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Milhares na celebração das Festas do Município

A

Câmara Municipal dos Mosteiros promoveu de 8 a 15 de
Agosto as Festas do Município
2014. No domínio do desporto foram
realizados um torneio quadrangular de
futebol sénior masculino, provas de
atletismo, ciclismo, modalidades de salão,
natação e pesca à linha.
Houve também a corrida de cavalos, que
trouxe uma dezena de concorrentes ao
município e centenas de espectadores ao
antigo aeródromo.Neste quadro realizaram-se ainda os habituais jogos de mesa
como bisca, damas, xadrez e uril.
O programa cultural apresentou muitas
novidades. A realização de uma tarde
musical dedicada às crianças foi uma
delas. A animação esteve por conta do
grupo ‘Papagaio e as Moranguitas’. Outras novidades foram a realização do ‘I
Love Fogo in Mosteiros’ e de uma Tenda
Electrónica, nos dias 9 e 10, respectivaNESTE NÚMERO:
EUA apoiam municípios na
divulgação do vinho do
Fogo
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Café com Versos homenageia Cesária Évora
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mente. A anteceder os dias de baile
popular realizaram-se, na segunda,11,
uma noite de teatro e, na terça,12, o
concurso de beleza Miss Mosteiros 2014.
As noites de 13 e 14 foram de show com
artistas como Gil Semedo, Zé Delgado,
Djodje, Michel Montrond, Filipes Santos,
Vargas, Neves, Augusto Cego, entre
outros.
A 22ª edição do Festival da Praia Lantcha,
que se realiza na tarde do dia 15, apresentou este ano nomes como Rabenta
Nha Fula, Vargas Monteiro, Neves e Dj
Amado.
Este ano, além da Feira Regional de
Artesanato, a edilidade promoveu uma
exposição de produtos típicos do Fogo.
A autarquia aproveitou a quadra festiva
para promover momentos de discussão
e participação cívica. É com este intuito
que organizou o habitual encontro com
emigrantes, um fórum em que os cida-

dãos residentes fora do concelho
tiveram a oportunidade de se informar
junto de instituições públicas ligadas à
banca, telecomunicações, viagens e
alfândegas.
Em parceria com jovens locais, realizou
-se o 5º Fórum Jovem dos Mosteiros,
cujo tema foi ‘Cultura e Transformação
Social’.
Para assinalar o 1º aniversário do Acordo Tripartido de Geminação entre os
municípios do Fogo, realizou-se este
ano um fórum sobre a Regionalização.
Para a concretização das várias actividades programadas para as festas do
município, a Câmara Municipal contou
com a parceria das Câmaras Municipais
de Santa Catarina, de São Filipe, da
Azambuja e do Entroncamento. E com
patrocínios do BCA, da Caixa Económica de Cabo Verde, da CV Móvel e da
Fogo Entertainement.
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Mosteiros inaugura delegação da Águabrava
EMPREEN
DIMENTO
CUSTOU
CERCA DE
23 MIL
CONTOS

A
No concelho do
café, além da
construção da
delegação da
empresa, a
Águabrava já
reabilitou a
conduta de
distribuição de
água, desde
Fajãzinha até
Mosteiros Trás

sede municipal da empresa

e o caminho percorrido até à constru-

mo bancário. A obra foi executada pela

intermunicipal de produção e

ção da sede municipal.

própria empresa.

distribuição de água – Água-

O ministro Antero Veiga destacou o

No concelho do café, além da constru-

brava – foi inaugurada no dia

papel da “Águabrava” no abasteci-

ção da delegação da empresa, a Água-

14 de Agosto, no quadro das festas do

mento da água às ilhas do Fogo e

brava já reabilitou a conduta de distribui-

município dos Mosteiros.

Brava,

aquela

ção de água, desde Fajãzinha até Mos-

A cerimónia foi co-presidia pelo ministro

instituição

“referência

teiros Trás, no quadro do programa

do Ambiente, Habitação e Ordenamento

incontornável” na história de presta-

"Água e Saneamento", financiado pela

do Território e pelo presidente do Conse-

ção de serviços no domínio da água

Cooperação Luxemburguesa. A exten-

lho da Administração e edil dos Mosteiros,

em Cabo Verde.

são da rede de água aos povoados de

Carlos Fernandinho Teixeira, ladeados

“A experiência da empresa Águabrava

Relva, Achada Grande e Corvo (sul) e a

pelo 1º vice-presidente da Assembleia

inspirou o Governo a impulsionar, a

Atalaia, Ribeira do Ilhéu e Rocha Fora

Nacional, Júlio Correia. Estiveram presen-

nível nacional, toda uma reforma no

(norte) são as prioridades para o municí-

tes neste acto os presidentes das Câma-

sector da água e saneamento”, afir-

pio dos Mosteiros em termos de abaste-

ras Municipais do Fogo, do Porto Novo

mou Antero Veiga.

cimento de água.

(Santo Antão) e do Entroncamento.

A construção da delegação dos Mos-

A Águabrava é uma empresa cujo capi-

O presidente da Câmara Municipal dos

teiros foi financiada em 50 % com

tal é de pouco mais de 12 mil contos,

Mosteiros enalteceu os ganhos que a

recursos próprios da Águabrava e a

subscrito pelos municípios do Fogo e da

região tem conseguido no sector da água

outra metade com recurso a emprésti-

Brava.

tendo

classificado

como

uma

Concurso Beleza: Mara Ribeiro é Miss Mosteiros 2014

A

candidata natural de Queimada
Guincho é estudante na Escola Secundária dos
Mosteiros, mede 1,70 de altura, pesa 46 kg, tem 78 de busto e 55 de cintura. Mara Ribeiro, 18 anos, foi eleita, no dia
13, Miss Mosteiros 2014.
Os resultados do concurso
que teve lugar no largo 3 luzes
na cidade de Igreja foram
anunciados depois das 3 horas
da madrugada.
Mara Ribeiro foi coroada co-

NOBA

DE

MUSTERU

mo a mais bela das candidatas
que desfilaram na passarela.
A candidata Amira Oliveira arrebatou a faixa de 1ª Dama de
Honor.
Vanessa Andrade foi eleita 2ª
Dama.
O prémio de Miss Simpatia foi
para Maria Helena Teixeira e
Miss Fotogenia para Cláudia
Monteiro.
O concurso Miss Mosteiros
2014, organizado pela Câmara
Municipal, no âmbito das festas
do concelho, contou com participação de 10 concorrentes.

INFORMATIVO
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Desporto de primeira nas Festas do Município

A

tletismo. Ciclismo. Corrida de cavalos. Futebol de salão. Futebol de
onze. Natação. Pesca à linha. E jogos de
mesa. O desporto foi um dos principais
atractivos das festas do município 2014.
Com participação a nível nacional, as provas realizadas este ano tiveram grande
projecção e uma adesão poucas vezes vista
no concelho.
No atletismo Adilson Spencer e Sandra de
Pina destacaram-se vencendo as provas nas
suas categorias.
João Alberto Lopes (Djone), da Brava, foi
o vencedor da prova de ciclismo.
No hipismo a vitória sorriu ao jokey que
conduziu o cavalo Armando Cunha, propriedade de Raul Fernandes, mais conhecido por Raul Bob, a mais um prémio nos
Mosteiros. No segundo lugar ficou ZeFaturi, do proprietário Salomão Amado.
A Académica do Fogo derrotou o Nô
Pintcha (dos Mosteiros) por 4-1 e levou o

troféu do Torneio do Município 2014. Cutelinho Futebol Clube, dos Mosteiros, ficou
em terceiro.
A equipa feminina de Achada Grande venceu o torneio de futebol de salão ao vencer
a congénere de Ribeira do Ilhéu por 2-1 na
final.
No dia 15, dia do município e da santa padroeira – Nossa Senhora da Ajuda, realizaram-se concursos de natação e de pesca à
linha. Jerónimo Silva, de São Filipe, levou a
melhor sobre a concorrência.
O segundo lugar ficou nos Mosteiros.
Natálio Lopes conquistou o posto, relegando para o último lugar do pódio o também
mosteirense Paulino Lopes.
Orlando Andrade, da localidade de Relva,
venceu na natação.
Nos jogos de mesa realizaram-se concursos
de bisca, damas, xadrez e uril. Participaram
cerca de uma dezena de concorrentes.
Houve prémios, em troféu e em dinheiro,
para todos os vencedores das provas.

Economia: Embaixada dos Estados Unidos apoia promoção do vinho do Fogo

O

conselheiro para os assuntos
políticos e económicos da Embaixada dos Estados Unidos da
América na Praia esteve na ilha em
contactos com operadores do sector
vinícola. Juan M. Vazquez reuniu-se
também com os presidentes das Câmaras Municipais do Fogo.
A visita do conselheiro da embaixada
norte-americana realizou-se no âmbito
das preparações da participação daquela entidade na Feira Internacional de
Cabo Verde (FIC) deste ano. Depois
dos encontros realizados na ilha do
vulcão, que é também e cada vez mais
conhecida como a ilha do vinho,
Vazquez segue para Califórnia, onde há
empresários e vinicultores caboverdianos, para contactos com operadores deste sector, visando a promoção
de intercâmbios comerciais entre produtores cabo-verdianos residentes e na

emigração.
Aqui nos Mosteiros, o conselheiro da
Embaixada dos Estados Unidos reuniuse com o presidente da Câmara Municipal. No encontro de cerca de uma hora,
ocorrido no dia 14, Juan Vazquez e
Carlos Fernandinho Teixeira abordaram alguns aspectos da parceria que se
quer reforçar entre as partes com vista
à promoção do vinho do Fogo. Desta
conversa ficou assente o empenho das
duas entidades em reforçar técnica e
humanamente as estruturas de produção existentes, através de parcerias que
podem envolver outros actores nacionais e na diáspora.
O conselheiro visitou as adegas e algumas parcelas de terreno cultivado.
Avançou que é pretensão da embaixada
promover brevemente um encontro
entre operadores económicos caboverdianos e americanos com o intuito

de reforçar as relações comerciais e promover
produtos made in Cabo Verde. Nesta fase, a
grande aposta é o vinho do Fogo, que já chega,
ainda que ‘timidamente’, aos Estados Unidos,
mediante iniciativas privadas.
Além de temas de interesse económico para o
concelho e para a região, Vazquez e Teixeira
falaram da primeira semana de Djarfogo na
Merca. Uma jornada económica e cultural que
é iniciativa pioneira do presidente da Câmara
Municipal dos Mosteiros e de um emigrante
nos Estados Unidos, acarinhada pelas Câmaras
do Fogo eoutras entidades públicas e privadas
ligadas aos sectores económico, cultural e
social.
Juan Vazquez visitou também o American
Corner dos Mosteiros, onde teve a oportunidade de falar para uma turma de crianças que
estão neste momento a ter aulas de Inglês e
conhecer o espaço, os serviços e os projectos
em andamento e em carteira.
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5º Fórum Jovem reflecte Cultura e Transformação Social

M

ais de 150 jovens participaram no
fórum deste ano. Vindos de todas as
localidades dos Mosteiros, da cidade
de São Filipe e, numa delegação de activistas
culturais, de Pacatuba, cidade cearense do Brasil.
Cultura e Transformação Social foi o tema central do quinto Fórum Jovem dos Mosteiros, que
aconteceu durante todo o dia de sábado, 9, no
Auditório Municipal Pedro Pires.
A abertura do certame esteve a cargo do presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros. Luís
Pires, edil de São Filipe, presidiu ao encerramento. Ambos enalteceram a forte participação dos
jovens no fórum deste ano, pondo tónica também na importância da cultura e da juventude
para o desenvolvimento que se deseja para a ilha
do Fogo.
Fausto do Rosário e Fábio Vieira, vereador da
juventude na Câmara Municipal dos Mosteiros,
lideraram o primeiro painel do fórum, animando,
respectivamente, os temas ‘Juventude e Desenvolvimento’ e ‘Transformação Social via Políticas
Públicas’.

O vereador demonstrou como os investimentos públicos nos sectores da juventude e da
cultura podem provocar transformações
sociais, exemplificando com casos locais. Já o
investigador cultural Fausto do Rosário estabeleceu uma ponte histórica entre os movimentos juvenis e as transformações sociais ao
longo dos tempos. Uma aula a que os participantes aplaudiram de pé.
Depois do debate e do almoço-convívio, os
jovens falaram sobre a produção cultural
independente, a importância das redes (física
e virtual) e as oportunidades no ramo cultural. Estes temas foram desenvolvidos numa
palestra-oficina ministrada por três artistas e
activistas vindos do Brasil. Jean Rodrigues,
David Lopes e Carlos Henrique, da Banana
Seca Discos, expuseram a sua experiência em
matéria de educação artística e musical, produção e intercâmbio cultural, ferramentas da
cultura digital e economia colaborativa. Os
jovens de Pacatuba apresentaram ainda os
resultados e as perspectivas da Conexão

Pacatuba-Mosteiros, que este ano já levou
Tony di Marineta às terras de Vera Cruz para
actuações no Grito Rock Fortaleza.
No arranque do Fórum Jovem, durante os
intervalos e no fim do evento houve momentos de demonstração de tradições locais como a ‘bandera’ (coladera e canizade) e de
animação musical.

Regionalização: Mosteiros provoca reflexão em Fórum Intermunicipal

N

a comemoração do primeiro
aniversário da assinatura de acordo tripartido de geminação entre
os municípios do Fogo, a Câmara
Municipal dos Mosteiros juntou no Auditório
Municipal Pedro Pires autarcas do Fogo, deputados da Nação por este círculo eleitoral,
eleitos locais e munícipes para uma conversa
aberta sobre a regionalização.
Tendo como orador convidado o professor
Corsino Tolentino, o Fórum Intermunicipal
sobre a Regionalização, que se realizou ni dia
11, procurou respostas sobre o modelo para
um Estado insular e arquipelágico como Cabo
Verde.
Mas mais do que respostas a esta pergunta
lançada pela organização, os participantes
lançaram-se num debate sobre a importância
e a necessidade de regionalização do país.
Corsino Tolentino defendeu que esta é uma
matéria que exige análise da eficácia das res-

postas encontradas até este momento. Para
o conferencista, “a regionalização é muito
importante mas não é urgente". Tolentino
apontou três ruídos que têm perturbado a
comunicação sobre a regionalização. A não
definição do conceito, a transferência de
algumas dificuldades reais para uma palavra
mágica e a transferência de significados, que
criam falso sentido de urgência.
Por seu turno, o presidente da Câmara
Municipal dos Mosteiros, na qualidade de
anfitrião e presidindo ao acto de abertura
do evento apontou o caso da cooperação
intermunicipal na ilha do Fogo como um
bom mote para se pensar a regionalização
do país.
Carlos Fernandinho Teixeira afirmou que
“ao implementar o acordo tripartido de
cooperação, as edilidades fizeram-no na
premissa de que a região Fogo precisa que
as edilidades sejam parceiras activas entre

si e seja capaz de fomentar o crescimento
económico, gerar emprego, racionalize as
despesas do Estado, fortalecer a democracia local, elevando os níveis de participação
dos cidadãos nos processos decisórios e na
formulação e implementação de políticas
públicas e na melhoria da qualidade de vida
das populações”.
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Empreendedorismo: CMM e ADEI promovem concurso de ideias

O

vencedor será premiado com 500
mil escudos. Um incentivo da
Câmara Municipal e parceiros para
a constituição do capital social da empresa.
O prémio “Ami ê Empreendedor” será
atribuído de dois em dois anos. Foi um dos
temas da 13ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal, que aprovou o seu regulamento.
A Câmara Municipal dos Mosteiros e a
Agência para o Desenvolvimento Empresarial (ADEI) e Inovação realizam o primeiro
Concurso de ideias destinado a potencializar o empreendedorismo e o espirito de
inovação, premiando e valorizando jovens
empreendedores, com ideias inovadoras e
potencial de desenvolvimento.
De acordo com a Câmara Municipal, a
realização deste concurso enquadra-se nas
políticas da edilidade que visam a promoção
da competitividade e do desenvolvimento
de micro, pequenas e médias empresas e do
emprego sustentável.
Poderão candidatar-se ao prémio “Ami ê
empreendedor” todos os jovens do municí-

pio dos Mosteiros que pretendem investir
no município, promotores de ideias de
criação de empresas com características
inovadoras e exequíveis, tendo em conta as
oportunidades e as necessidades de investimentos local.
De fora ficam pessoas pertencentes aos
quadros de pessoal e cargos dirigentes das
instituições promotoras, assim como projectos que já beneficiaram de outros prémios ou incentivos.
O Prémio “Ami ê empreendedor” tem uma
periodicidade bianual. A ideia apresentada
deverá ser implementada no município dos
Mosteiros. Uma forma de contribuir para a
geração de emprego sustentável e qualificado, potenciando o desenvolvimento social e
económico do concelho.
O concorrente deverá apresentar a ideia de
criação de uma empresa, devidamente
estruturada e fundamentada, através do
preenchimento de uma ficha de candidatura,
que será disponibilizada logo após a formalização da abertura do concurso.

As 2 (duas) melhores ideias seleccionadas
têm direito ao apoio na elaboração do Plano
de Negócio e direito de ser acompanhado
por um consultor experiente indicado pela
ADEI.
Ao primeiro classificado será atribuído um
montante em dinheiro no valor de 500 000
(quinhentos mil) escudos. Ele terá acesso a
instrumentos de apoio financeiro e infraestrutural, através dos Centros de Incubação,
Sistemas de Apoio a Jovens Empresários e
outras fontes de
financiamento e
contará
com
apoio para divulgação do seu
projecto.
A data de lançamento do concurso, a definir, será
anunciada oportunamente.

Ao primeiro
classificado será
atribuído um
montante em
dinheiro no valor
de 500 000
escudos. Ele terá
acesso a
instrumentos de
apoio financeiro e
infraestrutural

Autarquias organizam 1ª Semana do Fogo nos EUA

D

e uma conversa informal
entre o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros e
o jornalsita Valdir Alves para
uma jornada económica e cultural. A
ideia resultou no Djarfogo na Merca.
Uma semana dedicada à promoção da
ilha do vulcão nas terras do Tio Sam.
A 1ª Semana de Djarfogo na Merca aconteceu de segunda-feira,25, a domingo, 31.
A delegação que parte de Cabo Verde é
chefiada pelos autarcas do Fogo.
Com eles foram individualidades do governo e do Parlamento cabo-verdiano. As
ministras das Comunidades, Fernanda
Fernandes, e do Desenvolvimento Rural,
Eva Ortet, o primeiro vice-presidente da
Assembleia Nacional e deputados da
Nação para o círculo eleitoral do Fogo e
das Américas.
Integraram ainda a delegação caboverdiana representantes da Câmara de

Comércio Indústria e Serviços de Sotavento
(CCISS), empresários do sector vinícola e
agro-pecuário e representantes de outras
instituições financeiras cabo-verdianas.
Entre segunda-feira,25 e quinta-feira,28, os
membros da delegação participaram em
visitas e encontros de de trabalho com entidades americanas e empresários caboverdianos/americanos nas cidades de Brockton e Boston.
Nos Estados Unidos houve também uma
comissão que vinha trabalhando há já alguns
meses com vista à concretização deste projecto.
A Câmara Municipal de Brockton, cujo presidente esteve este ano no Fogo, é uma das
grandes parceiras desta iniciativa.
O Djarfogo na Merca comportou também
uma programação cultural que engloba a
música e uma feira de produtos da ilha do
Fogo. Esta feira realizou-se sábado,30, em
Brockton. O vinho e o café do Fogo foram

os reis da festa, mas haverá outros produtos
made in Fogo expostos.
No âmbito desta feira houve sessões de informação visando a promoção de oportunidades
de negócio no Fogo e o incentivo a intercâmbios comerciais entre empresários dos/nos
Estados Unidos e operadores foguenses.
Na sexta-feira, 29, realizou-se um jantarconvívio em Massassoit Convention Centre,
em Brockton. Nesta noite são esperados,
dentre outros, Michel Montrond, Assol Garcia
e Tony di Marineta.
No caso de Tony di Marineta, esta é a segunda
vez este ano que vai à América com o apoio
das Câmaras Municipais do Fogo, especialmente da Câmara Municipal dos Mosteiros.
Em Março contou com apoio institucional e
financeiro da Câmara Municipal dos Mosteiros
para participar no Grito Rock de Fortaleza,
projecto que o levou a nove cidades brasileiras.

Cultura: ‘Café com Versos’ homenageia Cesária

U

m grupo de artistas e activistas culturais do município dos Mosteiros participaram no dia 27 de Agosto numa marcha nas principais ruas
da cidade de Igreja, em homenagem à
“diva dos pés descalços” - Cesária
Évora.
A iniciativa é da coordenação da Biblioteca Municipal dos Mosteiros que
respondeu assim ao desafio lançado o
ano passado pelo jornalista Moisés
Évora e, este ano, pela produtora
Harmonia aos cabo-verdianos para
andarem descalços no dia de 27 de
Agosto, de modo a homenagear a
cantora Cesária Évora, dedicando a
quinta edição do encontro literário
dos Mosteiros “Café com Versos” à
rainha da morna.
A marcha aberta à população dos
Mosteiros levou os artistas e activis-

Visite-nos
No www.cmmost.cv
E no facebook

tas a praças, estabelecimentos turísticos e de animação cultural, terminando na Biblioteca Municipal.
No encontro do mês de Agosto, o
5º ‘Café com Versos’, os participantes falaram do percurso e da obra de
Cesária Évora e partilharam trabalhos literários entre si.
Houve também um momento dedicado a declamação de poemas.
O encontro literário que tem acontecido todos os meses
nos Mosteiros, terminou, como tem sido
habitual, com momento
de convívio entre os
participantes onde foi
servido o secular, famoso e premiado café
do Fogo.

