
 

 

 

 

Inauguradas as obras de requalificação urbana e ambiental do Largo Santa Barbara 

e Parque Infantil em Povoação Velha. 

As obras que transformaram o antigo largo Santa Barbara num pedonal com maior 

ocupação do espaço público garantindo maior segurança aos cidadãos e melhores 

interações humanas, foram financiados pela Câmara Municipal da Boa Vista, no valor de 

aproximadamente 12 mil contos, incluído mobiliários urbanos. 

De realçar que o brilhantismo das obras que modificaram completamente o referido largo 

transformando-o num espaço mais moderno, com calcetamento em pav, mobiliários 

urbanos, espaços verdes com rega gota a gota, iluminação, acabamentos e zonas de lazer, 

teve como objetivo contribuir para melhorar as condições de vida dos residentes, fomentar 

uma maior oferta turística, quer para aos visitantes e a população local, quer como forma 

de aumentar o rendimento dos serviços/comércios que funcionam no Largo Santa 

Barbara. 

O ato de inauguração aconteceu hoje, dia 25 de agosto de 2020, e foi presidido pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, acompanhado pelos 

Vereadores, Aristides Brito, Jorge Tomar e Djamilton Lima. 

 

Igualmente foi inaugurado um parque infantil, num investimento de aproximadamente 

900 contos. “É uma promessa que fizemos às crianças de Povoação Velha e hoje estamos 

a cumprir. Vamos ainda colocar na praça mais algumas peças, nomeadamente; cavalinho 

para que as crianças possam brincar com segurança”, destacou José Luís Santos durante 

a inauguração do parque infantil. 

Este parque infantil tem como objetivo proporcionar maior diversão e alegria às crianças, 

conclui o autarca. 

 

Durante a inauguração do Largo Santa Barbara, o edil, José Luís Santos, mostrou-se 

orgulho com o trabalho realizado e qualidade da obra de requalificação o Largo. É uma 



obra muito importante, na medida em que traz nova dinâmica e qualidade de vida aos 

residentes, assim como contribuir para o embelezamento da localidade. 

Informou que a praça de Povoação Velha é a primeira na Boa Vista a ter regra dos espaços 

verdes através de gota a gota, faltando ainda a instalação de postos de iluminação de 

pública, que já estão na ilha, sendo que brevemente serão colocadas. 

Exortou a população a cuidar do Largo e preservas os mobiliários urbanos, que são dos 

melhores produzidos no mundo. 

A requalificação urbana tem sido uma grande aposta da Câmara Municipal, que tem 

permitido a melhoria significativa de qualidade de vida das pessoas e valorizando cada 

vez mais os espaços públicos. O investimento nos povoados é para continuar, no sentido 

criar novas centralidades para que os turistas possam sair dos hotéis e impactar 

positivamente na economia local e consequente desenvolvimento sustentável de forma 

transversal, destacou o edil, José Luís Santos. 

 


