Inaugurada 2ª Fase da Via Estruturante da Boa Vista (Rotunda do
Aeroporto/Rotunda das Pedras) e Via de Acesso à Povoação Velha e Rabil.
Depois de muitos anos de espera, os boa-vistenses em geral e Povoação Velha em
particular receberam na tarde de hoje, 22 de agosto de 2020, a nova estrada asfaltada para
satisfação não só da população local, dos operadores turísticos que procuram essa zona,
autoridades

locais,

nacionais

e

munícipes

da

ilha

de

uma

forma

geral.

A cerimonia de inauguração foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e
Silva, acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos
e pela MIOTH, Eng. Eunice Silva.
As obas da 2ª Fase da Via Estruturante da Boa Vista e Via de Acesso à Povoação Velha
foi financiada pela Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e
Maio, SDTIBM, por conta dos Acionistas Estado de Cabo Verde (em 51%) e a Câmara
Municipal da Boa Vista (em 35%) e Maio (em 14%), no valor global de 639.204.500
ECV (Seiscentos e trinta e nove milhões, duzentos e quatro mil e quinhentos escudos),
incluindo IVA.
A estrada ora inaugurada tem uma extensão de aproximadamente 11 (Onze) quilómetros
e uma plataforma de 10,00 metros de largura, distribuídos em: 2 vias asfaltadas de 3,50
metros de largura (uma em cada sentido), 2 bermas de 1,00 metros de largura em asfalto
(uma de cada lado) e 2 concordâncias de 0,50 m (uma de cada lado), serviços hidráulicos,
sinalização horizontal e segurança.
De realçar ainda que foi inaugurada a nova via de acesso a localidade do Rabil, financiada
pelo Governo, através do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e
Habitação, num montante de 58 mil contos. Trata-se de uma via com 1,2 km que liga a
rotunda de Chaves até Rabil, que beneficiou de asfaltagem, obras hidráulicas, sinalização
e segurança.
Para o Edil, José Luís Santos, tratar-se de uma obra extremamente importante para Boa
Vista, que vai mudar completamente a vida das pessoas residentes em Povoação Velha,
assim como dos boa-vistenses no geral. Com a inauguração desta estrada a Edilidade e o
Governo estão a cumprir uma reivindicação e uma promessa antiga dos boa-vistenses e

particularmente de Povoação Velha, que vai desencravar completamente esta localidade,
permitindo o seu crescimento e desenvolvimento.
Câmara Municipal da Boa Vista desempenhou um papel fundamental durante todo o
processo da construção da estrada de Povoação Velha, destacou José Luís Santos.
Após a inauguração da 2ª Fase da Via Estruturante da Boa Vista e Via de Acesso à
Povoação Velha, a comitiva do Primeiro Ministro, acompanhado pelo autarca, José Luís
Santos, visitou a estrada do Norte para constatar in loco, o estado desta estrada, no sentido
de tomar medidas para o seu melhoramento.
O Primeiro Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva informou que imediatamente vai solicitar
um estudo, no sentido de equacionar a sua construção, informou igualmente que
brevemente vai resolver o problema da água na zona norte, através da dessalinização da
água.

