Abertura Oficial da Formação Profissional na Ilha da Boa Vista
Realizou-se na passada sexta-feira, 06 de Outubro de 2017, no Centro de
Juventude de Sal-Rei, a cerimônia de abertura oficial da formação Profissional
na Ilha da Boa Vista da Escola Técnica de Formação em Saúde e Educação
(MACV) em parceria com a Edilidade Boa-vistense.
O ato contou com a presença de diversas personalidades, nomeadamente o
excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís
Santos, Vereadores da CMBV, Srª Mafalda Pinto, Presidente da MACV,
Edmilson Gomes e Marco Vaz Pinto administradores da MACV, Diretores da
CMBV, vários convidados e alguns futuros alunos da MACV na ilha da Boa
Vista.
A formação profissional hoje é uma realidade na Boa Vista fruto do protocolo
assinado entre a Câmara Municipal da Boa Vista e MACV. As duas instituições
estão a trabalhar fortemente para criar todas as condições para que o arranque
do ensino profissional na Boa Vista aconteça.
Durante o ato que marca o início da formação profissional na ilha das Dunas,
a Edilidade local manifestou-se satisfeito, pois começa-se a ganhar corpo uma
das promessas eleitorais firmadas, a de trazer Formação Profissional para Boa
Vista, criar as condições para que maior número de jovens possa ter
oportunidade de se formar localmente, com menos custos para as famílias e não
ficar eternamente dependente de outras ilhas. Para José Luís Santos este ato
representa o início de varias iniciativas desta Edilidade, vem a caminho a
EHTCV que vai realizar um estudo de viabilidade para avaliar as possibilidades
de descentralizar sua oferta formativa para ilha bem assim com IEFP que
pretende também instalar um polo nesta ilha.

O ato foi concluído em grande estilo, quando o artista Grace Évora brindou os
presentes com três músicas novas do seu mais recente trabalho que será lançado
brevemente.

