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ASTRO
Informação Geral
Localização: Continente Africano
Capital: Praia
Temperatura média 30º
Clima: Tropical Seco, com duas estações.
Estação seca: dezembro a junho.
Estação de chuva: agosto a outubro. No entanto, a possibilidade de chuva é extremamente
reduzida, chegando inclusive a não chover durante anos.
Horas de voo: 4 horas

Ilha do Sal:
·Buracona- piscina natural no meio de rochas de origem vulcânica. Não perder o seu “Olho Azul”;

Moeda: Escudo cabo-verdiano, 1=110,265 CVE
Pagamento com cartão Visa, Visa Electron, Master Card e Maestro. American Express não é
compatível
Documentos: Taxa deSegurança Aeroportuária (TSA) e passaporte com validade mínima de 6
meses.
Vacinação: Não são obrigatórias, mas são aconselhadas as seguintes vacinas: Febre Amarela,
Malária Hepatite A,B, C e Tétano
Corrente elétrica: 220 V
Nível de segurança: De dia alto. De noite aconselhamos a não andar sozinha/o
Conselhos: Não beber água corrente e comer apenas vegetais e frutos descascados
Nível de segurança: De dia alto. De noite aconselhamos a não andar sozinha/o
Contactos úteis:
Aeroporto: Espargos – 2411468
Correios de Cabo Verde: Espargos - 2411468
Correios de Cabo Verde: Santa Maria – 2411468Farmácia Aliança: Espargos- 2411468
Números de emergência:
- Hospital: 130
- Bombeiros: 131
- Polícia: 132

·Salinas de Pedra Lume- salinas formadas no interior de um vulcão extinto.
A concentração de sal é tanta que é possível ﬂutuar. Aconselhamos a não deixar a água entrar
em contacto com os seus olhos.
Está desde 2016 na lista provisória de Património Mundial por parte da UNESCO;
·Pontão de Santa Maria- é talvez a imagem de marca da ilha do Sal, é onde os pescadores pescam,
as crianças brincam, jovens jogam futebol na praia e os mais corajosos saltam para a água;
·Monte Grande;
·Baía da Parda/ dos Tubarões- conviver com tubarões-limão num local com água pelos joelhos,
acompanhados por um guia local. Os maiores tubarões podem chegar aos 3 metros,
porém eles são inofensivos aos seres humanos e comem apenas algas e peixes;
·Viveiro Botanical Garden.

Ilha de Santiago:
•Cidade Velha: Foi aqui que os navegadores portugueses chegaram quando descobriram Cabo Verde.
É considerada Património Mundial Cultural por parte da UNESCO, desde 2009.
Dentro da Cidade Velha: Ruínas da Sé Catedral, Largo do Pelourinho, Igreja de Nossa Senhora do Rosário,
Forte Real de São Filipe;
•Cidade da Praia: Está desde 2016 na lista provisória de Património Mundial por parte da UNESCO.
Dentro da Cidade da Praia: Praça Alexandre Albuquerque, Mercado de Sucupira, Museu Etnográﬁco
da Praia;
•Ilhéu de Santa Maria: No passado albergou doentes leprosos, atualmente restam somente ruínas.
Cercado de água, é alcançável a bote ou a pé, na maré baixa. Foi neste ilhéu que Charles Darwin,
na sua famosa viagem de circum-navegação a bordo do navio HMS Beagle, fez as suas primeiras
observações geológicas, em 1832.
•Parque Natural da Serra da Malagueta;
•Praia do Tarrafal;
•Campo do Tarrafal- antigo campo de concentração;
•Monte Tchota;
•Mercado de Assomada;
•Estátua de Diogo Gomes- navegador e explorador português do século XV,
responsável pela descoberta de Cabo Verde por parte dos portugueses;
•Pico da Antónia;

Ilha da Boavista:

•Farol de D. Maria Pia.

•Praia da Atalanta: Onde pode encontrar os destroços de um navio naufragado em setembro de 1968;

Datas importantes:

•Museu Dos Náufragos;
•Capela de Nossa Senhora de Fátima;

19 de Março

•Farol do Morro Negro;

Festa de São José

•Ilhéu de Sal Rei;

(Palmeira)

•Reserva Natural de Tartarugas - Visitas guiadas para observar a nidiﬁcação de tartarugas realizam-se

3 de Maio

todas as noites de junho a meados de outubro. Agosto é mês de pico de temporada de desova.

Festa de Santa Cruz
(Espargos, Santa Maria)

Outras atividades:

13 de Junho
Festa de São João

Andar de buggy, dançar morna e funaná, restaurantes com boa comida, Mountain bikes, Trekking,
Ténis, Suf, Kite Surf, Windsurf, Vela, Body Board, Bird Watching, Hipismo, Golfe, Mergulho e

24 de Junho
Festa de S. Pedro

Pesca submarina, à linha ou de alto mar.
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(Alto de S. João, Alto Solarine, Pedra Lume)

(Hortelã)
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