
 

 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista inaugura Rotunda do "Cabrer", Fitness Park e 

Praça Multiuso na localidade do Rabil, zona de Boa Ventura.  

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, acompanhado 

pelos Vereadores, Aristides Brito, Jorge Tomar e Djamilton Lima, inaugurou na tarde 

desta segunda-feira, 24 de Agosto de 2020, a rotunda do "Cabrer"', um Fitness Park e uma 

Praça Multiuso, na localidade do Rabil, zona de Boa Ventura. 

 

As obras ora inauguradas, enquadram-se na segunda fase do projeto de construção do 

campo relvado de Boa Ventura, representando um investimento na ordem de 7500 contos.  

O novo Fitness Park de Boa Ventura é composto por um conjunto de oito (8) máquinas 

de Fitness, que tem como objetivo promover a prática regular de exercício físico ao livre, 

a praça foi contemplada com uma tabela de street basket, parque infantil moderno, 

mobiliários urbanos e espaço verde, enquanto na rotunda foi feito trabalhos de 

calcetamento artístico, bem como criação de espaços verdes.  

 

O edil, José Luís Santos, realçou que o objetivo da Edilidade é construir um complexo 

desportivo a volta do campo relvado de Boa Ventura, com Fitness Park, street basket para 

incentivar a praticar desporto. Portanto trata-se de mais uma iniciativa da autarquia, que 

tem como objetivo a promoção da saúde e do bem-estar, através da prática de exercícios, 

estilos de vida saudáveis e da ocupação sadia dos tempos livres, frisou José Luís Santos. 

 

Realçou ainda que a Praça Multiuso vai trazer nova dinâmica à localidade do Rabil, sendo 

que a Câmara Municipal da Boa Vista esta a trabalhar com a operadora Unitel T Mais 

para instalação Wi-fi para que a população possa ter acesso a internet gratuita.  

 

Informou ainda a autarquia boa-vistense pretende iniciar ainda neste mandato um 

conjunto de obras extremamente importantes para a Boa Vista, nomeadamente;  

•Requalificação do Largo Santa Isabel; 

•Requalificação da Frente Marítima da Praia Cabral e de Sal Rei; 



•Requalificação da Entrada do Rabil; 

•Requalificação da Praça de Fundo das Figueiras e todo o largo envolvente; 

•Requalificação da Entrada de Cabeça dos Tarafes; 

•Requalificação da Entrada de Estância de Baixo e todo o largo da praça envolvente; 

•Requalificação da Entrada e Praça de Bofareira. 

 


