ROTA SUSTENTÁVEL POR CIDADE VELHA
RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO

Descrição geral
Este passeio, permite descobrir, em menos de
meio dia, os elementos mais importantes do
património histórico-cultural de Cidade Velha
(Ribeira Grande de Santiago), o núcleo de
população mais antigo em Cabo Verde, incluído
no Listado de Património Mundial da UNESCO
em 2009, e catalogada como uma das Sete
Maravilhas de Origem Português no Mundo.
Esta velha cidade conserva ainda parte do
impressionante traçado original da primeira
rua urbanizada por europeus, a famosa Rua
Banana. Em paralelo à Rua Banana existem
outras duas ruas: a rua Carrera e a rua de
Nossa Senhora do Rosário, onde encontra-se a
igreja do mesmo nome que, erigida em 1495, é
a igreja colonial mais antiga do mundo.

Ficha técnica
Localização geral: Ribeira Grande de Santiago
(Cidade Velha). A 12 km de Praia, no extremo
sul da ilha de Santiago.
Tipo de rota: passeio temático (património
histórico e etnográﬁco).
Tipo de itinerário: circular.
Início e ﬁm: Praza do Pelourinho.

Distancia aprox: 3,3 km.
Duração aprox: 1,5 horas.
Desníveis e Declives:
- Altitudes: mín. 4 msnm; máx. 122 msnm.
- Declives: 33%, -40%.
Grau de diﬁculdade: baixo.
Diﬁculdades técnicas especíﬁcas: não possui.
Lugares de interesse:
- Praza do Pelourinho.
- Sé Catedral.
- Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
- Igreja Hospitalária da Misericórdia.
- Fortaleza Real de São Filipe.
- Rua Banana.
- Convento de São Francisco.
- Praia.
- Bairros de comerciantes e pescadores.
Outras informações a ter em conta:
Para aceder ao convento de São Francisco e à Fortaleza
de São Filipe é necessário comprar um bilhete de
entrada.
Poderão encontrar mais informação sobre esta rota no
Gestor de Património Cultural para Cabo Verde criado
pelo
CICOP
no
marco
de
este
projecto
http://gestorpatrimoniocultural.cicop.com.
Sua ﬁcha informativa inclui uma descrição do interesse
histórico-cultural de Ribeira Grande de Santiago (Cidade
Velha), assim como uma série de referências
documentais e informativas.
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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 retorno, para
facilitar sua localização. É importante dispor de
um seguro de acidentes e responsabilidade
civil adaptado à actividade a realizar.
Lembre-se: ante qualquer problema sério não
duvide em chamar ao telefone oﬁcial de
emergências (012).
Equipamento imprescindível
Segure-se de levar a informação necessária
para realizar a rota. Ademais, deve levar água e
comida
suﬁciente,
roupa
e
calçado
apropriados e telefone móvel.

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.
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)

