
 

Excursão 4x4 

Descritivo “Rota do Cabrer” 

Descritivo do Roteiro: 

                         Santa Mónica, Varandinha, Povoação Velha, Deserto Viana 

Meio dia Half Day (14h30m às 18h30m) 

Recomendações Assistência Clamtour:   fato de banho,  toalha, chapéu, repelente 

insetos (sobretudo período chuvas e pós chuvas- Setembro-Outubro), protetor solar 

e garrafa de água que pode ser adquirida gratuitamente na receção do hotel. 

Descrição integral do itinerário 

- A Rota do Cabrer arranca às 14h30m e tem como destino inicial a 

Praia de Santa Mónica, vizinha da praia de Lacacão, onde está localizado 

o hotel Tuareg. A praia de Santa Mónica, a maior do arquipélago, tem 

exatamente dezoito quilómetros de extensão e ainda pode ser apreciada 

no seu estado mais puro, completamente selvagem. É um cenário idílico, 

eleita recentemente como uma das Sete Maravilhas da ilha da Boa Vista 

para onde estão projetados contudo investimentos turísticos de alta 

envergadura, a serem concretizados a médio prazo, dependentes da 

conjetura internacional. Aqui os visitantes podem apreciar este recanto 

de magia e banharem-se as águas de Santa Mónica mediante a 

autorização do guia da Clamtour, já que nem sempre a força da corrente 

permite um banho de mar. Siga à risca as recomendações de quem 

conhece este mar/oceano como ninguém.  

- A viagem segue até à praia da Varandinha, outra relíquia ainda 

protegida da ilha das Dunas, a cerca de 35 minutos de Santa Mónica e 

até lá a paisagem é verdadeiramente espetacular, contemplando-se os 

extensos areais até perder vista englobados nos ecossistemas de dunas, 

fauna e flora endémicas com vegetação rasteira. A paragem prevista na 

praia é de cerca de 30m onde é possivel também conhecer uma gruta 

natural encravada nas rochas- a “Buracona” rodeada mais uma vez pelas 

águas do atlântico com matizes de azul e turquesa. A Varandinha  tem 



sido também cada vez mais procurada pelos amantes de desportos 

náuticos como o surf e o kitesurf  que confirmam o forte potencial para a 

realização de campeonatos de nível internacional, além de  sandboard 

junto às suas enormes dunas e é ainda uma das mais praias de 

excelência de nidificação de tartarugas marinhas da espécie caretta 

caretta, vulgarmente conhecida por tartaruga vermelha. 

-Depois desta incursão por duas das mais belas praias da Boa Vista, a 

Rota do Cabrer (os boavistenses são conhecidos no pais por “cabreros” 

dada a força da atividade da pecuária sobretudo no interior nordeste) 

convida o visitante a conhecer “a vida real” e a identidade dos 

boavistenses que têm expressão máxima em Povoação Velha, onde os 

habitantes dedicam-se sobretudo à pecuária e à agricultura de sequeiro. 

E nada melhor do que um passeio a pé pelo coração da pacata localidade 

do Sul da Boa Vista, mais conhecida entre os nativos por “Stanxa” para 

sentir a sério a alma das gentes. Arrepia calcorrear as artérias da aldeia 

com as suas casas coloniais alinhadas e a calçada do período colonial 

português que até hoje resistem. A aldeia foi a primeira povoação 

organizada da Boa Vista e o principal centro da vida económica e social 

da ilha até 1810.  Pela sua proximidade com a ZDTI (Zona de 

Desenvolvimento Turístico de Lacacão/Santa Mónica), são muitas as 

expetativas que recaem sobre Povoação Velha que poderá vir a 

transformar-se num dos principais polos turísticos da Boa Vista. 

Recentemente aprovado em Assembleia Municipal o Plano Diretor 

Municipal (PDM) da ilha das Dunas projeta uma segunda localidade ao 

lado de Povoação Velha- a Povoação Nova, devidamente 

infraestruturada com escolas, jardins infantis, água, saneamento e 

energia. 

- O trajeto completa-se com uma visita ao exótico Deserto de Viana, um 

“Sahara em miniatura” com 5 km de extensão,  entre Rabil e Estância de 

Baixo. Um tesouro da ilha formado por dunas alterosas que flutuam 

consoante os ventos e que transporta o visitante para uma outra 

dimensão. Paragem: 20 minutos para apreciar o deserto. 

A partir daqui inicia-se então o caminho de retorno para o hotel com 

chegada prevista às 18h 30m. 



 

 

 

 


