventude é a nossa maior riqueza, estando a CMBV preparada 

para apoiar estes projetos através de financiamento. Prometeu ainda que as próximas edições 

da semana de juventude serão completamente diferentes do formato atual e com abrangência 

nacional, ou seja, com vinda de jovens de outros municípios do País.  

Sublinhar ainda o papel da juventude no desenvolvimento da Boa Vista, o vereador Valnir 

Morais desafiou os jovens a manterem longe das problemáticas sociais (álcool, droga, 

delinquência entre outros) e a serem agentes mais ativos e conscientes na sociedade, pois o 

presente da nossa juventude encerra imensos problemas e expetativas. São estes “os desafios 

da juventude”, que devem ser vencidos com a participação ativa dos próprios jovens. 



A IVª semana da juventude tem como tema “A juventude, os desafios de uma geração de 

valor” e o lema “Na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos”. 


