São Filipe: Programa das festividades do Dia do Município e da Bandeira estará disponível em Fevereiro –
Sexta, 16 Janeiro 2015 02:00

Actualizado a 16/01/2015, 00:00 São Filipe, 16 Jan (Inforpress) – O programa das festividades
do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe, a maior festa tradicional de Cabo Verde,
estará disponível ao público a partir de Fevereiro, disse o edil Luís Pires. A edilidade começou
já uma reflexão sobre as festividades, mas Luís Pires afirmou que todas as actividades
realizadas no ano passado serão mantidas e que nos próximos dias vai se fixar os critérios
para a selecção dos grupos musicais e das equipas de futebol que participam no habitual
torneio quadrangular. Em relação a esta componente, Luís Pires informou que participarão no
torneio as duas equipas mais bem classificadas do campeonato regional de futebol do Fogo, o
campeão de Cabo Verde, neste caso o Mindelense, e uma outra equipa a ser seleccionada
tendo em conta que esta formação de S.Vicente é também detentora da taça de Cabo Verde.
Quanto à parte cultural, nenhum grupo está ainda identificado e o contacto deverá acontecer
nos próximos dias, de modo que o programa seja fechado no mês de Fevereiro, o que
acontecerá pela primeira vez. Uma das novidades para as festas do Dia do Município e da
Bandeira de São Filipe é a realização, entre 25 de Abril e 01 de Maio, da “semana de Merca na
djarfogo”, que, segundo Luís Pires, será em moldes semelhante da “semana de djarfogo na
merca”, realizada em 2014, e constituirá um momento de diplomacia económica-cultural para
divulgar as potencialidades da ilha nos domínios de económico, turismo, cultura para a
projecção da ilha. O edil afirmou que para a prova de hipismo o hipódromo de São Filipe terá a
sua capacidade duplicada, com alargamento das bancadas, evitando assim o problema
registado no ano passado, em que muita gente não assistiu às provas por falta de lugar. O
período festivo servirá também para lançamento do projecto para a construção de um
multi-parque situado nas imediações da zona de expansão de Santa Luzia e que vai acolher as
actividades culturais que actualmente são realizadas na praça do Presídio, centro histórico da
cidade. JR Inforpress/Fim
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