Descritivo Roteiro Half Day
Excursão dia inteiro (9h às 13h30).

Recomendações: Levar fato de banho, levantar garrafa de água na recepção do hotel, chapéu,
protector solar, óculos e toalhas.

Roteiro:
Espargos, Terra boa, Miragem, Buracona, Palmeira, Pedra de Lume.
Início da excursão às 9h com partida do hotel em direcção os encantos da ilha, direcção a
zona Norte, pela estrada que leva a Espargos a cidade da ilha do Sal, Espargos é a sede do
concelho do Sal, e a maior cidade da Ilha do Sal, em Cabo Verde. Tem uma população de
17.000 habitantes. Está situada perto do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, que está na
génese da sua criação e crescimento.
A paisagem a caminho de Espargos é se funde com a aridez da montanha e da seca do tempo
que se encontra na ilha.
Mais ou menos vinte minutos de paragem para conhecer o mercado, a câmara municipal, os
vários bairros: Preguiça, Hortelão, Ribeira Funda, Morro Curral, Bairro Novo, Pretoria, Africa
70, Ferradura, IFH, Chã de Matias, etc… e o mercado com compras e lembranças da nossa
ilha. Em seguida, atravessamos as terras férteis da Terra Boa, pelo que o nome indica é a
zona onde a terra é propícia para agricultura, passando pelas famosas miragens até às
Piscinas naturais da Buracona para um mergulho e observar o famoso “Olho Mágico”, mais
conhecido pelo nome de “olho azul” . A profundidade da cratera é subliminal. Depois temos
o passeio pelo porto da Palmeira, com visita pela escola primaria e pelo porto , onde
poderão conviver e apreciar a vida dos Salenses. Com premio a visita no mercado dos
souvenirs da Palmeira.
Chega a hora de um passeio direcção as salinas da pedra lume para tomar um banho de sal e
visitar as salinas um pilar importantíssimo na povoação da ilha na pequena povoação de
Pedra de Lume é umas das mais antigas localidades da Ilha do Sal, fixada na costa leste. A
fixação da população na ilha foi graças ao comércio do sal que, entre os finais do século XVIII
e princípios do século XIX, atingiu elevada cotação e motivou a exploração das reservas
acumuladas durante milénios na Cratera de Perda de Lume e nas lagoas salgadas de Santa
Maria, no Sul da Ilha. Neste processo, o Coronel Manuel António Martins, influente político
da primeira metade do século XIX, tenramente de cabedal e grande comerciante, tomou a
iniciativa de fixar a população na ilha. As expensas próprias, levou escravos e abriu o túnel
no flanco sul da Cratera de Pedra de Lume e montou um caminho-de-ferro com vagonetas à
vela, para o transporte do sal até ao porto.
Depois desta pequena paragem vamos de regresso a Santa Maria até o seus respectivos
hotéis.

Chegada prevista ao hotel às 16h.

