
 

Juntos Para Uma Educação  
Inclusiva e de Qualidade 

 

___________________________________________________________________________________________________
C.P. 21 A - Achada Santo António, Praia - Cabo Verde | | Tel.: (+238) 262 15 45 | NIF: 353035572 

Tel. Apadrinhamento: 262 26 24 | 262 23 20 | Email: info@ficase.gov.cv | www.ficase.cv 

 

Nota de Imprensa 
03 de junho de 2022 

 

A COMPAL associa-se à FICASE para celebrar os 70 Anos da empresa, com atividades culturais 

e lúdico-pedagógicas para alunos e famílias do concelho da Praia 

 

Enquadrado no mês de junho, mês da criança, e no âmbito da parceria existente entre as duas 

instituições, a COMPAL, irá celebrar, em Cabo Verde, os 70 Anos do seu surgimento no mercado 

português, com um conjunto de atividades culturais e lúdico-pedagógicas para as crianças e famílias do 

concelho da Praia, no dia 04 de junho, sábado, no Parque 5 de Julho, das 15H:00 às 18H:30. 

 

Ao todo irão participar cerca de 1300 alunos do 1º ao 8º ano de escolaridade, dos 12 agrupamentos 

e duas escolas não agrupadas do concelho da Praia, seus respetivos pais e encarregados de educação, 

professores, colaboradores da FICASE, representantes da COMPAL, representantes da Delegação do 

Ministério da Educação da Praia, entre outros convidados e parceiros. 

 

De entre as atividades culturais, destacam-se a atuação dos artistas Tikay, Manu Reis, Os Enigma e 

Zuleica Carvalho, revelação da música cabo-verdiana, demostração de desportos radicais, bem como 

a realização de jogos tradicionais, educativos – didáticos, sobre a alimentação saudável, música, 

teatro, desfile e dança, cujos protagonistas serão as próprias crianças das diferentes escolas e suas 

respetivas famílias. 

 

Esta celebração realiza-se apenas em Cabo Verde, onde a Compal está no mercado há mais de 40 anos, 

e mantém, há 15 anos, uma importante parceria com a FICASE, apoiando os programas socioeducativos 

da Fundação, com destaque para Kits Escolares, Alimentação Escolar e Apadrinhamento de Alunos. 

 

De realçar que está garantido o transporte ao Parque 5 de Julho (ida e volta) para alunos e respetivos 

pais e encarregados de educação, assim como a segurança dos mesmos no recinto. O cenário para as 

comemorações foi construído na Rua das Artes, Terra Branca, pelo artista plástico Tutu Sousa. 

 

Contamos com a vossa presença e cobertura jornalística do evento. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
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