
 

 

 

 

Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista Preside Abertura do Ano 

Letivo 2017/2018 

O arranque do ano letivo 2017/2018, que iniciou hoje, 18, na Ilha da Boa Vista, 

ficou marcado por um conjunto de atividades, e que teve como ponto alto a Abertura 

oficial que decorreu no Centro de Artes e Cultura que foi presidida por Sua 

Excelência Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos e 

contou ainda com a presença da Delegada de Educação da Boa Vista e do Sr. 

DGPOG do Ministério de Educação em representação do Governo. 

Durante o seu discurso o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, destacou 

a importância de presidir a abertura do ano letivo 2017/2018, considerando ser um 

ato de extrema importância para a vida do país e da ilha da Boa Vista, pois só através 

da educação podemos ter uma sociedade e um País mais culto, livre e muito mais 

produtivo.  

Exortou os pais e encarregados de educação a nunca deixarem de insistir na educação 

dos seus educandos, por ser a maior herença que um pai ou uma mãe pode legar para 

um filho. 

Para o edil boa-vistense, o crescimento exponencial da população provocou novos desafios 

a nível educacional que necessitam de melhores respostas, sendo necessário estabelecer um 

outro polo do EBI na Cidade de Sal-Rei, com salas devidamente equipadas, espaços para 

prática de atividades livres e que promovam o desenvolvimento das crianças, pois as atuais 

instalações não dignificam a ilha. 



Defendeu igualmente a construção de uma nova escola secundária de raiz na ilha da Boa 

Vista, pois mesmo com a conclusão das obras em curso, a ilha não ficará devidamente 

servida. Informou que a Câmara Municipal está disponível para conceder um terreno para 

que o Governo logo que for possível assuma a sua responsabilidade e construa uma nova 

escola secundária na Boa Vista, transformando a atual num polo de EBI da Cidade de Sal-

Rei. 

Referiu-se ainda que a Edilidade tem acompanhado com muita atenção o drama dos 

professores sobretudo os provenientes de outras ilhas mas também de outras classes 

socioprofissionais relativamente a dificuldade em encontra habitação na ilha das Dunas, 

salientando que a Edilidade e o Governo estão numa fase bastante avançada nas negociações 

para passar a gestão das Casas para Todos para Câmara Municipal e que parte das 

habitações serão reservados para os albergar.  

 

 

 

 

 

 

 

 


