
e correcção em vias públicas 

de diferentes localidades. A 

par destas intervenções a 

edilidade vai proceder tam-

bém, através do gabi-

nete técnico, à imple-

mentação e/ou actua-

lização de sinaléticas 

em todas as localida-

des do concelho.  

Entretanto, a verea-

ção responsável pelas 

obras públicas munici-

pais e o gabinete téc-

nico reúnem-se esta semana 

para agendar as próximas 

actividades do primeiro tri-

mestre deste ano.  

A 
 s obras de requali-

ficação da cidade 

de Igreja foram 

retomadas na segunda se-

mana de Janeiro, tendo 

sido já removida a calça-

da antiga. Neste momento 

está-se a trabalhar na 

terraplanagem do primeiro 

troço de estrada que vai 

receber calçada nova em 

breve. Segundo o verea-

dor Jaime Monteiro, as 

principais ruas da cidade 

de Igreja, centro administrati-

vo do concelho, vão ser recu-

peradas, dado ao estado de 

degradação que se verifica 

em alguns troços de calçada.  

Orçada em cerca de 5 mil 

contos, a requalificação urba-

na de Igreja é uma das mui-

tas intervenções previstas 

pela vereação mosteirense 

no que diz respeito a obras 

públicas municipais. 

Neste momento decorrem 

também trabalhos de limpeza 

 

Requalificação total da cidade 

custa 5 mil contos 

CMM requalifica cidade de Igreja 
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A CMM quer 

inaugurar um 

novo ciclo de 

relacionamento 

com a sociedade 

civil mosteirense, 

no que tange à 

gestão e 

preservação das 

infraestruturas 

desportivas  

 

Vereador Fábio Vieira reúne-se com desportistas 

13 DE JANEIRO ASSINALADO COM DESPORTO 

Presidente visita Lar de Idosos  

 

C 
arlos Fernandinho 

Teixeira visitou na 

segunda-feira, 6, o 

Lar de Idosos de Queima-

da Guincho. O autarca 

passou uma tarde com os 

internos. O encontro foi 

de conversa sobre o lar, a 

situação da terceira idade 

no município e a política 

da Câmara Municipal para 

esta classe nobre da soci-

edade. Fernandinho Tei-

xeira, que se fez acompa-

nhar da vereadora para a 

área social, Sofia Andra-

de, reiterou a total dispo-

nibilidade da Câmara Mu-

nicipal em colaborar com 

os mentores desta inicia-

tiva (Igreja Católica – Pa-

róquia de Nossa Senhora 

da Ajuda), no sentido de 

se promover cada vez 

mais e melhores condi-

ções de vida aos idosos 

do município. Houve ain-

da tempo para uma pe-

quena festa de aniversá-

rio. Um momento especial 

para dona Tchimeia, de 

Queimada Guincho, que 

completou 95 anos de 

vida neste dia.  

Achada Grande ga-
rantiu o troféu do 
torneio 13 de Janeiro 
à equipa de Queima-
da Trás. 
Na disputa do tercei-
ro lugar, Relva levou 
a melhor, ganhando, 
nos penalties, a equi-
pa de Feijoal. Isto 
depois de um empa-
te a 3 golos.  
Organizado pelo pe-
louro da Juventude e 
Desporto da Câmara 

Um torneio qua-
drangular de fute-
bol de salão foi o 
prato forte das 
celebrações da 
efeméride de 13 
de Janeiro nos 
Mosteiros.  
E, jogando em 
casa, a turma de 
Queimada Trás 
não deixou esca-
par o troféu. Uma 
vitória por 4-1 so-
bre a equipa de 

Municipal dos 
Mosteiros, o tor-
neio serviu para 
assinalar o Dia da 
Liberdade e da 
Democracia.  
Na final realizada 

na tarde de segun-

da-feira, 13, houve 

também animação 

musical.  

O encontro aconteceu na manhã 
de quarta-feira,8.  
Estiveram presentes no encon-
tro representantes dos clubes 
federados e líderes de algumas 
associações e o responsável 
pela escola de iniciação despor-
tiva “Minis di Musteru”.  
Realizado no quadro da prepa-
ração de um novo modelo de 
gestão das infra-estruturas des-
portivas municipais, o encontro 
serviu para absorver ideias e 
propostas dos princi-
pais stakeholders desportivos do 
concelho, por forma a adoptar 
um modelo justo e consistente e 
que espelha as aspirações de 
todos. 
Com esta iniciativa a CMM quer 

inaugurar um novo ciclo de rela-
cionamento com a sociedade 
civil mosteirense, no que tange 
à gestão e preservação das infra
-estruturas desportivas do con-
celho. 
Além dos pontos de ordem do 
trabalho, o vereador aproveitou 
para apresentar aos presentes o 
plano de actividades para 2014, 
destacando-se dentre muitas 
actividades, a implementação de 
uma gala municipal do desporto. 
E as ideias saídas deste encon-
tro foram já apresentadas na 
primeira reunião do Executivo 
dos Mosteiros em 2014, agen-
dada para esta quinta-feira,9. 

  

Fábio Vieira—Vereador do Desporto 
 
Este não foi e nem será o primeiro 
encontro do género. Eles multiplicar-se
-ão nos próximos meses, visando con-
gregar sinergias em prol do desporto 
dos Mosteiros.  

N O B A  D E  M U S T E R U  



      ‘Talentos Mosteiros’ dá nomeação para os CVMA 

 

 

 

 

 

 

Geminação: Presidentes avaliam acordo tripartido e projectam 2014 
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A 
 reunião de trabalho 

teve lugar nos Mos-

teiros, esta quinta-

feira,9. Carlos Fernandinho 

Teixeira (Mosteiros), Luís Pi-

res (São Filipe) e Aqueleu Bar-

bosa Amado (Santa Catarina) 

reuniram-se para analisar, den-

tre outros, o acordo de coo-

peração tripartida, assinado 

em Agosto do ano passado.  

Os três convergem na avalia-

ção que fazem à implementa-

ção do acordo rubricado en-

tre as partes. Com resultados 

palpáveis a vários níveis, algu-

mas acções decorrentes da 

parceria precisam ser optimi-

zadas devendo também ser 

alargada a abrangência do 

acordo. 

Neste particular, os edis apon-

taram o turismo e a actividade 

económica como pontos a 

reforçar no âmbito do acordo 

tripartido, devendo as partes 

envolverem-se mais na valori-

zação, qualificação e promo-

ção destes dois sectores. 

 

Projectando 2014 

 

Este primeiro encontro do 

ano entre presidentes das 

Câmaras Municipais do Fogo 

serviu também para traçar o 

plano de actividades para o 

primeiro semestre de 2014. 

Assim, na sequência do encon-

tro de quinta-feira, as edilidades 

vão promover encontros de 

vereadores, de chefias intermé-

dias e de técnicos municipais.  

Desses encontros deverão re-

sultar subsídios visando a mate-

rialização de projectos conjun-

tos. 

Destacam-se, dentre muitos, 

uma oficina automóvel central 

para servir os três municípios e 

um gabinete técnico intermuni-

cipal.  

Reunião teve lugar nos Paços do Concelho dos Mosteiros 

“este é o 
reconhecimento 
e a prova de que 

a Câmara 
Municipal fez 

uma boa aposta 
ao promover o 

trabalho de 
jovens talentos, 

que, de outro 
modo, teriam 

sérias 
dificuldades em 

mostrar o seu 
trabalho ao 

mundo”.  

O 
 produtor do disco 
‘Talentos Mosteiros 
Vol.1’ foi nomeado 
na terça-feira, 14, 

aos Cabo Verde Music 
Awards. Dabs Lopes concor-
re na categoria de Melhor 
Produtor ao lado de Toy Viei-
ra e Ney Miranda (outro fo-
guense).  
O presidente da Câmara Mu-
nicipal manifesta a sua satis-
fação por esta nomeação. 
Para Carlos Fernandinho Tei-
xeira, “este é o reconheci-
mento e a prova de que a Câ-
mara Municipal fez uma boa 
aposta ao promover o traba-
lho de jovens talentos, que, 
de outro modo, teriam sérias 
dificuldades em mostrar o 

seu trabalho ao mundo”.  
Espera-se que esta nomeação 
contribua também para refor-
çar a promoção do CD e dos 
jovens talentos mosteirenses 
a nível nacional e nas comu-
nidades emigradas. 
O projecto financiado pela 
Câmara Municipal dos Mos-
teiros, em mais de mil contos, 
é composto por 12 músicas e 
nele participam 16 jovens 
talentos de várias localidades 
do concelho. 
Numa primeira leva foram 
produzidos dois mil exempla-
res deste disco que se encon-
tra no mercado desde Agosto 
do ano passado.  

 
Fogo em máxima força 

 
Numa edição em que artistas 
do Fogo são os principais des-
taques, aos prémios da música 
cabo-verdiana, que são entre-
gues a 8 de Março, concorrem 
também Amadeu Fontes, Brás 
de Andrade e Júlio Correia, 
este último dos Mosteiros. O 
trio vai a concurso com o dis-
co “Passadinha”.  
 
Neuza de Pina, com o disco 
‘Flor di Bila’, é a que tem mais 
nomeações. São 6, dentre as 
quais a nomeação à Melhor 
Música do ano, com o tema 
“Trabessado”. 



Visite-nos  

No www.cmmost.cv  

 E no  facebook  

 

Com um custo de construção estimado 

em cerca de 900 contos, a moradia, que 

é uma construção expansível, ocupa uma 

área de 75 m2. 

Dispõe de energia 

eléctrica e de sa-

neamento básico e 

de todas as condi-

ções de uma habi-

tação condigna. 

Esta foi a segunda 

habitação constru-

ída e entregue em 

2013 com o apoio 

da Câmara Munici-

pal dos Mosteiros 

na localidade de 

Relva, no ano de 

2013.  

Para o presidente da Câmara Municipal, 

“este é um investimento que visa a me-

lhoria da qualidade de vida das pessoas, 

porquanto é uma aposta no bem-estar 

A 
no Novo. Casa Nova. Assim vai ser 

2014 para Ana Lopes Rodrigues, 

munícipe da localidade de Relvas, 

que recebe esta terça-feira,31, as 

chaves da sua moradia. 

O presidente da 

Câmara Municipal 

dos Mosteiros, 

Carlos Fernandi-

nho Teixeira, presi-

diu ao acto de en-

trega presenciada 

por vereadores, 

técnicos da CMM, 

familiares e amigos. 

A moradia foi 

construída de raiz 

graças à interven-

ção da Câmara 

Municipal e de 

familiares e amigos, 

que contribuíram com parte do material de 

construção e mão-de-obra.  

pessoal, familiar e social”. E é, nas palavras 

do presidente, uma acção para continuar 

nos próximos anos. 

Visivelmente emocionada, Ana Rodrigues 

não poupou nas palavras de agradecimento 

a todos quantos fizeram do seu sonho uma 

realidade, em especial a Câmara Municipal 

dos Mosteiros  e os familiares e amigos.  

Social: Munícipe ganha Casa Nova  


