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nosso mais recente projeto de viagens
com História, Património e Memória,
resultante da parceria entre o prestígio
do CNC - Centro Nacional de Cultura, o
conhecimento científico do CHAM - Centro
de Humanidades da Universidade Nova, e a
excelência da TRYVEL - Groups & Incentives.

A Descoberta da
África do Sul

Das caravelas quatrocentistas
aos Exploradores Modernos

Bartolomeu Dias

Vasco da Gama

O

s Descobrimentos portugueses desencadearam o processo de Globalização das
relações da Humanidade e provocaram uma Revolução Geográfica. O primeiro grande
contributo foi o reconhecimento sistemático da costa ocidental africana e a perceção
da forma do Oceano Atlântico. A busca da Índia das especiarias exigia a descoberta de
uma passagem entre o Atlântico e o Índico, o que foi alcançado por Bartolomeu Dias e
confirmado por Vasco da Gama.
A primeira parte deste percurso é consagrada à visita aos locais mais relevantes dessas duas
viagens. Através da cartografia, da narrativa dos cronistas e do diário de Vasco da Gama
poderemos conhecer os locais onde as tripulações desembarcaram e as peripécias vividas
nessas primeiras explorações. Além dos textos históricos, teremos ainda ocasião para recordar
o modo como esses mesmos feitos foram assinalados na obra-prima de Luís Vaz de Camões,
Os Lusíadas. Finalmente, poderemos também apreciar o modo como a memória desses feitos
pioneiros é hoje recordada pelos habitantes da África do Sul.
A passagem por este grande país não pode ignorar os importantes acontecimentos das últimas
décadas em que se deu uma transição difícil (e até tida por impossível) de um regime de
apartheid para uma democracia. A visita à antiga prisão de Nelson Mandela, em Robben Island
e ao Museu do Apartheid, em Joanesburgo serão, por isso, pontos relevantes do nosso trajecto.
A segunda parte do nosso itinerário decorrerá no interior da África meridional e permitirá
evocarmos os esforços centenários de reconhecimento do interior do continente e, mais
particularmente, as lutas travadas pelos europeus na segunda metade do século XIX que levaram
à definição do atual mapa político de África. Victoria Falls, além da sua beleza natural, é o local
ideal para lembrarmos o processo que levou à Conferência de Berlim e que esteve igualmente na
origem da crise do mapa cor-de-rosa.
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Assim, esta viagem começará sob o signo de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, para terminar
sob o imaginário de Serpa Pinto, Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo, além do lendário David
Livingstone.
João Paulo Oliveira e Costa
Historiador

1º DIA (17 JAN.) - LISBOA / DUBAI
11h00 – Encontro dos participantes no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.
13h35 – Partida em voo Emirates (EK 192) para o Dubai.
2º DIA (18 JAN.) - DUBAI / CAPE TOWN
01h05 – Chegada ao Dubai. Formalidades de transbordo.
04h00 –Partida em voo Emirates (EK 772) para Cape Town. Noite a bordo.
11h55 – Chegada a Cape Town e formalidades de desembarque. Transfer para
o Hotel The Commodore 4**** ou similar. Almoço no hotel. Por volta das
16h00, subida à Table Mountain, elevação que domina a cidade, cuja primeira
representação se encontra no célebre planisfério de Cantino (1502); António
de Saldanha, capitão-mor de uma das armadas da Índia de 1503 foi o primeiro
europeu a subir ao seu topo. Panoramas espetaculares sobre a terra e sobre o
mar deparar-se-ão a seus pés, em Robben Island, incluindo o famoso pôr do sol
de Table Bay. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
3º DIA (19 JAN.) - CAPE TOWN
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita a Robben Island, local onde Nelson
Mandela esteve preso durante 27 anos. Almoço em Waterfront, que é um amplo
espaço comercial - a área mais visitada na cidade do Cabo e quiçá na Africa
do Sul, conhecida pela sua vivacidade, luxo, variedade e entretenimento. Tarde
livre com possibilidade de visitar a estátua de Bartolomeu Dias. Jantar no hotel
e alojamento.
4º DIA (20 JAN.) - CAPE TOWN
Depois do pequeno-almoço, partida para visitar o Parque Nacional da Costa
Oeste com miradouros com belas vistas sobre a lagoa e o mar. Paragem em
St. Helen Bay, para conhecer o Monumento da Gama e o farol em Stompneus
Bay. Foi em St. Helen Bay que Vasco da Gama fez a primeira escala depois de
Cabo Verde e onde fez medições astronómicas com um astrolábio de grandes
dimensões. Leitura de passagens do Diário da viagem de Vasco da Gama e de
Os Lusíadas. Almoço na vila de pescadores de Paternoster, com tempo livre para
caminhar na bela praia em frente ao restaurante. Regresso à Cidade do Cabo.
Jantar e alojamento.
5º DIA (21 JAN.) - CAPE TOWN
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção ao Cabo da Boa Esperança. A
visita segue a fabulosa linha da costa ao longo do Atlântico passando pelas
praias de Llandudno, Camps Bay e Clifton. Rumaremos depois até ao Parque
Natural do Cabo da Boa Esperança e Vasco da Gama. Após a visita ao Padrão
de Bartolomeu Dias e aos miradouros do Cabo, regressaremos à Cidade do
Cabo, desta vez por Simon’s Town. Leitura de textos alusivos à passagem dos
navegadores portugueses e evocação do Adamastor de Camões. Paragem para
almoço em Boulders Beach. Após o almoço visita à colónia de pinguins do Cabo.
Ao final da tarde regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
6º DIA (22 JAN.) - CAPE TOWN / ARNISTON
Pequeno-almoço no hotel e check out. Partida pela rota costeira de False Bay
via Bettys Bay e Hermanus até ao Cabo das Agulhas, o ponto mais meridional
de África, assim designado pelos Portugueses por ser uma zona onde não se faz
sentir a declinação magnética. Visita ao Parque Nacional das Agulhas, incluíndo
farol e museu. Almoço especial à beira-mar com churrasco de mariscos, perto
do Cabo das Agulhas. Depois do almoço, continuação da viagem até chegarmos
à tradicional vila de pescadores de Arniston. Jantar e alojamento no Arniston
Hotel 4**** ou similar.
7º DIA (23 JAN.) - ARNISTON / MOSSEL BAY
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a Mossel Bay (3 horas). Almoço.
À tarde visitaremos o complexo do Museu Marítimo de Diaz. Check-in no Garden
Court Mossel Bay Hotel 4**** ou similar. Jantar e alojamento

8º DIA (24 JAN.) - MOSSEL BAY / PORT ELIZABETH
Depois do pequeno-almoço viagem até Port Elizabeth . Almoço a caminho ou
na cidade. Visitas ao Nr. 7 Castle Hill Museum (este edifício concluído em 1825,
é uma das mais antigas casas de colonos sobreviventes em Port Elizabeth) e ao
Nelson Mandela Metropolitan Art Museum (um dos melhores museus de Arte
Contemporânea Africana). Jantar e alojamento em Port Elizabeth no Protea
Kings Beach Hotel 4 **** ou similar.
9º DIA (25 JAN.) - PORT ELIZABETH / PORT ALFRED / JOHANNESBURG
Apos o pequeno-almoço e o check out, viagem até à foz do Rio Great Fish River
(antigo Rio do Infante) para visita ao lugar que marca o limite das explorações
da armada de Bartolomeu Dias, antes de iniciar a viagem de regresso a Portugal.
Leitura de crónicas alusivas ao acontecimento. Em seguida, viagem de regresso
para Port Elizabeth para o almoço e transfer para o aeroporto. Check in e voo
para Johannesburg. Chegada a Johannesburg, recolha da bagagem e transfer
para Sandton City nos arredores de Johannesburg. Check-in no Hotel DaVinci
Hotel and Suites on Nelson Mandela Square 5* ou similar, jantar e alojamento.
10º DIA (26 JAN.) - JOHANNESBURG
Pequeno-almoço no hotel seguido de visita panorâmica à cidade de
Johannesburg, seus subúrbios, Soweto até chegarmos a Gold Reef City para
visitarmos o Apartheid Museum. Almoço. Depois do almoço, regressaremos
a Sandton City com passagem pela Witsrand University para visita a um dos
padrões de Bartolomeu Dias. Resto da tarde livre para visitar Nelson Mandela
Square, ao lado do hotel. Jantar em restaurante local e alojamento no hotel.
11º DIA (27 JAN.) - JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS
Após pequeno-almoço, transfer para o aeroporto de Johannesburg. Check in e
embarque para Victoria Falls. Chegada e transfer para o Ilala Lodge Hotel 4* ou
similar. Almoço no restaurante local, com vista para o parque Natural de Vic Falls
tanto do lado do Zimbabwe, como do lado da Zâmbia. Possibilidade de poder
avistar alguns dos animais selvagens que habitam aquele parque incluindo os
Big Five. No final da tarde iremos fazer o sunset boat cruiser no rio Zambeze
saboreando os cocktails, snacks e bebidas ao dispor, enquanto se deliciam com
a paisagem e imensidão daquele rio. Evocação de textos dos exploradores
portugueses do sertão africano na época moderna. Jantar e alojamento no hotel.
12º DIA (28 JAN.) - VICTORIA FALLS
Pequeno-almoço no hotel seguido de tour às Cataratas consideradas uma das
mais belas do Mundo. Almoço no parque seguido de transfer para o hotel para
descanso ou um mergulho na piscina do hotel sobranceiro à reserva natural
mesmo em frente. Jantar e alojamento no hotel. Em hora a indicar palestra sobre
a Conferência de Berlim e a Crise do Mapa-cor-de rosa.
13º DIA (29 JAN.) - VICTORIA FALLS / CHOBE / VICTORIA FALLS
Depois do pequeno-almoço, dia inteiro para visita a Kazane, no parque natural
de Chobe no Bostwana (considerada como a maior reserva de elefantes mundial)
com almoço incluído. Regresso ao hotel seguido de transfer para o Boma Braai
(Churrasco típico africano) com música ao vivo e participação no festival de
danças e música africana. Regresso ao hotel e alojamento.
14º DIA (30 JAN.) - VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Manhã e almoço livre. Em hora a informar, transfer
para o aeroporto de Victoria Falls e voo para Johannesburg. 18h50 – Partida em
voo Emirates (EK 764) para Dubai. Noite a bordo.
15º DIA (31 JAN.) - DUBAI / LISBOA
05h05 – Chegada ao Dubai e formalidades de transbordo.
07h25 – Partida em voo Emirates (EK 191) rumo a Lisboa.
12h00 – Chegada a Lisboa.
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PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

6 695€
995€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista João
Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa / Dubai / Cape Town e Johannesburg / Dubai /
Lisboa, em voos regulares Emirates com direito a 1 peça
de bagagem até 30 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 438,39€ (a reconfirmar e atualizar na altura
da emissão da documentação);
• Voos domésticos Port Elizabeth / Johannesburg e
Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg;
• 12 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou
similares;
• Refeições de acordo com o presente programa (pensãocompleta, exceto último almoço);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Água mineral no autocarro durante os tours;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias
locais em portugues ou espanhol;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Vistos;
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de caráter particular designados como extras.

