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MUNICÍPIO DA BOA VISTA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

A Câmara Municipal da Boa Vista, ciente da importância e do lugar que a 

prática do Desporto tem no preenchimento dos tempos livres e integração social 

dos jovens, que o Associativismo e actividades económicas, nas suas múltiplas 

formas, vem assumindo no contexto do desenvolvimento da Ilha, incrementa, 

de há uns anos a esta parte, uma salutar e exemplar parceria com as 

Associações Desportivas, Culturais e Cívicas, os Clubes Federados, Jardins-de-

infância, Agricultores e Pescadores, disponibilizando recursos financeiros e 

materiais, para o reforço na implementação das suas actividades. 

Este ano o acto terá lugar no dia 07 do corrente mês de Fevereiro, sexta-feira, às 

15 Horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. 

As subvenções contemplam 07 (sete) Associações Desportivas das modalidades 

praticadas na ilha: Futebol, Andebol, Ciclismo, Basquetebol, Voleibol, 

Atletismo e Abadá Capoeira, aos quais serão atribuídos um montante de 

560.000$00:  os Clubes Federados que perfazem 8 (oito) serão beneficiados com 

o valor de 690.000$00; ainda no âmbito desportivo, a Câmara Municipal 

também irá entregar um conjunto de equipamentos para os árbitros da 

Associação Regional de Futebol da Boa Vista: 25 calções e 25 camisolas. À 

Escola de Basquetebol Bubistar será entregue um conjunto de materiais 

desportivos, no valor de 119.000$00. 

Às Associações Sócio-comunitárias 03 (três), mais expressivas e activas 

presentes na Ilha, serão concedidos o montante de 210.000$00: Associação dos 

Guineenses na Boa Vista; Associação dos Senegaleses na Boa Vista e 

Associação dos Amigos dos Animais de Bubista. 

No que diz respeito às actividades culturais a Câmara municipal, no mesmo 

acto, irá disponibilizar a quantia de 500.000$00 aos seguintes Grupos 

Carnavalescos: Maravilhas da Boa Vista, Vindos do Espaço, Novo Regresso, 

Bom Sossego, Jardim Pietro Pancini. 
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De igual forma, na esteira dessa política de cooperação e de apoio e promoção 

da agricultura e da pesca na Boa Vista, há muito definida e prosseguida pela 

Câmara Municipal, que este ano vão ser distribuídos, 04 moto-bombas aos 

agricultores do Concelho, com os respectivos acessórios, visando dotá-los de 

meios materiais novos e operacionais, que possam contribuir para o aumento 

de produtividade e de produção.  

Esses equipamentos estão avaliados em 872.000$00 (oitocentos e setenta e dois 

mil escudos). 

Aos pescadores serão atribuídos 12 GPS, no montante de aproximadamente 

500.000$00 (quinhentos mil escudos), no sentido de equipa-los de uma 

ferramenta imprescindível, nos dias de hoje, e que os permite fazer-se ao mar 

com maior segurança. 

Relativamente à Pequena Infância, vão ser atribuídos subsídios a alguns Jardins 

Infantis (da Boa Esperança, de João Galego, São Francisco de Sales de Fundo 

das Figueiras, da Bofareira e “Maqui” da Povoação Velha) no montante de 

306.000$00 (trezentos e seis mil escudos), propiciando, deste modo, melhores 

condições à Educação e à Formação das crianças desta Ilha, nomeadamente das 

famílias mais carenciadas. 

A Câmara Municipal irá igualmente entregar equipamentos, constituídos por 

mesas e cadeiras, 40 e 20, respectivamente aos Jardins “Um Click por um 

Sorriso” e “São Francisco de Salles”. 

O total dos montantes a disponibilizar ultrapassa os 3.757.000$00 (três milhões 

setecentos e cinquenta e sete mil escudos). 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, aos 05 de Fevereiro de 2014. 

 

O Presidente da Câmara, 

/José Pinto Almeida/ 

 


