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Presidente do ICIEG visita Mosteiros

PARCERIA

A Câmara Municipal dos Mosteiros re-
cebeu em visita a presidente do Ins-
tituto Cabo-verdiano da Igualdade e 
Equidade de Género (ICIEG), Rosana 

Almeida, na tarde de quarta-feira,7,  nos Pa-
ços do Concelho.
A dirigente do ICIEG, que esteve no Fogo 
para tomar parte no acto central de come-
moração do Dia Internacional da Mulher, 
agendado para esta quinta-feira, 8, em São 
Filipe, teve uma reunião de hora e meia com 
a Vereação mosteirense.
Neste encontro os dirigentes analisaram o 
trabalho que tem sido feito no quadro da 
parceria existente entre o ICIEG e a Câmara 
Municipal no domínio da prevenção e com-
bate à Violência Baseada no Género (VBG) e 
na promoção da equidade do género no con-
celho.
Rosana Almeida manifestou sua satisfação 
em relação ao trabalho realizado até então, 
desafiando a Câmara Municipal a “reforçar 
ainda mais a sua atuação em prol das causas 
defendidas pelo ICIEG”.  
Esta foi também uma oportunidade para a 

presidente do ICIEG e sua equipa inteirarem-
-se do funcionamento do Centro de Atendi-
mento às Vítimas da VBG (CAV), que funcio-
na na Câmara Municipal, resultado de uma 
parceria entre as duas instituições.
A presidente reiterou a garantia do ICIEG 
em melhorar as condições de funcionamento 
do CAV, promovendo mais oportunidades de 
formação para os técnicos, assistência técni-
ca e jurídica, acompanhamento permanente 
e mais coordenação entre as estruturas cen-
tral e local.
Em nome da autarquia dos Mosteiros, Jaime 
Monteiro, presidente substituto, manifestou 
total disponibilidade em continuar a traba-
lhar em prol da causa da equidade do género 
nos Mosteiros e fazer do concelho uma refe-
rência na região nesta matéria, promovendo 
uma atuação coordenada e pedagógica com 
as demais instituições com responsabilida-
des neste domínio.
À mesma hora, o ICIEG promoveu uma pa-
lestra na escola secundária dos Mosteiros so-
bre “a violência no namoro”.
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COOPERAÇÃO

O presidente substituto, Jaime Montei-
ro, vereadores e deputados munici-
pais receberam na manhã desta sex-
ta-feira, 23, no salão nobre dos Paços 

do Concelho, a comitiva de Ansião liderada 
pelo presidente da Câmara Municipal, António 
José Vicente Domingues. 

A quinta edição do Festival do Café do Fogo e 
parcerias a nível da educação, formação, cul-
tura e desporto foram alguns dos temas abor-
dados durante o encontro.

A comitiva de Ansião está nos Mosteiros para 
participar na 5ª edição do Festival do Café do 
Fogo e conhecer melhor a realidade do muni-
cípio.
O programa de visita incluiu também visitas 
a pontos turísticos, instituições e empresas 
como a Adega Sodade e a Fogo Coffee Spirit 

e realização de duas reuniões: uma na esco-
la secundária dos Mosteiros, com dirigentes e 
agentes da Educação e outra com operadores 
económicos da ilha do Fogo.   

Vereação recebe delegação de Ansião liderada 
pelo presidente da Câmara Municipal
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A Câmara Municipal dos Mosteiros procedeu na tarde de quinta-feira, 29, à entrega 
oficial de quarto casas reabilitadas pela edilidade, uma em Mosteiros Trás e 3 em 
Queimada Guincho. 
A reabilitação das 4 quatro moradias custou perto de dois mil contos, sendo parte 

financiada pelo governo, através do programa de Reabilitações Emergenciais do Ministério da 
Inclusão Social (900 contos) e outra parte financiada pela Câmara Municipal dos Mosteiros. 
Desta feita foram contemplados Otávio Soares Rosa, mais conhecido por Otavo, Narcisa 
Andrade, mais conhecida por Tchitcha, Vera Lúcia Teixeira - Duduxa, todos em Queimada 
Guincho, e Maria Semedo, mcp Nikinha, de Mosteiros Trás.
A 12 de Fevereiro 5 famílias de Murro e Fajãzinha receberam também suas moradias rea-
bilitadas. Nas próximas semanas serão entregues outras 4 casas reabilitadas pela edilidade 
mosteirense. 

HABITAÇÃO

Câmara Municipal entrega casas reabilitadas a 4  famílias 



Prantos e Enigmas da Alma” é o título 
da obra de Suely Barbosa, natural de 
Atalaia, estudante de Engenharia na 

Uni-CV.
A cerimónia de lançamento do livro da jo-
vem estudante mosteirense realizou-se 

na tarde desta segunda-feira,26, no audi-
tório da Universidade de Cabo Verde.
A apresentação foi feita por Daniel Medi-
na, professor universitário, e teve inter-
pretação do Corpo Poético da Uni-CV.

O Pelouro da Ação Social da Câmara 
Municipal dos Mosteiros realizou um 
conjunto de atividades dedicadas às 
mulheres durante o mês Março. 

Na tarde de sexta-feira,2, a escola do ensino 
básico de Achada Grande acolheu mães e en-
carregadas de educação da zona sul do conce-
lho para uma palestra preparada pela Câmara 
Municipal dos Mosteiros no quadro da progra-
mação de Março, Mês da Mulher. 
O papel das mães nas famílias e na sociedade 
foi o tema desta palestra que pretende promo-
ver a maternidade responsável e a aproxima-

ção dos pais aos estabelecimentos de ensino 
pré-escolar. 
No dia 8 de Março mulheres do município par-
ticiparam no ato central das comemorações do 
dia internacional da mulher, que teve lugar na 
cidade de São Filipe. Uma iniciativa ICIEG que 
contou com a parceria das Câmaras Municipais 
do Fogo. 
A programação do Mês da Mulher terminou 
com uma Tarde Feminina, com participação 
de artistas locais, no Auditório Municipal Pedro 
Pires, no dia 27 de Março, Dia da Mulher Ca-
boverdeana.
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Mês da Mulher celebrado em várias atividades 

      Literatura: Suely Barbosa lança primeiro livro de poesia 

SOCIAL



Fogo Coffee Fest faz as delícias de Mosteiros e de visitantes 

A programação do Fogo Coffee Fest 
começou pela manhã com a inaugu-
ração da Feira de Artesanato e Agro-
negócio. A cerimónia está agendada 

para as 10 horas. 
À tarde realizou-se a primeira edição da 
Corrida do Café. 
A abertura oficial do Festival do Café do Fogo 
deu-se às 16 horas. O acto foi presidido pelo 
presidente da República, Jorge Carlos Fon-
seca. 
Intervieram também neste acto solene o 
presidente da CM de Ansião, o presidente 
da CM de Mosteiros e um representante dos 
produtores do café do Fogo.
Após a abertura procedeu-se à inauguração 
de uma exposição de pintura com técnica de 
café, seguindo-se o anúncio de resultados 
do concurso de poesia sobre o café, organi-
zado pela Câmara Municipal, um desfile fol-
clórico e discursos. 
A programação fez-se ainda de uma confe-
rência sobre agricultura biológica, o habitu-
al Café da Tarde e, a fechar o primeiro dia, 
música ao vivo com os “Beatz Boys”.
No segundo dia houve o habitual Café da 
Manhã, a coroar a tradicional alvorada pelo 
litoral do concelho, concursos de qualidade 
do café e de bolo de café e um show memo-
rável da banda “Os Tubarões”.
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5º FESTIVAL DO CAFÉ DO FOGO



Fogo Coffee Fest faz as delícias de Mosteiros e de visitantes 
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Comemorando os 100 dos 1ºs prémios ao Café  do Fogo



Participantes de formação expõem 
pinturas feitas com café 

5º FESTIVAL DO CAFÉ DO FOGO
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A Câmara Municipal dos Mosteiros 
organizou uma formação de pin-
tura em aquarela com café nos 

dois últimos fins-de-semana. 
A formação foi ministrada pelo pintor 
foguense Pualo Pina. Participaram nes-
ta iniciativa da edilidade mosteirense 6 
jovens do concelho. 
Os participantes, todos iniciantes, 
aprenderam a utilizar o café como tin-
ta, durante quatro sessões teórico-prá-
ticas de cinco horas cada, realizadas 
aos sábados e domingos.
Na sexta-feira,23, apresentaram o re-
sultado dos trabalhos desenvolvidos 
durante a formação que decorreu na 
Biblioteca Municipal, na cerimónia de 
abertura do 5º Festival do Café do 
Fogo. Também nesta ocasião recebe-
ram certificados de participação nesta 
formação que revelou mais 6 talentos 
no domínio da pintura com café. 



5º FESTIVAL DO CAFÉ DO FOGO

     Kueny Miranda vence 1ª edição da Corrida do Café

Lucimara da Silva 
vence Concurso 
de Poesia

A vencedora do concurso organizado 
pela Câmara Municipal é da escola de 
Atalaia. Estuda o 6º ano. 
Em segundo lugar ficou Lenilson Vei-

ga de Andrade, estudante do 5º ano, na Es-
cola de Relvas e em terceiro, Meriliane Pires, 
aluna do agrupamento II. 
Evlisy Martins, aluna do 6º ano (Escola de Fei-
joal), e Eracy Rodrigues Miranda, da Escola de 
Relvas, conseguiram, 4º e 5º postos, respec-
tivamente.
A vencedora do concurso recebeu um troféu 
confecionado pelo artesão José Augusto An-
drade e a quantia de 5 mil escudos em mate-
riais escolares. 
O segundo classificado recebeu o montante 
de 4 mil escudos em materiais escolares, en-
quanto o terceiro levou para casa a soma de 3 
mil escudos em materiais escolares. Ao quar-
to coube a quantia de 2 mil e ao 5º a quantia 
de 1000 escudos, em materiais escolares. 
A avaliação dos textos poéticos foi feita por 
um júri constituído por professores da Escola 
Secundária dos Mosteiros, com graduação em 
letras (Estudos Caboverdeanos e Portugue-
ses). Levaram em consideração a coerência e 
a coesão textuais, a criatividade e o respeito 
às marcas de textos poéticos.

O atleta mosteirense liderou a prova do 
princípio ao fim. Kueny Miranda con-
cluiu o percurso Pai António – Cutelo 
Alto – Cidade de Igreja em 12 minu-

tos e 50 segundos. 
Em segundo lugar ficou Ruben Ribeiro, atleta 
da Brava, que fez o percurso em 13 minutos. 

O terceiro lugar também ficou em casa. Antó-
nio Andrade concluiu a prova em 13 minutos e 
50 segundos. 
A Corrida do Café é parte do programa da 5ª 
edição do Festival do Café do Fogo que decor-
reu, sexta e sábado, 23 e 24, nos Mosteiros. 
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