
 

 

 

 

 

Abertura da formação de Beach Soccer para treinadores e árbitros  

Na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, teve início a formação de Beach Soccer 

(Futebol de Praia), a nível nacional para treinadores e árbitros de futebol de praia, uma 

parceria entre a Câmara Municipal da Boa Vista e a Federação Cabo-Verdiana de Futebol 

– FCF, com participação de Técnicos da Federação Portuguesa de Futebol.   

Participam na formação formandos de várias regiões desportivas do País, dirigida pelos 

técnicos da Federação Portuguesa de Futebol, Srs. António Cardoso e Luís Pereira. A 

sessão de abertura foi presidida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, 

José Luís Santos e pelo Vice-Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Sr. 

Paulo Santos, na presença de vários ilustres convidados, designadamente o Selecionador 

Nacional de Futebol, Sr. Pedro Brito “Bubista”, Vereador do Desporto, Sr. Jorge Tomar, 

Presidente da Associação Regional de Futebol, Sr. Carlos Lima, Selecionadora de Futebol 

de Praia, Sra. Anita. 

No ato de abertura da formação, o edil, José Luís Santos, realçou que por dificuldades 

várias não foi possível realizar a formação de beach soccer e campeonato inter ilhas no 

ano de 2019, como era intenção da autarquia boavistense.  

“A arena já foi adquirida pela Câmara Municipal e estima-se a chegada a Cabo Verde no 

final deste mês”, frisou José Luís Santos. Informou ainda, que Câmara Municipal vai 

promover um campeonato regional de futebol de praia, constituir uma equipa técnica, que 

irá escolher os jogadores para a seleção, afim de participar no campeonato inter ilhas, no 

mês de agosto na ilha das Dunas.  

Por seu turno, o Vice-Presidente da FCF, Sr. Paulo Santos, realçou que esta ação de 

formação representa um passo muito importante na materialização do programa de 

governação de FCF.  “Em parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista a FCF 



desenhou um projeto de desenvolvimento do Beach Soccer para a ilha da Boa Vista, que 

contempla aquisição de uma arena de futebol de praia por parte de Edilidade boavistente 

(com chegada previsto no fim do corrente mês), importante infraestrutura para o 

desenvolvimento da modalidade a nível local e nacional, que irá culminar com a 

realização de um campeonato inter ilhas de Beach Soccer”, frisou o Vice-Presidente da 

FCF, Paulo Santos.   

De realçar que a formação decorre de 10 a 14 de fevereiro, no Centro de Artes e Cultura.   

 


