A Cidade de Praia de Santa Maria nasce a 28 de Abril de 1858, com a transferência da capital de Cabo
Verde da Cidade Velha, para a então Vila da Praia. Durante décadas a cidade da Praia tem um
crescimento de uma forma geral lenta, muito condicionada pelas crises agrícolas – as secas – que de
uma forma ou outra, obrigava a cidade da Praia a receber contingentes de pessoas de todos os recantos
do país á procura de meios de sobrevivência.
Com a Independência Nacional a 05 de Julho de 1975 a Cidade da Praia de Santa Maria ganha um outro
estatuto, capital de um novo país com desafios incalculáveis e torna-se no motor dessa luta titânica de
sobrevivência como país soberano e voltado para a procura do bem-estar e desenvolvimento do país.
O crescimento populacional exponencial, (passou de cerca de 15 mil habitantes em 1975, para 150.000
habitantes em 2014) a cidade da Praia torna-se num centro urbano verdadeiramente cosmopolita,
recebendo nos seus braços pessoas de todos os continentes, mas também surgem problemas vários,
(urbanísticos, de saneamento de saúde pública) que o poder local está a resolver de forma programada
e eficaz.
Hoje a Cidade da Praia de Santa Maria é uma referência nacional e internacional obrigatória, não só por
ser a capital de um país reconhecido como país de sucesso em termos de desenvolvimento, mas
também pela sua dinâmica cultural e desportiva.
Eventos como, Corrida da Liberdade, Carnaval, Kriol Jazz Festival – Praia, Atlantic Music Expo, Noite
Branca, Festival de Gamboa, Feira da Palavra, são exemplos de actividades que marcam a actual agenda
da Cidade da Praia e que hoje ultrapassam as fronteiras desse pequeno país arquipelágico.
O Festival Internacional de Cinema Praia Maria a ser realizado anualmente na Cidade da Praia, em finais
de Novembro, pretende ser também um evento de dimensão nacional e internacional com o objectivo
de promover, o cinema nacional, regional e dos PALOPs, a democratização do acesso ao cinema, com
sessões públicas nos diferentes bairros da cidade, a formação de agentes ligados á 7ª arte
O Plateau centro histórico da cidade, património nacional e candidato a património Mundial será
certamente a área da cidade onde se concentrará grande parte das actividades do Festival, quer as
ligadas ao cinema propriamente dito, quer a actividades culturais ligadas ao programa festivo, mais uma
forma de contribuir para o processo de reconhecimento histórico internacional dessa parte da cidade.
Desejo a todos um bom Festival de Cinema, uma excelente estadia entre nós, e que tenhamos bons
filmes.
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