Inaugurada as Obras de Expansão do Novo Assentamento a Norte do Bairro Boa
Esperança.
Fruto de uma profícua parceria entre o Governo de Cabo Verde e a Câmara Municipal da
Boa Vista, foi inaugurada, hoje, 22 de Agosto de 2020, na cidade de Sal Rei, as obras de
expansão do novo assentamento a norte do Bairro Boa Esperança na cidade de Sal Rei,
que envolveu a execução de uma plataforma de nove hectares, que inclui infraestruturação
(arruamentos, loteamento, rede de esgoto, rede de distribuição água, rede elétrica,
iluminação pública, telecomunicações, passeios, espaços verdes, entre outros), para que
os munícipes que conseguirem obter lotes de terreno possam erguer casas com todas as
condições de habitabilidade, deixando para trás o cenário de bairro de lata, melhorando a
qualidade de vida das pessoas e da ilha.
A cerimonia foi presidida pelo Sr. Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva,
acompanhado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, José Luís Santos e pela MIOHT,
Eng.ª Eunice Silva.
Os trabalhos foram financiados pelo Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo no
valor global de aproximadamente 165 mil contos, mais os blocos residenciais que
totalizam 256 apartamentos, orçados em 240 mil contos, comparticipados pelo Governo
da República e Câmara Municipal.
O edil, José Luís Santos, informou que neste momento está já em fase avançada a
construção de 4 (Quatro) blocos habitacionais na zona de expansão, financiados pelo
Governo e Câmara Municipal, através do Fundo de Turismo, para realojamento de todas
as famílias da zona sul do Bairro. Pois todas as barracas serão demolidas, os terrenos
serão loteados para venda e a zona sul será requalificada completamente, erradicando
assim as barracas.
Para José Luís Santos, os trabalhos executados na zona norte do Bairro Boa Esperança
são extraordinários, pois é a zona de expansão de um Bairro muito importante para a ilha
das Dunas, que tem dado uma contribuição decisiva para o desenvolvimento do nosso
concelho.

Realçou ainda que pela primeira na história da Boa Vista, os munícipes que conseguirem
obter lotes de terreno nesta zona, vão construir poder construir habitações com todas as
infraestruturas previamente instaladas, nomeadamente; rede de esgoto, rede de
distribuição água, rede elétrica, iluminação pública, telecomunicações, passeios, espaços
verdes, entre outros.

