Descritivo Roteiro Circuito Sul

Excursão dia inteiro (9h às 16h) com almoço piquenique na praia

Recomendações: levantar garrafa de água na recepção do hotel, biquini, chapéu, protector
solar, calçado prático e fresco, toalha de praia.

Roteiro
Capela de Santo António, Ribeira, Tapadas Agrícolas, praia de Lacacão, Curral velho
(almoço piquenique), Oásis de Fonte Vicente e Santo Tirso e Rabil (escola de Olaria)

A viagem tem início às 9h do hotel com destino à Capela de Santo António, no interior
desértico, a Sul da Boa Vista, numa viagem que atravessa paisagens selvagens, feita na
grande parte por caminhos de terra batida. Leva cerca de uma hora até chegar à singular
Capela de Santo António, junto à Rocha que recebeu o mesmo nome do Santo e para onde a
13 de Junho se desloca uma procissão que parte da localidade de Povoação Velha (paragem
de 25 minutos).
O ambiente em redor é enigmático e só mesmo os nativos conseguem agarrar o sentido de
orientação, tal é a imensidão de aridez que se avista da capela- um santuário ali posto de pé
em devoção ao Santo. Reza a história que o Santo António, padroeiro das gentes de
Povoação Velha foi ali achado depois de dias a fio de sumiço e de consternação para os fiéis.
O Santo terá desaparecido durante uma viagem de burro de Povoação Velha para Rabil,
quando esta foi elevada a primeira capital da Boa Vista, no século XVII e foi entretanto ali
encontrado- uma espécie de oásis no meio deserto porque há ali uma ribeira muito
procurada pelos animais para matar a sede.
A excursão tem na mira Lacacão como próximo ponto de descoberta. É na maravilhosa praia
de Lacacão que encontramos a única marca humana de toda a costa sul da Boa Vista- a praia
onde está a ser edificado o segundo gigante hotel da cadeia espanhola Riu. Obras que
decorrem a ritmo acelerado, visto que o hotel irá abrir portas já a 28 de Abril de 2011, numa
primeira fase com 880 quartos, mais adiante com 2000. Será o maior hotel do mundo do
grupo hoteleiro canarino e ocupará uma área considerável de uma mega urbanização de
luxo para ali projectada, que incluirá apartamentos de alta gama, campos de golfe, Spa e até
se fala num casino.
Depois de apreciar o que o futuro reserva para a ilha da Boa Vista e de experimentar as
águas de uma das praias mais belas da ilha numa paragem de cerca de 45m, a viagem levanos até Curral Velho, seguindo o caminho paralelo à costa. Aqui não há placas de sinalização,

carros, ruídos...apenas um silêncio contagiante por vezes interrompido pelo grito de aves
selvagens que por ali abundam.
A chegada prevista a Curral velho ronda as 11h30m. O grupo fica livre para tomar um banho
de mar, contemplar o paraíso, e visitar o antigo povoado em ruínas à entrada deste antigo
aglomerado populacional, enquanto a equipa da Clamtour começa de imediato a preparar as
brasas à sombra de uma tamareira. O almoço é servido por volta das 13h. Ali mesmo, com
toda a logística preparada grelha-se o atum ou o serra no carvão, previamente marinado
com leite e limão. O almoço inclui ainda bebidas frescas, pão, arroz, verduras e salada de
frutas. Um piquenique delicioso num ambiente inesquecível com gente acolhedora que não
se ensaia nada para ensinar um pé de dança enquanto canta uma morna ou uma coladera.
Às 14h30m o grupo diz adeus à praia e inicia a viagem de regresso atravessando a paisagem
de oásis agricolas de Fonte Vicente e apreciando múltiplas amendoeiras, figueiras,
tambarinas, baóbab que se estendem por um vale fértil.
A última paragem faz-se em Rabil na escola de Olaria (20m) onde é possivel conhecer o
trabalho dos artesãos que trabalham com talento o barro para fazer inúmeras peças
decorativas, ainda hoje muito procuradas pelos boavistenses.
A chegada ao hotel está prevista para as 16h.

