
 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista inaugura e atribui nome “Nha Dalina” ao 

“Mercadinho” Municipal. 

O Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, inaugurou hoje, 28 

de Julho de 2020, o novo “Mercadinho” Municipal – “Nha Dalina” na cidade de Sal Rei, 

em homenagem a uma das mais antigas comerciantes da ilha, que deu uma contribuição 

muito importante não só para a dinamização do comercio local, como também, para o 

sustento de muitas famílias, através da compra e venda de “diversos produtos da terra”. 

O novo empreendimento agora inaugurado implicou um investimento de 

aproximadamente 5.000 contos (incluindo todos os equipamentos mobiliários) e dispõe 

de 34 lojas para venda de roupa e verduras, espaço de lazer, armazém, casas de banho, 

cozinha, bar e restaurante. 

Para o autarca, José Luís Santos, é sempre bom fazer homenagens em vida para que a 

pessoa assista e se orgulhe daquilo que fez, e assim aconteceu com a Sra.  Sr.ª Idalina 

Andrade, mais conhecida por “Nha Dalina”, disse o edil que assegurou que foi a forma 

que a Câmara Municipal encontrou para a homenagear em dia de aniversário. 

“Nha Dalina” trazia grogue, verduras, hortaliças e outras mercadorias das ilhas de Santo 

Antão e Santiago, para vender na ilha da Boa Vista e, na volta, levava louça, carvão, sal 

e peixe seco, recordou José Luís Santos. 

Desde a entrada da nova equipa camarária tem sido feito um grande esforço para oferecer 

melhores condições de venda aos comerciantes, por isso hoje estamos muito satisfeitos 

por termos este novo mercado que proporciona mais qualidade e conforto a todos, 

devolvendo melhores condições de segurança e higiene aos consumidores e comerciantes 

(uma classe socioprofissional muito importante e que tem dado uma contribuição 

inestimável para a dinamização da economia local) destacou José Luís Santos.  

O autarca destacou ainda a importância que esta nova instalação representa para Boa Vista 

e cidade de Sal Rei em particular, pois vai contribuir para descongestionar o Mercado 

Municipal que neste momento não consegue albergar todos os comerciantes informais e 



evitar a comercialização de produtos na via pública, pois a Edilidade em parceria com a 

Polícia Nacional vai fazer cumprir a lei conforme estipulada no código de posturas 

relativamente à venda ambulante de frutas, verduras e outros.  

Informou ainda que em decorrência da pandemia do novo Coronavírus e com o objetivo 

de ajudar as comerciantes, a autarquia não vai cobrar os primeiros dois meses de renda, 

cujo preço mensal será simbólico (entre 4 a 5 mil escudos mensal). 

Para a Sra. “Nha Dalina” o momento foi de grande satisfação e emoção pela homenagem 

prestada pela Câmara Municipal. Muito emocionada a homenageada agradeceu a 

iniciática da autarquia. 

As comerciantes também agradeceram a autarquia boa-vistense pelo trabalho realizado, 

que vai proporcionar melhores condições de trabalho e higiene.  

 

 


