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Nesta edição propomos uma visita a Durban, na província do KwaZulu – Natal. 
Localizada na costa do Índico, perto de Moçambique, a cidade é conhecida pelo seu 
clima ameno todo o ano e pelas influências orientais, visto que acolhe a maior 
comunidade indiana fora da Índia. Sabia que Durban acolheu o poeta Fernando Pessoa 
por alguns anos? Veja as nossas sugestões… 
 

 

 
 
DURBAN 
Durban é um paraíso natural 
conhecida pela sua belíssima 
linha de costa repleta de praias 
e com clima sub-tropical, 
situada na costa leste de 
África. As suas águas mornas 
tornam este destino no Índico 
muito apetecível todo o ano. 
Ballito, Umhlanga Rocks ou 
mesmo a Golden Mile são 
algumas das praias mais 
conhecidas, sendo o surf é 
uma das maiores atrações. 
Mais informação: http://visitdurban.travel/  
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ESPECIARIAS 
Dada a sua grande população de 
origem Indiana, a cidade é 
conhecida pelos seus caris e por 
essa razão essa é uma das 
experiências obrigatórias. Para 
além disso sugerimos que visite o 
mercado e compre algumas das 
masalas mais conhecidas por lá,  
como a ‘Fogo Posto: Exterminador 
de Sogras’. E lembre-se que 
quando se trata de especiarias de 
qualidade, pouca quantidade rende 
muito sabor. 
Mais informação: http://visitdurban.travel/  

 

 

 
 
 
GANDHI 
Durban foi a casa de uma das figuras 
mais conhecidadas da Índia– Mahatma 
Gandhi.  Gandhi passou os seus anos 
de formação enquanto jovem advogado  
em  Durban, entre 1893 e 1914. Foi 
também aqui que desenvolveu a sua 
filosofia  ‘Satyagraha,’ uma forma ativa,  
mas simultaneamente pacífica de 
resistência às injustiças políticas. 
Mais informação: http://visitdurban.travel/ / 
 

 

 
 

 

  

 

 
 
FERNANDO PESSOA 
Fernando Pessoa chegou a Durban ainda criança, com 
sete anos de idade, na companhia da mãe e do 
padrasto, o Cônsul Português em Durban. Foi aí que 
fez a escola e o liceu, tudo em língua inglesa, até finais 
do século XIX. Em 1905, depois de completar o curso 
de letras na Universidade de Cape Town, partiu 
definitivamente para Lisboa para nunca mais voltar à 
África do Sul. Em 1987, a Fundação António de 
Almeida ergueu uma estátua ao poeta na esquina da 
Pine e Gardiner Streets, no centro de Durban. 
Mais informação: http://www.literarytourism.co.za/  
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MARATONA COMRADES 
Quando: 9 Junho 2019 
Onde: Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal 
Mais informação: http://www.comrades.com/ 
A Maratona Comrades é considerada a maior ultra-maratona do mundo 
com 89.9 kilometros,  atraindo milhares e milhares de participantes todos 
os anos. 

 
 

 
 

 

 
VINHOS DE INVERNO EM FRANSCHHOEK  
Quando: 15 Junho 2019 
Onde: Franschhoek, Western Cape 
Mais informação: www.flf.co.za  
Chegou o Inverno e a boa notícia é que abriu a temporada em 
Franschhoek (#OpenForWinter). Enfrente o tempo frio e rume às 
caves de Franschhoek para um evento já com muita tradição, o  
Franschhoek Winter Wines. 
 
 
 
FESTIVAL  DE OSTRAS DE KNYSNA   
Quando: 21-30 Junho 2019 
Onde: Knysna, Western Cape 
Mais informação: www.oysterfestival.co.za    
Ao divertimento e atrações habituais, este  festival acrescenta sempre 
novidades todos os anos. Desde as atividades para crianças até às 
corridas,ao ciclismo e nataçao, incluindo as provas de vinho e 
degustação,  para além de muito entretenimento ao vivo. 
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MAIS EVENTOS 
 

 Gas Motor Show (15-17 Junho 2019)  https://gasmagazine.co.za/ 
 Tulbagh Christmas in Winter (22-23 Junho 2019) 

www.facebook.com/ChristmasinWinterTulbagh/ 
 Geek Fest  (28-30 Junho 2019) http://www.geekfest.co.za/ 

      

mailto:tourism@embaixada-africadosul.pt
http://www.embaixada-africadosul.pt/
http://www.facebook.com/SAEmbassyPortugal
http://www.southafrica.net/
https://www.sleeping-out.co.za/ftp/Events/The-Comrades-Marathon-2019-16778.jpg
http://www.comrades.com/
https://www.sleeping-out.co.za/ftp/Events/Franschhoek-Winter-Wines-16682.jpg
http://www.flf.co.za/
http://www.oysterfestival.co.za/
https://gasmagazine.co.za/
http://www.facebook.com/ChristmasinWinterTulbagh/
http://www.geekfest.co.za/

