
Excursões Moto Quatro 
 
 
Numa ilha ainda muito virgem em termos de acessibilidades e 
paisagens deslumbrantes em locais recônditos, as motos 4 são 

o veículo preferencial dos boavistenses para circularem pela 
ilha e uma das melhores formas de conhecer a fundo a ainda 
muito selvagem ilha das Dunas! Venha connosco percorrer os 

meandros da Boa Vista com doses de adrenalina e claro 
segurança, garantidas! 

 
Recomendações Assistência Clamtour: chapéu, lenço (para rosto), protetor 

solar, repelente, toalha banho, calça de preferência para evitar queimaduras com o 
calor do motor sobretudo para quem vai atrás, roupa leve e prática, água que pode 
ser adquirida gratuitamente na receção do hotel. 

 
BoaQuad Excursões Moto4 – sempre com partida desde Sal Rei: 
 
 Excursão Norte (2h00) – Via Pitoresca, Cabo de Santa Maria 

Sal Rei- 

     

Partida Hotel: 13h30m (lacação) 14h00m (hotéis zona chaves) 

Discrição do Itinerário: 

A excursão em moto quatro parte de Sal Rei com destino à Via Pitoresca, 

antiga e única via de ligação entre os povoados e Sal Rei até 2007, altura 

em que foi construída a primeira estrada alcatroada da ilha de ligação do 

Aeroporto à capital do município. A via pitoresca, de terra batida foi   

recentemente reabilitada com a remoção de lixeiras, corte de árvores e 

limpeza do trilho em zonas de terreno baldio. 

Ainda na via alternativa e a caminho da zona norte, o grupo encontra a 

Floresta Clotilde, outrora maior parque natural de tamareiras da 

Macaronésia (que engloba Cabo Verde, Açores, Madeira e Canárias) hoje 

dominada por acácias de grande porte que têm vindo a ser 

paulatinamente substituídas por outras espécies não invasoras no âmbito 

do Plano Nacional de Reflorestação em curso. 



O caminho até à praia da Atalanta ou praia do Cabo de Santa Maria é 

surpreendente, podendo o visitante ter um encontro a todo o momento 

com centenas de cabras e burros selvagens que deambulam à solta por 

entre tamareiras e coqueiros partidos. 

A chegada à muito virgem praia do Cabo de Santa Maria é de “cortar a 

respiração”, podendo o grupo admirar um imponente navio em 

destroços- o vapor do Cabo de Santa Maria que ali naufragou em 1968, 

vindo de Espanha com destino ao Brasil, carregado de carros, bebidas, 

melões, cortiça e azeite.  

De novo “na estrada” e atravessando toda a praia do Cabo de Santa Maria, 

ao longo da orla marítima selvagem, a excursão inicia o percurso de 

retorno a Sal Rei, com possibilidade de conhecer pelo caminho as Ruínas 

da Capela de Fátima, a acolhedora Praia David e a antiga residência dos 

Benoliel de Carvalho localizados na Baía de Fátima, além do cemitério 

judeu,  já na praia Cabral, à entrada de Sal Rei, recentemente alvo de 

obras de reabilitação graças a um protocolo firmado entre a autarquia da 

Boa Vista e o Projeto da Herança Judaica em Cabo Verde. 

Já na reta final da excursão e a caminho da sede da BoaQuad a “caravana” 

de motos quatro percorre ainda o Largo de Santa Isabel, no coração da 

cada vez mais cosmopolita capital do município boavistense. 

 


