CMBV|PELOURO URBAMISMO/ Assinatura dos Contratos da Empreitada e
Fiscalização da obra de Requalificação do Largo Santa Isabel.
O Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, assinou na manhã
desta quarta-feira, 11 de março de 2020, os contratos de Empreitada e Fiscalização da
obra de requalificação do Largo Santa, na Cidade de Sal-Rei.
A obra em questão, representa um investimento de 159.881.354,38 ECV (Cento e
cinquenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro
escudos e trinta e oito centavos), financiada pela Sociedade de Desenvolvimento Turístico
das Ilhas de Boa Vista e Maio, por conta dos Acionistas Estado de Cabo Verde e a Câmara
Municipal da Boa Vista, com prazo de execução de 10 meses.
Os trabalhos serão executados pela empresa SOGEI – Engenharia e Construção, A.S,
ficando a correspondente fiscalização a cargo da empresa Riportico Cabo Verde.
No ato de assinatura dos contratos o Edil Boavistense, José Luís Santos, realçou que
depois de três anos de muita luta, trabalho e dedicação, “hoje aqui e agora estamos a
proceder à assinatura do contrato de requalificação do Largo Santa Isabel, sendo certo
que não foi fácil fazer a mobilização financeira para a concretização deste projeto.”

Informou que nos próximos dias as obras de requalificação do Largo Santa Isabel irão
arrancar e iremos, igualmente, proceder às assinaturas dos contratos da requalificação das
Orlas Marítimas da Zona Sul da Cidade de Sal Rei, (desde Zona de Tortuga até Farinação)
e de Praia Cabral (desde descida Riba O`lte até Marine Clube). Três obras estruturantes
que vão mudar completamente a imagem da Cidade de Sal Rei, destacou José Luís Santos.

Apelou, ainda, ao bom senso das pessoas para que as obras possam decorrer na
normalidade e exortou a empresa SOGEI – Engenharia e Construção, A.S, para cumprir
com o prazo estabelecido, para que dentro de 10 meses possamos devolver aos

Boavistenses e todos aqueles que visitam a Boa Vista, um Largo completamente
diferente, “mais acolhedor, inclusivo e que orgulhe a todos nós”, concluiu José Luís
Santos.

Os representantes das empresas SOGEI e RIPORTICO, mostram-se orgulhosos por ter a
oportunidade de executar e fiscalizar uma obra tão importante e estruturante para a Boa
Vista e Cabo Verde, que irá melhorar o nível de vida dos munícipes, assim como de criar
melhores condições para acolhimento dos visitantes.
Prometeram empenho para fazer uma obra bem-feita, o cumprimento dos prazos
estabelecidos e ainda corresponder às elevadas expetativas da Câmara Municipal da Boa
Vista e dos Boavistenses.

Sendo Boa Vista uma das ilhas com maiores potencialidades turísticas a nível nacional, a
autarquia pretende que o Largo Santa Isabel seja um espaço mais atrativo e inclusivo para
a população e uma “porta de entrada” para os visitantes contribuindo decisivamente para
o desenvolvimento sustentável do concelho.

