
Excursão 4x4 

Descritivo “Roteiro Bubista” 

 

Roteiro:  Campo da Serra, Spinguera, Bofareira 

 

Meio dia Half Day (9h30m-12h30) 

 

Recomendações assistência Clamtour: chapéu, repelente insetos (sobretudo 

período chuvas e pós chuvas-), protetor solar e garrafa de água que pode ser 

adquirida gratuitamente na receção do hotel. 

 

Descrição integral do itinerário 

 

A excursão tem Inicio às 9h30m com direção ao nordeste da Boa Vista 

percorrendo primeiramente a nova estrada alcatroada que liga o Sul ao 

Norte da ilha, nesta fase até à primeira rotunda de Povoação Velha, 

construída pelo consórcio lusitano Somague/MSF, financiada pela 

Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio 

(sociedade constituída pelas autarquias da Boa Vista, Maio e Estado 

Caboverdiano que tem por objetivo a gestão das zonas turísticas da Boa 

Vista) orçada em cem milhões de euros. Para já está construída metade 

da via, cerca de 11 km, pelo que de Rabil até à zona nordeste o percurso 

ainda é feito através de uma estrada de calçada que remonta ao período 

colonial com paisagens de múltiplos contrastes e que vão oferecendo ao 

visitante variadíssimas tonalidades com expoente máximo na Zona 

Agricola de Campo da Serra. 

 

 



Esta é uma das zonas agrícolas com maior potencial de desenvolvimento 

formada por inúmeras culturas de sequeiro que se espalham por vales e 

planaltos, assim como árvores de fruto de toda a espécie e uma série de 

explorações animais. Foi precisamente por isso que foram construídos 

recentemente nesta zona dez diques de captação e retenção de água- 

uma obra do Ministério do Ambiente, Desenvolvimento Rural e Recursos 

Marinhos de Cabo Verde, cujo financiamento advém de uma linha de 

crédito com o governo português para impulsionar a atividade agro 

pecuária da Boa Vista- Infraestruturas hidráulicas que já estão a 

beneficiar os agricultores da região com a disponibilização de pelo 

menos mil metros cúbicos de água por dia, permitindo ir muito mais 

além da mera agricultura de subsistência. 

Além dos diques está em curso a planificação de uma barragem ao longo 

da maior bacia hidrográfica do pais- a ribeira de Rabil com 24 

quilómetros de extensão. Em termos de financiamento, o projeto está 

em fase de negociação e promete transformar a Boa Vista na ilha do pais 

com mais água disponível. De acordo com o Ministério das 

Infraestruturas de Cabo Verde a obra vai arrancar em 2014/2015. 

Espinguera é o próximo ponto de paragem com visita à praia que está 

defronte a um espetacular empreendimento de turismo rural biológico, 

um dos melhores exemplos de turismo ecológico que se conhece em 

Cabo Verde. O aldeamento ecológico de Espinguera, uma antiga vila 

piscatória pertence a uma família italiana que se mudou de “malas e 

bagagens” para a Boa Vista há cerca de 15 anos e é um espaço pautado 

pelo extremo bom gosto, decoração à base de matérias-primas 

marinhas, gastronomia de chorar por mais e a natural hospitalidade das 

gentes de Bofareira, a localidade mais próxima de Espinguera. É um sítio 

“zen”, sem rede de telemóvel, televisão, ruídos. O sítio ideal para cuidar 

dos sentidos!  

O roteiro inclui ainda uma descoberta à vizinha pacata localidade de 

Bofareira, onde a população vive em total espírito comunitário. A 

localidade é conhecida por ser uma terra de artesãos com cerca de 200 

habitantes. A maioria da população dedica-se à agricultura e pesca e a 

grande parte dos jovens desloca-se diariamente para Sal Rei,  a capital 



do município e para a zona turística de Chave onde têm os seus 

empregos. Numa volta a pé por Bofareira é possível visitar o centro de 

juventude ali instalado pela autarquia boavistense com internet e 

espaço para formação, o clube social, cultural e desportivo e a unidade 

sanitária fixada na povoado. A simpática aldeia de Bofareira fica a cerca 

de 12 km de Sal Rei, agora percorridos com conforto e rapidez, depois da 

construção em 2011 da segunda estrada alcatroada da ilha, que 

encurtou o percurso de 1h para 25 minutos. 

O regresso ao hotel está previsto para as 12h30. 

 

 

 

 

 

 


