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Boa Vista é uma ilha do grupo de Barlavento de Cabo Verde. De todas as 10 ilhas do arquipélago, é a situada mais a leste, distando apenas 500 Km da costa Africana. A sua superfície, de 620 Km2, torna-

a a terceira maior ilha do país, depois de Santiago e Santo Antão. Tem cerca de 31 Km de norte a sul e 29 Km de leste para oeste. A maior povoação da ilha é a cidade de Sal Rei, com cerca de 12.000 

habitantes.

Boa Vista é conhecida por ter as mais extensas praias de todo o arquipélago, razão pela qual atraiu, mais recentemente, investidores e operadores turísticos, registando já várias unidades hoteleiras 

de qualidade superior. No entanto, há alternativas para quem queira fugir à massificação turística e percorrer os caminhos alternativos de uma oferta cada vez maior. Destinos não faltam, como 

Espingueira, uma antiga aldeia de pescadores por muito tempo abandonada à erosão do tempo, salva de suas memórias e das vetustas paredes por empreendimento de hotelaria ecológica que, aos 

poucos, a vem recuperando parcialmente.

Ou, então, se quiser avançar mais para norte, aguarda-o Fundo das Figueiras, uma aldeia com ruas sombreadas por arbustos de hibiscos e buganvílias. A diversidade cromática das casas de rés-do-

chão é ressalvada pelos tons vivos das paredes e persianas que parecem, assim, receber os passantes com abraços de boas vindas. A austera igreja é, a par das casas bem cuidadas e coloridas, um ex 

libris de Fundo das Figueiras que, na proximidade, oferece, para deleite dos viajantes, um restaurante onde a gastronomia da terra pode ser apreciada e descansadas as pernas da caminhada.

São João Baptista é o padroeiro da terra que, em Junho, assinala as festividades, entre o religioso e o profano. Para além da missa ao cair da tarde e da procissão que lhe segue, a festa comporta outras 

componentes menos sacras de que se destaca, pela fama que granjeou, o almoço colectivo que leva à localidade muitos forasteiros. Um desfile, corrida de cavalos e o baile pincelam de várias opções 

as celebrações do santo.

Fundo das Figueiras é também conhecido pelas preocupações ecológicas. Desde 2088, uma fundação para a defesa e preservação das tartarugas ali instalou base de operações, dissuadindo os 

caçadores furtivos e fazendo da terra porto seguro para esta espécie de répteis. Ali bem perto, uma outra aldeia, reconhecida pela sua morabeza, aguarda os visitantes. A criação de gado e a 

agricultura marcam a faina deste povo simples e afável, muito dado à partilha. A aldeia é reconhecida pela qualidade do seu queijo de cabra artesanal, depositário de saberes antigos passados de 

uma geração para outra. Junho é, como em todas as aldeias do norte da ilha (particularmente Fundo das Figueiras), marcado pelas festividades são-joaninas. No largo, paralelamente às celebrações 

religiosas, a animação musical apela a uns passos de dança. As corridas de burro e o jantar colectivo assinalam a festa com identidade própria, proporcionando aos passantes momentos únicos de 

convívio e confraternização.

Sal-Rei, a capital da ilha, pela sua pacatez e hospitalidade das gentes é local de visita obrigatória. Restaurantes e bares oferecem saberes e sabores da música e da gastronomia de Cabo Verde que 

ficarão para sempre gravados nas memórias de viagem. E, frente à cidade, é fundamental visitar o ilhéu do mesmo nome, revivendo a História nas ruínas do Forte do Duque de Bragança, apanhando 

“boleia” de embarcação de pescadores e tendo por seguro uma fantástica refeição de peixe bem fresco, de atum ou serra. Ocasião, também, para se fazerem amigos e levar, de regresso, o peito cheio 

da morabeza da ilha.

Ilha das dunas e da morna, paradisíaca e tropical, de beleza singular, onde o rei é o extenso areal que beija o mar azul-esverdeado, de águas tépidas durante todo o ano.

De grandes potencialidades para a prática de desportos náuticos, as praias da Boavista são consideradas das melhores do mundo. Delas destaca-se a do Curralinho ao sul da ilha, também conhecida 

por Santa Mónica por se assemelhar à de mesmo nome nos Estados Unidos da América. Com uma extensão de quase 10 Km, é apenas uma das muitas praias que se podem escolher, todas elas num 

isolamento próprio de locais ainda virgens, onde a marca do Homem não é visível. O desfrute é pleno de sensações agradavelmente novas. O isolamento deste paraíso agridoce terá, por certo, 

contribuído para a inspiração que levou ao nascimento de muitos dos músicos cabo-verdianos, passando a ilha a ser conhecida por "viveiro dos músicos". A morna, expressão máxima da música 

nacional, nasceu aqui. Serenatas e tocatinas são uma componente primordial na vivência deste povo acolhedor e simpático, cheio de "morabeza".

Em passeio pela ilha, na vila de Sal-Rei deparam-se-nos evidentes sinais de um passado rico, onde a arquitectura europeia se impôs. Os vestígios das salinas do séc. XVII, fonte principal da economia 

da época, traduzem também o período áureo que a ilha atingiu no passado. Defronte à vila podemos admirar as ruínas do antigo forte Duque de Bragança que descansa sobre um pequeno ilhéu, 

banhado por águas ricas em fauna marinha e vistas subaquáticas muito apreciadas pelos mergulhadores. Um pequeno cemitério judeu, junto a um novíssimo hotel da praia de Cruz, é uma preciosa 

relíquia, testemunho da comunidade judia que por aqui se radicou.

Em Rabil, a povoação mais próxima do aeroporto e antiga sede do concelho, pode ser admirada a antiga Igreja Matriz de S. Roque, a mais antiga da ilha, construída em 1801. Como curiosidade 

sublinhe-se que Rabil é também o nome pelo qual é conhecida nesta ilha a Fragata, ave marinha característica do arquipélago e em vias de extinção. Também motivo de visita neste local é a fábrica-

escola de cerâmica onde se pretende preservar as conhecidas peças de cunho próprio, cuja feitura utiliza métodos de raiz marcadamente africana.

Entre esta povoação e Estância de Baixo encontra-se um vasto vale rico em vegetação onde predominam os coqueiros e as tamareiras. Contrastando com o resto da ilha, a paisagem desta zona deve-

se à existência de uma vasta bacia hidrográfica, considerada como uma das maiores de Cabo Verde, mesmo que a água não corra senão em curtos períodos da época das chuvas. Porém, as povoações 

mais pitorescas são as localidades agrícolas do norte. Cabeça de Tarafe, Fundo de Figueiras e João Galego.

A gastronomia desta ilha está intimamente ligada à actividade principal da população, a pesca, facto que se traduz nos maravilhosos pratos típicos à base de peixe e marisco frescos, convidativos de 

um grande manjar.

Boavista é, na essência, uma ilha de gente calorosa que sabe receber quem pretende viver ali uma temporada de descoberta e descanso.

ILHA DA BOA VISTA



LAGOSTA GRELHADA
 17:00           9810145

  Restaurante Cafè del Mar

SEGUNDA-FEIRA

PRATO TRADICIONAL FEIJOADA
 20:00 - 23:00           2511075

  Cà Nicha

TARDE DE PIZZA - JANTAR
 18:30 - 21:30           9930811

  Restaurante Tortuga

CURIOSIDADES - Queijo de cabra

Desde os primórdios da descoberta do arquipélago que a Ilha do Boa Vista foi utilizada para criação de gado, sobretudo de cabras, cuja carne e as peles juntamente com o sal, foram 

durante várias décadas produtos para abastecimento dos barcos que aportavam às ilhas transportando escravos para o Brasil, e para comércio com a Europa.

Segundo narram os documentos da época, na ilha não havia produção agrícola, a não ser de algodão. O milho e o feijão para o sustento da população vinham de Santiago. Sendo a ilha 

bastante pobre, o aproveitamento do leite das cabras para a produção artesanal do queijo, foi um dos meios encontrados pela população rural para tirar algum proveito e melhorar o seu 

pecúlio. O queijo de cabra é um queijo produzido com leite cru a que se junta coalho e deixa-se durante 48 horas a uma temperatura suficiente para coalhar. Depois o coalho é escorrido 

num recipiente próprio e posto em pequenas formas que antigamente eram confeccionadas com fibra de palmeira. Depois de escorrer o soro todo, o queijo pode ser degustado fresco. 

Também pode ser seco, ficando ao ar livre por 72 horas ou mais. Na culinária cabo-verdiana o queijo é servido ao pequeno-almoço como fonte de proteínas, em sobremesa, às fatias, 

acompanhado com doce de papaia, marmelada ou goiabada, ou então em forma de pudim de queijo, uma especialidade da cozinha de Cabo Verde.



TERÇA-FEIRA

TARDE DE PIZZA - JANTAR
 18:30 - 21:30           9930811

  Restaurante Tortuga

NOITE DE LAGOSTA E MÚSICA 
 20:00 - 23:00           9721716

  Restaurante Alisios

NOITE REGGAE
 22:30           9524513

  Morabeza Beach Club

curiosidades - Tartarugas Caretta Caretta

Cabo Verde tem a 3ª maior população de nidificação do mundo de tartarugas cabeçudas (Caretta Caretta), sendo a Boa Vista a ilha mais importante para a reprodução desta espécie 

ameaçada de extinção.

As praias de Boa Esperança, no norte, e de Ervatão e Ponta Cosme no sudeste, são os locais de eleição para actividades de observação de tartarugas.

São lugares favoritos para a nidificação das tartarugas.

Uma estação internacional de pesquisa científica e conservação da tartaruga Caretta Caretta fica situado na praia de Ervatão e João Barrosa.



QUARTA-FEIRA

JANTAR COM FEIJOADA
 19:00 - 23:00           2511950

  Restaurante Esplanada Silves

MÚSICA E NOITE DE LAGOSTA 
 20:00           9943950

  Restaurante Mastì

MÚSICA AO VIVO NA PRAIA
 20:30 - 23:30           9524513

  Morabeza Beach Club

curiosidades - O Landú, canto-dança da Boavista

De acordo com o escritor António Germano Lima, o canto-dança landú da Ilha da Boavista é uma representação simbólica, de origem ritualista, através da qual os dançantes, a anteceder a 

primeira noite de núpcias, transportam-se sugestivamente para um jogo sexual, como que a provar para toda a comunidade a virilidade do homem e a fertilidade da mulher.

Alguns autores comentam pelos seus blogs, que este género foi trazido para Boa Vista “se acomodou a um espaço bem específico, a sala do baile matrimonial, e a um momento próprio, 

meia-noite, hora em que os recém-casados devem recolher-se aos aposentos nupciais”

morna – Género musical considerada a voz da alma Cabo-verdiana

Considerada um símbolo nacional e candidata a património imaterial da humanidade, muitos afirmam que a morna nasceu na ilha da Boa Vista.

Tradicionalmente tocada com instrumentos acústicos, a morna reflecte a realidade insular do povo de Cabo Verde, o romantismo dos seus trovadores e o amor à terra. 

A temática da morna é variada, o amor, a partida para o estrangeiro, o regresso, a saudade, o amor à pátria, o mar, entre outros. 

Na Boa Vista, a morna encontra a sua variante mais antiga e caracteriza-se por ter um andamento mais rápido e um estilo próprio. A Morna tradicional da Boa Vista Vista retrata situações 

jocosas, sátiras ou críticas sociais. A acentuação melódica é muito parecida com o lundú.



QUINTA-FEIRA

PRATO TRADICIONAL – CACHUPA
 12:30 - 15:00           9919331

  Restaurante Porton d'nos Ilha

TARDE DE PIZZA - JANTAR 
 18:30 - 21:30          9930811

  Restaurante Tortuga

MÚSICA AO VIVO - SIROCO
 20:00 - 23:00           9838847

  Restaurante Siroco

MÚSICA AO VIVO NA PRAIA
 20:30 - 23:30           9524513

  Morabeza Beach Club

curiosidades - BAlEIAs

Até o momento, Cabo Verde é a única zona de cria conhecida para baleia de bossa (Megaptera novaeangliae) no Nordeste do Oceano Atlântico. 

Dados históricos indicam que Cabo Verde foi uma importante área baleeira. As baleias de bossa e os cachalotes (Physeter macrocephalus) foram as principais espécies-alvo capturados 

pelos navios baleeiros dos EUA. 

A costa oeste de Boa Vista (de Ponta do Sol a Lacacão) tem sido reconhecida como o mais importante habitat e berçário da espécie no arquipélago. E segundo os ambientalistas, a zona do 

Porto de Sal Rei é tida como uma espécie de maternidade das baleias de bossa, que normalmente entram na fase de acasalamento em Cabo Verde entre os meses de Abril e Maio. 

Neste período facilmente se pode observar baleias nas águas costeiras pouco profundas. Um excelente espectáculo da natureza.

MÚSICA AO VIVO 
 20:00 - 23:00           2511800

  Cafe Kriola



SEXTA-FEIRA

caldeirada de lagosta e musica
 20:00  

  Hotel Boavista

LAGOSTA GRELHADA
 17:00          9810145

  Restaurante Cafè del mar

PRATO TRADICIONAL  Com MÚSICA  
 19:00 - 23:00           2511950

  Restaurante Esplanada Silves

PRATO TRADICIONAL - CACHUPA
 20:00 - 23:00           2511340

  Restaurante Bia

PRATO TRADICIONAL - CACHUPA
 20:00 - 23:00         9840370

  Restaurante Manguera

MÚSICA AO VIVO - SIROCO
 20:00 - 23:00           9838847

  Restaurante Siroco

“PAPA Q’FRISNOTE”
 20:00 - 23:00           2511075

  Cà Nicha

DJ NIGTH - AFRICAN MUSIC
 21:00         9925072

  Restaurante Cocoa

TARDE DE PIZZA - JANTAR 
 18:30 - 21:30          9930811

  Restaurante Tortuga



SÁBADO

PRATO TRADICIONAL COM MÚSICA
 12:30 - 15:00           9153709

  Casa do Pescador

CACHUPA E CHURRASQUEIRA
 13:00          2512095

  Restaurante Tortuga

SUNSET APERITIVE  
 17:00           9817392

  Restaurante Social Club

NOITE DE LAGOSTA
 20:00 - 23:00           9953653

  Restaurante Grill Luar

CATCHUPA RICA
 20:00 - 23:00         2511075

  Cà Nicha

MÚSICA AO VIVO - SIROCO
 20:00 - 23:00           9838847

  Restaurante Siroco

MÚSICA AO VIVO NA PRAIA
 20:30 - 23:30           9524513

  Morabeza Beach Club

TARDE DE PIZZA - JANTAR 
 18:30 - 21:30          9930811

  Restaurante Tortuga

MÚSICA AO VIVO 
 20:00 - 23:00           2511800

  Cafe Kriola



DOMINGO

SELF SERVISSE E MÚSICA AO VIVO
 12:30 - 15:00           9153709

  Casa do Pescador

CHURRASCO E MÚSICA AO VIVO  
 13:00           9838847

  Restaurante Siroco

TARDE DE APERITIVOS & SNACKS
 17:00

  Bahia Beach Club

FEIJOADA - PRATO TRADICIONAL
 20:00 - 23:00         9721716

  Restaurante Alisios

MÚSICA AO VIVO NA PRAIA
 13:00 - 14:30           9524513

  Morabeza Beach Club

TARDE DE PIZZA - JANTAR 
 18:30 - 21:30          9930811

  Restaurante Tortuga

CURIOSIDADES – Igreja de Fatima

Actualmente, perto da rotchinha, podem ser visitadas as ruinas da residência da casa de David Ben´oliel (praia David) e a igreja de Fátima, mandada construir para a esposa de David 

Ben´Oliel, que era católico. 

Naquele tempo, no dia 13 de Maio de cada ano, era habitual pessoas de toda a ilha, crentes em Nossa Senhora de Fátima, deslocarem até á capela para assistirem á missa, na presença dos 

Ben´Oliel. 

A igreja ficava situada a frente da praia privada do Sr. David, conhecido de “ Praia de David” situada na Zona de Fatima.

David Ben ́ Oliel, de origem judia, filho de Abranham Ben ́ Oliel, foi quem deu maior expressão a esta realidade conjuntural no século XX naquela ilha.  Considerado o expoente máximo 

do comercio judeu, pois era detendor de um enorme poderio económico e social, extensivo a todo o arquipélago, que terá prosperado até 1950.



REIS
 06 Janeiro           Religiosa/Cultural

  João Galego

Aniversário da Escola de Musica Municipal     
 Janeiro         Cultural

  Sal Rei

Janeiro         

formação em artesanato
 26 Fev - 02 Mar           Cultural

 Sal Rei

Fevereiro         

desfile do carnaval     
 13 Fevereiro           Cultural

  Praça Santa Isabel

Feira Tradicional de Sal Rei
 13 Fev  / 13 Mar  / 10 Abr  / 08 Mai / 12 Jun / 01-02 Jul 08 Ago / 11 Set / 09 Out

      13 Nov / 18-19 Dez

  Praça Sta. Isabel - Sal-Rei           Cultural

A Feira tradicional de Sal Rei é um evento com forte compromisso com a cultura, com a 

arte, com o social e com o desenvolvimento turístico, reunindo vários tipos de 

expressões artísticas e culturais ao ar livre como: artes plásticas, artesanato, 

palha/cestaria, bordados, pintura, fotografia, antiguidades, literatura, música, teatro, 

dança e gastronomia. Tal acontecimento enaltece o que há de mais importante e 

relevante na cultura da Boa Vista e com extremo respeito a todos aqueles que 

participam. Têm lugar todas as segundas sextas-feiras de cada mês na Praça de Santa 

Isabel.

AGENDA CULTURAL

Mês das mulheres
 01 - 31 Março           Cultural

  Sal Rei

Março         

formação de bateria
 03 - 15 Março           Cultural

  Sal Rei



AGENDA CULTURAL

Fórum de Turismo
 Maio           Cultural

 Sal Rei

Maio         

sao roque  
 08 Maio           Religiosa/Cultural

  Povoação Velha

Cruzinha lolo
 28 Maio           Cultural

  Estância de Baixo

santa cruz e pedrona
 03 - 04 Maio         Religiosa/Cultural         

  Rabil

As actividades de Santa Cruz iniciam sempre com uma semana de antecedência, ao ritmo 

de programas desportivos e culturais de várias ordens.  2/5 - Içar da Bandeira com 

coladeira e tambor no largo da Igreja do Rabil e na Cruz de Monquito, Jantar Popular 

(Canja, Guizode d´Capod e Cathupa k´botchada), seguido de noite cultural com música ao 

vivo, desfile de moda e dança na praça de Boaventura.  3/5 - Missa e Procissão de Santa 

Cruz seguido de almoço Popular, tarde cultural na rua de diante, cabeçada com corrida de 

burro, corrida de saco e matança de galo e Cutchi Midje, noite cultural com música ao 

vivo participação de músicos locais, e um grande Baile Popular no polivalente Libera.

Abril         

semana das artes
 14 - 19 Abril         Cultural      

  Sal Rei 



AGENDA CULTURAL

S.joao batista
 24 Junho         Religiosa/Cultural         

  Fundo das Figueiras

São João Baptista padroeiro da Comunidade Paroquial do Norte, A igreja fica situado em 

Fundo das Figueiras, de onde é natural o primeiro Presidente da Republica de Cabo 

Verde Aristides Pereira. As festividades começam no dia 23 de Junho na localidade de 

João Galego mas é no dia 24 que se celebra a solenidade deste Santo. Esta celebração 

começa com a tradicional Eucaristia/Missa solene às 10h, seguido do almoço popular. 

Pelas 14:30 começará o desfile no salão onde decorrerá o leilão.

ST.Antonio
 13 Junho          Religiosa/Cultural

  Povoação Velha

s.joazinho
 25 Junho           Religiosa/Cultural

  Cabeca Tarafes

Junho  - Julho         

Festividades do Município e de Nha Santa Isabel 
 Junho a 4 Julho        Religiosa/Cultural         

  Sal Rei

As actividades em honra a Festa do Município e da sua padroeira, Nha Santa Isabel têm 

início no mês de Junho, com uma grande mostra de actividades Social, Cultural e 

Desportiva do Concelho e terminam a 04 de Junho, dia do Município da Boa Vista e da 

Padroeira Santa Isabel, com a celebração da tradicional procissão, almoço popular, 

provas de natação, regata, corrida de cavalo e o baile popular. Relativamente ao desporto 

são realizados competições e torneios de futebol, futsal, andebol, basquetebol, voleibol 

de praia, atletismo, ciclismo, salto em comprimento, jogos de ringue, tacada, cartas, uril, 

damas, natação, regate de botes e corridas de burro e cavalo. Lançamentos de livros, conferências, worshops, feira tradicional de Sal-Rei, concertos, show musical, a tradicional “Noite da 

Guitarra”, teatro e exposições são actividades que enriqueceram o cardápio cultural.Praticamente durante um mês a ilha vive actividades culturais com actividades espalhados por toda a 

cidade, sem esquecer o grande espectáculo do famoso baile popular que acontece no dia 4 de Julho no Polivalente Djidjung.



Dia Nacional da Cultura   
 18 e 19 Outubro          Cultural

  Sal Rei

Semana da Morna e da Gastronomia   
 21 a 27 Setembro         Cultural

  Sal Rei

Feira das Pescas   
 Novembro         Cultural

  Sal Rei

N. sra. Conceição
 08 Dezembro         Religiosa/Cultural

  Povoação Velha

Setembro         Outubro         

Novembro         Dezembro         

AGENDA CULTURAL

Agosto         

n. sra. pietade
 15 Agosto           Religiosa/Cultural

  João Galego

Sao roque
 16 Agosto           Religiosa/Cultural

  Rabil

N. Sra. da paz
 03 Agosto         Cultural

  Bofareira

Festi Cabra – Feira Sector Agrícola    
 Agosto         Religiosa/Cultural

  Aldeias de Norte

Festival Praia de Cruz
 22 - 23 Agosto         Cultural      

  Praia de Cruz 

O Festival da Praia de Cruz é o maior evento cultural que se realiza no Município. Já vai 

na sua XXV edição e pelo palco tem passado artistas de grande renome.  Durante dois 

dias a Praia de Cruz ganha brilho e música e recebe uma grande quantidade de pessoas 

que vivem na ilha, nas outras ilhas do país além dos turistas. A cada ano o festival tem 

ganhado maior qualidade e o objectivo é que o Festival da Praia de Cruz seja um grande 

produto turístico/cultural da Boa Vista.





Boa Vista a terra dos encantos

Grande parte do encanto da Boa Vista é estar rodeado por uma imensidão de areia branca e mar azul que nada ficam a dever a qualquer paradisíaca ilha do mundo. Mas, 'Bubista' é muito 

mais do que as suas belas praias. Terra de mulheres rendeiras e de exímios instrumentistas. Terra de 'cabrers' onde o ingrediente secreto do turismo é a simplicidade das suas gentes. 

Por todo o lado edificações visivelmente recentes provam que a Boa Vista é quiçá a ilha do arquipélago que melhor soube aproveitar o 'boom' do desenvolvimento turístico e que vai 

sobrevivendo à crise, renovando-se.

Construções bem avançadas e projectos modernos dão conta do nascimento para breve do centro comercial de Sal Rei, pavilhão e de um centro de artes e cultura bem no coração da 

cidade demonstrando a aposta nas economias criativas e no turismo cultural. Mas também não faltam vivendas, condomínios fechados, grandes hotéis e resorts de luxo para provar que 

Boa Vista cresceu imenso nos últimos anos.

Quase que diariamente aterram no aeroporto internacional Aristides Pereira voos charter e low cost trazendo centenas de turistas que de todo o mundo chegam para conhecer esse 

pequeno oásis.

Engana-se contudo quem pensa que desfrutar desta ilha paradisíaca é cada vez mais um luxo para poucos bolsos. O que não faltam são pensões e residenciais adaptados de casas de 

família e que por isso herdaram a simpatia e hospitalidade das suas gentes onde muito dificilmente o viajante não se sentirá em casa. Acomodações bem mais em conta e uma alternativa 

para quem gosta de viajar mas não tem muito para gastar.

Visitamos a Boa Vista numa das melhores alturas do ano. Precisamente no fim-de-semana em que acontece o Festival de música da Praia de Cruz, conhecido por ser um palco de 

excelência e que escolhe a dedo os músicos que por aí passam. A edição deste ano celebra vinte e cinco anos deste festival e também não foge à regra. Mas além da música de qualidade, 

assistimos a um festival de cores, de culturas e de vozes que ecoam em várias línguas e sotaques cumprimentando velhos amigos ou fazendo novos.

É boa a sensação de caminhar por entre as barracas de comes e bebes numa agradável noite de sexta-feira. São turistas, emigrantes ou gente como nós que resolveram matar as saudades 

da ilha que reivindica para si o nascimento da morna, expoente máximo da nossa identidade musical.

No curriculum esta ilha, a primeira a ser descoberta, também carrega a responsabilidade histórica de ter editado o primeiro Boletim Oficial do país em Agosto de 1842.

Por mais que nos agrade falar da Boa Vista temos que assumir que o melhor será ver e sentir. Ainda há tempo para colocar a mochila às costas e revisitar Bubista. 

Um banho nas águas calmas de Estoril ou o espectáculo natural de mergulhar perto de um dos quarenta navios encalhados nas suas águas. Um passeio de moto quad pelas dunas de 

Chaves ou o prazer de ir até Rabil saborear um queijinho branco e um copo de leite fresco de cabra. É só escolher.

Ainda que por uns dias apenas. 

Quem sabe no próximo final de semana? O peso da mochila será provavelmente, o único que irá sentir sobre os ombros.

Como vir?

Com a inauguração do Aeroporto internacional Aristides Pereira chegar à Boa Vista é cada vez mais fácil. Os voos low cost chegam diariamente da Europa e os bilhetes podem ser 

comprados através da internet.  A TACV também tem voos quase todos os dias e há barcos que fazem ligações a partir de ilhas como São Vicente, Sal e Santiago com preços que variam dos 

1500 aos 3500 escudos.

Onde ficar?

As ofertas são muitas e variam desde hotéis e resorts cinco estrelas até pequenas pensões e guest houses. Ou seja, uma noite na Boa Vista pode custar 1200 ou ultrapassar os 7000 

escudos por pessoa dependendo da sua escolha e disponibilidade financeira. 

Onde comer?

Assim como sítios para ficar, comer não é um problema na Boa Vista. Aconselhamos a saborear peixe fresco e marisco. Uma opção agradável quando estiver muito calor. Há pequenos 

restaurantes e esplanadas nas diversas localidades onde o cardápio é variado e os preços não são exagerados.

Dicas ao viajante

Se vai para a Boa Vista aconselhamos a esquecer o bronzeador e optar sempre pelo protector solar. A ilha é muito árida com poucas árvores para sombra e o sol a pique tende a queimar 

muito a pele. Faça amizade com locais. Por ser uma ilha turística, alguns preços são claramente mais elevados mas os moradores podem aconselha-lo quanto a opções mais económicas. 

Se gosta de desporto experimente surf ou outro desporto náutico. Uma semana de aulas para adulto ronda os oito mil escudos e são duas horas por dia.

Fonte: Expresso das Ilhas

A ILHA FANTÁSTICA



Abrilhantada pelos seus inúmeros postais de visita, a ilha da Boa Vista é com certeza um destino turístico único e que permite ao visitante gozar de uma experiencia inigualável. 

O Deserto de Viana foi o escolhido na categoria de 

dunas e corredores dunares e ficou entre as 7 

Maravilhas de Cabo Verde. 

A paradisíaca Praia de Santa Mónica, com 18 quilómetros de extensão, encontra-se entre as 7 Maravilhas dessa ilha.

A volta da praia é um areal a perder de vista, oferecendo aos turistas a experiência de se sentir único numa praia deserta e isolada.

7 MARAVILHAS DA BOA VISTA 

A nível grutas, rochas, rochedos e ilhéus foi eleita a 

Buracona, uma gruta natural encravada nas rochas na 

praia da Varandinha.

Essa gruta é rodeada também pelas águas do atlântico 

com o seu puro azul-turquesa. 

Na categoria de montanhas, serras, falésias e ravinas a 

opção recaiu sobre a Rocha de Santo António.

Já na categoria de monumento natural de cariz 

vulcânico, hà a Rocha de Estância, situada junto à aldeia 

de Povoação Velha. Com os seus 357 metros de altura, 

constitui um dos relevos de maior destaque da ilha. Pelo 

seu valor paisagístico, da fauna e da flora.

A baía de Sal Rei foi escolhida para estar entre as 7 

Maravilhas da Boa Vista, devido a sua riqueza da vida 

marinha e por ser um dos principais núcleos de 

reprodução do atlântico da baleia de bossa e de 

tartarugas marinhas.

A Reserva Natural da Tartaruga Marinha que engloba 

toda a costa virgem do Leste da ilha que vai de Ervatão a 

Curral Velho assumiu a categoria, paisagem ou áreas de 

interesse científico, endemismo vegetal ou animal 

intrínseco de Cabo Verde.



Sal rei
Considerada a coração do Município da Boa Vista, é também o maior centro urbano e capital da ilha. Sal-Rei é uma cidade bastante calma, com traços típicos de influência europeia. Em 

frente à baía de Sal-Rei pode-se avistar um pequeno ilhéu com o seu forte de nome “Duque de Bragança” que foi construído pelos portugueses para os eventuais ataques dos piratas. A 

cidade de Sal-Rei é repleta de praias belas e atraentes que convidam a um bom banho e mergulho.

deserto de viana
Concebido pelas areias transportadas pelos ventos do Sahará, o exótico Deserto de Viana, é local de paragem obrigatório, na ilha das dunas. Com 1 km de largura e 5 km de comprimento, 

é caracterizado por um ponto de beleza inigualável.Esse postal de visita da Boa Vista é uma área de dunas e areia branca convidativo a um verdadeiro passeio pelo deserto, cuja 

vegetação está marcada pela presença de tamareiras, acácias e onde sobressai um pequeno oásis de coqueiros. A união dessas características rendeu-lhe o título de uma das 7 Maravilhas 

de Cabo Verde.

Olaria de Rabil
A ilha das dunas, também é conhecida como a terra da olaria.  Ainda se preserva a técnica ancestral de transformar o barro tradicional em produtos úteis. Construída em 1960, a Escola de 

Olaria de Rabil é uma oficina, onde os artesões trabalham com tanta delicadeza moldando a cerâmica à moda antiga. Esta técnica ancestral, desde a preparação da matéria-prima até o 

produto acabado, atrai o gosto dos pedestres que por ali circulam sobretudo os turistas. São poucos os artesões que conservam esta técnica, produzindo utensílios como potes, pequenas 

tartaruguinhas, como a referência da ilha, vasos, e outros objectos. Mas o mais interessante é que essas peças são ajustadas, refinadas e alisadas manualmente.  De seguida são expostas 

ao sol para secar e depois levadas ao forno, um caldeirão dos antigos que entretanto foi adaptado ao gás.  Ali também se confecciona para encomendas e a gosto do freguês, por isso, não 

deixe de visitar este espaço, onde ainda podes ver e apreciar o fabrico dos materiais á moda antiga.

Chaminé de Chaves
Na Boa Vista, entre Rabil e Praia de Chaves, funcionou no iniciou deste século, uma fábrica para a produção de tijolos e telhas, uma estrutura industrial ao nível da tecnologia europeia de 

então. A fábrica que produzia essencialmente para a exportação aos países da África Ocidental, fechou as suas portas por volta de 1928, por razões ainda desconhecidas. Os seus produtos 

eram de alta qualidade, uma vez que trabalhava modernamente para a época. Empregava várias dezenas de operários oriundos doutras ilhas, que não só da Boa Vista.

A chaminé ainda intacta emerge imponente sobre as dunas da Praia de Chaves, testemunho desse grande empreendimento cujas ruínas estão quase totalmente submergidas pela areia e 

pela memória da ilha. Uma outra iniciativa no sector teve lugar nos finais dos anos 50, por determinação da Administração Colonial. Foi criada a Olaria Escola de Chaves, que com a 

instalação de prensas manuais iniciou uma produção de telhas e outros produtos executados à roda. Data desse momento a introdução da roda do oleiro movido a pé, que não chegou a 

implantar-se de facto. A escola de Olaria fechou com o advento da independência..

Cemitério judaico 
Situado na zona de Rotchinha, trata-se de um dos patrimónios arquitectónicos mais importantes da Boa Vista.  A sepultura é o marco real da existência nessa ilha de uma importante 

comunidade judaica, imigrada nos meados do século XIX.  O cemitério judeu é considerado uma das heranças mais interessantes da comunidade judaica na Boa Vista.

PATRIMÔNIO CULTURAL

Bofareira
A povoação da Bofareira encontra-se localizada na parte Norte da ilha. Numa volta a pé por Bofareira é 

possível visitar o centro de juventude ali instalado com internet e espaço para formação, o clube social, 

cultural e desportivo e a a praça central que nos convida a um bom descanço. Um povoado pequeno, mas 

onde o visitante não fica indiferente á morabeza dos habitantes. 

Rabil 
A comunidade urbana do Rabil localiza-se na parte centro Oeste da Ilha, situada entre a Ribeira de Rabil e o 

Aeroporto, constituí o segundo pólo de desenvolvimento urbano e económico da ilha. Na localidade situa-

se a famosa Escola de Olaria do Rabil, onde ainda mantem a tradição de moldar o barro manualmente.

Trata-se do segundo centro urbano da ilha, onde podemos encontrar pequenos traços culturais e históricos 

da ilha, entre os quais destaca a Igreja de São Roque, construída em 1802



João Galego
João Galego juntamente com as aldeias de Fundo das Figueiras e Cabeça dos Tarafes constituem a região da ilha, popularmente conhecida como Norte. Todos eles, pertencentes à 

freguesia de São João Batista. A pacata, pequena e simpática aldeia de João Galego, é uma área com os seus cerca de 800 habitantes, onde a agricultura e a criação de gado constituem a 

principal fonte de rendimento das famílias.  As suas gentes são afáveis e acolhedoras.  Por ali, a aposta na agricultura é bastante forte, servindo não só para o autoconsumo, mas também 

para abastecer um pouco a ilha. Pelo menos três vezes por semana deslocam-se a cidade de Sal-Rei, para comercializar os seus produtos no mercado municipal. A produção do queijo de 

forma artesanal é também outra marca da localidade de João Galego. Em Junho, a aldeia celebra as festas de São João Baptista, promovendo diversas actividades desportivas, culturais e 

recreativas. Essas celebrações são celebradas também nas aldeias vizinhas de Fundo das Figueiras e Cabeça dos Tarafes.  João Galego é conhecido como a terra dos grandes tocadores de 

violão onde podemos destacar Pedro Magala com um CD no mercado intitulado “Bordão de Nha Violão”.

Fundo das Figueiras
É um pequeno povoado situado no norte da Boa Vista, perto de Cabeça dos Tarrafes.  O povoado é composto por algumas ruas com sombras oferecidas por arbustos de hibiscos e 

buganvílias. As responsabilidades religiosas das festividades de São João Baptista ficam ao cardo da população dessa localidade, onde situa a igreja desse santo padroeiro do norte.

Além das actividades tais como uma missa vespertina, procissão, corrida de cavalo, almoço popular, um leilão paroquial e baile.

Durante o mês de Junho, antecedendo as festividades acontecem sempre os torneios de bisca, cartas e inter-povoações com a grande final no dia 23, véspera do dia do Santo Padroeiro.

Cabeça dos Tarafes
Cabeça dos Tarafes é das três a aldeia mais pequena situada no Nordeste da ilha. Em Junho a aldeia celebra as festas de São Joãozinho, com uma missa na escola local, um almoço popular 

e um baile de coladeira. As festividades iniciam logo cedo, com uma matança de capado para enriquecer o almoço popular.

Povoação Velha 
Fazendo parte de uma pequena lista de momentos e pontos de encanto para visitar na ilha das dunas, encontramos no sopé da montanha, conhecida como Rocha Estância, a aldeia de 

Povoação Velha, aquela que já foi a capital da ilha até 1810. Para os mais velhos este é ponto onde nasceu a história de Boavista. A primeira localidade a ser povoada.  Uma aldeia de pouca 

moradia, sempre sossegada, onde os vizinhos se dão muito bem. Vários turistas são atraídos à esta pequena povoação já que fica próxima de uma das melhores e mais linda praia de Cabo 

Verde, a praia de Santa Mónica. Podemos aí conhecer a Capela de Santo António datada de 1800 e a Igreja da Nossa Senhora da Conceição. Apesar de ganhar novas construções, os traços 

de outrora ainda permanecem vivos na aldeia.  A sua proximidade às praias da Varandinha e de Santa Mónica, a última considerada uma das melhores e mais linda do país, é um convite 

para a paragem obrigatória dos turistas que procuram praias desertas, fabulosas de água quente, pura e cristalina. Os atractivos e a posição privilegiada convidam a um investimento no 

turismo rural, isto é, na aldeia as ruínas do passado, as suas histórias a afabilidade das suas gentes e o ambiente agradável, que culminado com os produtos frescos da agricultura e criação 

de gado, representam alguns dos ingredientes para um investimento no turismo rural. Para incrementar o turismo e ter mais meios para atracção turística, nasceu na aldeia o atelier das 

artes, onde a produção do artesanato genuíno é a palavra de ordem, onde pode encontrar desde chapéus de palha, tecelagem, bijuteria cestaria e olaria, feita com matérias-primas locais e 

recicladas.  Com a criação deste projecto espera-se que a venda de produtos artesanais locais aumente face à venda de produtos artesanais da Costa africana, que fazem fileira em todas 

as ruas da localidade.

Estância de Baixo 
Uma pequena localidade da ilha da Boa vista, situada a sudoeste da cidade de Sal – Rei e a oeste do deserto de Viana, recentemente reconhecida como uma das sete Maravilhas de Cabo – 

Verde. Segundo informações recolhidas, através das pessoas mais antigas da aldeia, a população de Estância de Baixo, sempre teve como principais actividades a agricultura, a criação de 

gado e a produção de cal. 

Antigamente o meio de transporte utilizado era os burros, que lhes serviam para transportar as suas mercadorias, nomeadamente queijos, pele de animais, carne, tchacina, cal, Lã de 

bambardeira, purgueira, carvão, entre outros para serem vendidos na Vila de Sal – Rei, elevada actualmente a categoria de cidade.

A aldeia também é famosa pelas muitas realizações de baptizados de bonecas de trapos e pelos autênticos banquetes, com grandes bailes de «picapada», muitas serenatas, bailes 

populares nos sobrados e rabecadas, promovidos pelos executantes de guitarra e violino e pela população em geral.

A festa tradicional de Cruz de Nhô lôl faz jus a festa rija nessa localidade, que é celebrado todos os anos, no último sábado do mês de Maio. 
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www.municipiodaboavista.cv

Atelier de Artes da Povoação Velha

Mais informações na agenda online

Centro de Arte e da Cultura da Boa Vista
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