Balanço da Visita do Ministro do Desporto à Ilha da Boa Vista
Após dois dias de visita à ilha da Boa Vista com foco nos setores da juventude e do
desporto e com o objetivo de inteirar-se do ponto de situação sobre um conjunto de
competências passadas a Câmara Municipal, o Ministro do desporto Dr. Fernando Elísio
Freire, fez um balanço positivo da mesma.
Em declarações à imprensa, o Ministro realçou o “extraordinário” trabalho realizado pela
Câmara Municipal da Boa Vista a nível de reabilitação de várias infraestruturas
desportivas, assim como a construção e arrelvamento do campo de “Boche Ká Gadjá” e
Boaventura.
“Já comprometemos com a Câmara Municipal que o grande investimento para a ilha é a
pista de atletismo e o segundo grande investimento/prioridade é o arrelvamento do Campo
de Fundo das Figueiras, que iremos trabalhar em parceria com a Edilidade boavistense
para materializar estas duas revindicações da população da Boa Vista”, destacou o
Ministro do desporto.
Avançou ainda que o Governo vai trabalhar para resolver o problema da água na zona
norte com a dessalinização, e que a Sociedade de Desenvolvimento Turística das Ilhas de
Boa Vista e Maio está e realizar um estudo para concretização da estrada do Norte.
Informou também que instalação do projeto videovigilância da segunda fase do projeto
cidade segura, na cidade de Sal Rei, Zona Norte e Povoação Velha, com objetivo de tornar
a ilha mais segura vai avançar imediatamente.
Por seu turno, o Edil José Luís Santos, diz satisfeito com a visita do Ministro de Estado,
pois durante estes dois dias passamos em revista vários setores desde habitação, vários
projetos de requalificação em curso e previstos para breve na Boa Vista, desporto, entre
outros.

“A Câmara Municipal esta a trabalhar para criar todas as condições para que em 2020,
Boa Vista seja a capital nacional de futebol de praia, assim como para a instalação da
escola de vela e remo em cooperação Canarias”, informou o edil José Luís Santos.
informou ainda que durante esta visita, o ministro e a autarquia passaram em revista o
protocolo assinado com o Governo no inicio do mandato, que tem um conjunto de
projetos que estão a ser desenvolvidos na ilha das Dunas.

