
 

 

 

Encontro com Emigrantes em Férias 

Com o propósito de manter os nossos emigrantes informados sobre as políticas do 

desenvolvimento do concelho, os serviços dos bancos, das seguradoras, da alfândega e 

outros serviços relacionados com a emigração, a Câmara Municipal da Boa Vista 

realizou mais um encontro com os emigrantes em férias no município, sob o lema 

“longe d`terra mas sempre k Bubista na Coraçon”. 

 

O momento foi de partilha de informações, mas também de reencontro e 

muito convívio, onde os emigrantes mostraram-se satisfeito com os trabalhos que estão 

a ser feitos para garantir a qualidade de vida no nosso município, expressaram também a 

sua alegria por essa manifestação carinhosa da Câmara Municipal da Boa Vista, pela 

realização do encontro, o que os possibilitou obter conhecimento das realizações e 

expectativas do Município, mas também deixaram as suas preocupações sobre os 

aspetos que devem ser melhorados, com maior ênfase nos serviços da alfândega. 

A Câmara Municipal da Boa Vista aproveitou o momento para apresentar e informar 

sobre projetos estruturantes que estão em curso ou previstos para a ilha da Boa Vista, 

nomeadamente; Requalificação do Largo Santa Isabel e da orla marítima de Praia 

Cabral, rede de esgoto da Cidade Sal-Rei e Bairro de Boa Esperança, entre outros.  

 

A abri o encontro, o Edil boa-vistense, José Luís Santos, referiu que a festa do 

emigrante é um reconhecimento ao importante papel dos mesmos para o 

desenvolvimento de Cabo Verde e Boa Vista em particular, assim como uma 

oportunidade para os informar de relevantes projetos em curso e previstos para a Boa 

Vista e um momento de convívio entre os emigrantes que neste período encontram-se 

na Boa Vista para rever os familiares e acalmar um pouco da saudade da terra. 

De realçar que no final do encontro, foi oferecido um almoço convívio e de 

confraternização, sendo que no dia 7 de Agosto foi realizado um torneio de futsal no 

Polidesportivo Seixal, e no dia 8 de Agosto os emigrantes participaram no tradicional 

jogo de tacada na localidade do Rabil. 


