
 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista assina protocolo de gestão de Placa Desportiva e 

Polivalentes Municipais com várias Instituições. 

A Associação Varandinha (Povoação Velha), Sport Club África Show (Rabil) e Comando 

Regional da Polícia Nacional, passam, a partir de agora a gerir os Polivalentes locais e 

Placa Desportiva, sito na Cidade de Sal-Rei, ao lado do Comando Regional da PN da Boa 

Vista, ao abrigo de um protocolo assinado na manhã desta sexta-feira, 10 de maio de 

2019, entre o Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista e os representantes das 

Instituições mencionadas anteriormente.  

 

O presente protocolo tem como objetivo o estabelecimento de relações institucionais 

estratégicas de cooperação e colaboração entre a Câmara Municipal da Boa Vista e as 

referidas Instituições, no sentido de se estabelecer os princípios orientadores que definem 

as bases para a concessão e gestão dos Polivalentes e Placa Desportiva. 

Com a assinatura do protocolo a Câmara Municipal fica responsável pela realização de  

manutenção do espaço, designadamente a realização de obras de reabilitação, sempre que 

se evidenciar necessário, apoiar, sempre que necessário, em obras e benfeitorias para 

criação de melhores condições para a utilização da referida infraestrutura, entre outras 

atribuições. As instituições ficam responsável perante a Câmara Municipal, pela gestão 

dos Polivalentes Municipais e Placa Desportiva, quanto a autorização de uso e de 

desenvolvimento de atividades visando a administração dos espaços e bens 

disponibilizados, conservação do seu estado e angariação de publicidade, entre outros. 

O Edil, José Luís Santos, informou que brevemente será assinado o mesmo documento 

com o Sport Clube Sanjoanense (Fundo das Figueiras), Onze Estrelas de Bofareira e 

Desportivo de Estância de Baixo. Realçou que a concessão da gestão dos Polivalentes e 

Placa Desportiva é cumprir uma promessa, pois a Câmara Municipal não deve gerir 



espaços desportivos. “A gestão deve ser feita na base da responsabilidade e equidade para 

que todos aqueles que pretendem utilizar estes espaços possam fazê-lo sem nenhum 

problema”, frisou, José Luís Santos.  

 

 

Realçou ainda que a Câmara Municipal tem feito um esforço financeiro enorme para 

reabilitar todos polivalentes, assim como para melhorar as condições da prática desportiva 

na ilha, com a construção de dois campos relvado (João Galego e Rabil). 

Os representantes das instituições, agradeceram à Câmara Municipal pela assinatura do 

protocolo e prometeram fazer bom uso dessas importantes infraestruturas, a bem das 

Comunidades e principalmente dos jovens. 

 


