ROTA CICLISTA SUSTENTÁVEL POR BRAVA

Descrição geral
Com início e ﬁm no porto de Furna, trata-se de
uma rota em bicicleta de montanha, de dois
dias e meio de duração, que permite conhecer
as paisagens da ilha mais ocidental do Cabo
Verde. Por estrada de pedra (calçada
portuguesa) e caminhos de terra, trata-se de
uma travessia que combina as partes lhanas
com ascensões compridas e inclinadas,
passando por zonas urbanas, rurais e naturais.
Trata-se de um itinerário exigente, exclusivo
para cicloturistas com nível alto, mais com
indubitável interesse eco-cultural.

Ficha técnica
Localização geral: ilha de Brava.
Tipo de rota: ciclismo desportivo e temático
(natureza, paisagem e etnograﬁa).
Tipo de itinerário: circular (por etapas
lineares).
Início e ﬁm: porto de Furna.
Distancia aprox: etapa 1: 7 Km; etapa 2: 20,5
Km; etapa 3: 20 km
Duração aprox: 3 dias.

Desníveis e Declives:
- Altitudes: mín. 4 msnm; máx. 700 msnm.
- Declives: 45%, -45%.
Grau de diﬁculdade: alto.
Diﬁculdades técnicas especíﬁcas: exposição continuada
à alta insolação e calor; secções por calçada portuguesa
e caminhos de terra; secções de ascenso forte e
prolongado.
Lugares de interesse:
- Furna.
- Nova Sintra.
- Miradouro Mirabeleza.
- Nossa Senhora do Monte.
- Miradouro de Graciosa.
- Miradouro de Miragrandeza (Monte Gratão).
- Cachaço.
- Lomba Tantum (opcional).
- Fajã d’Água.
- Piscinas naturais.
- Antigo Aeroporto.
Outras informações a ter em conta:
A rota é desenhada para uma estadia mínima em Brava
de três dias (duas noites).
O percurso decorre por zonas com pouca vegetação.
Portanto, a exposição ao sol é constante. Isto, junto às
altas temperaturas existentes durante todo o ano, fazem
necessário aproveitar as primeiras horas do dia para
avançar o máximo possível. Portanto, precisa de boa
preparação com o equipamento adequado para estas
condições extremas.
Não há fontes de provisão de água durante grande parte
do itinerário
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Planiﬁcar a rota adequadamente,
consultar a predição meteorológica,
fazer a rota acompanhado e comunicar o
itinerário a realizar e a hora prevista de
regresso. É importante dispor de um
seguro de acidentes e responsabilidade
civil adaptado à actividade a realizar e
revistar sua bicicleta antes de iniciar a
rota.
Lembre-se: ante qualquer problema
sério, chamar à Policia Nacional: 102,
Ambulância: 131, Bombeiros: 130.
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Esta rota é um Produto Turístico Sustentável desenvolvido no projecto
SOSTURMAC para contribuir à integração dos novos valores na dinâmica
turística e desta forma fomentar sua conservação.
O Projecto SOSTURMAC não faz-se responsável das possíveis consequências que
podam derivar-se do emprego da informação contenida em esta publicação (ano
de edição: 2020)

Equipamento imprescindível
Informação necessária para desenvolver
a rota e ferramentas para solucionar
falhas na sua bicicleta. Água e comida
suﬁciente, capacete, luvas, roupa e
calçado adequados e reﬂectores, e
telefone móvel com GPS.

Código do viajante responsável
Deve realizar as rotas da forma mais
sustentável e responsável possível. Por
isso, fundamentalmente, deve reduzir
tudo o possível a marca de carbono
associada à realização desta actividade e,
sobre tudo, deve respeitar a natureza.

