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Newsletter de Turismo da Embaixada da África do Sul – Setembro 2019 

A Província de Mpumalanga é sobejamente conhecida  pelo  Parque Nacional Kruger, 
mas poucos saberão da  grande variedade de vida selvagem na Província. Nesta edição  
partilhamos alguns destes locais menos conhecidos e igualmente surpreendentes. 
Viaje connosco até  Mpumalanga para conhecer algumas dessas atrações, divulgadas 
pela  Câmara de Comércio do Kruger Lowveld  (KLCBT).  
 

 
 
 
INSTITUTO JANE GOODALL 
Situado na bonita reserva de 
1,000 hectares Umhloti 
Nature Reserve, que está 
localizada a 15 kilometros de 
Nelspruit, o Instituto Jane 
Goodall (JGI), Santuário para 
Chimpazés da África do Sul, 
acolhe animais que foram 
retirados do seu habitat 
natural em África. É um 
primeiro e único na África do 
Sul.  
Mais informação: 

https://www.chimpeden.com    

  

 

  

https://www.chimpeden.com/


 

 

 
 
BLYDE RIVER CANYON 
Atravesse a Barragem de Blyde 
River Poort Dam a partir de  
Swadini até às quedas de água 
Tufa Waterfalls e com um pouco 
de sorte poderá avistar os 
macacos Samango. A região 
acolhe ainda a  águia-coroada e a 
águia-pesqueira-africana, aves da 
África subsariana.  
Maisinformação: 
http://www.mpumalanga.com/our-provincial-

parks/blyde-river-canyon-nature-reserve 
 

 

 
 
MANYELETI 
A Reserva de Manyeleti tem 23 
000 hectares de terra ligados ao 
Parque Kruger e à região dos 
Big Five. Com apenas três 
alojamentos, este local isolado 
no mato garante uma 
experiência única de safari, 
longe dos locais mais turísticos. 
Manyeleti é um dos poucos 
locais secretos ainda por 
descobrir.   
Mais informação: 

https://www.manyeleti.com/  

 

 

 

 

 

 

 
 
SERVAL 
Mais de  100 exemplares do (gato) 
Serval Africano passeiam livremente 
na vizinhança  da enorme fábrica da 
empresa Sasol em Secunda, 
tornando este o local com a maior 
concentração de uma população de 
Serval Africano no mundo. Estas 
criaturas extraordinárias alimentam-
se  de roedores e estão habituados à 
presença humana, mas estão longe 
de estarem domesticados.  
Mais informação https://lowvelder.co.za  
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AFROFEST 
Quando: 21-24 Setembro 2019 
Onde: Cidade do Cabo, Província do Western Cape 
Mais informação: http://www.theafrofest.com  
Por toda a a cidade, negócios locais, organizações, ativadores e 
criativos envolvem-se para organizar este festival extraordinário a ter 
lugar durante o fim de semana do Dia do Património, como forma de 
celebração  da Cultura Africana!  São concertos ao vivo, comida 
Africana, exposições de arte, filmes, festas, poesia, e muito mais!  
 

 
 

 
 

 

 

 
FESTIVAL DE ARTE  AARDKLOP  
Quando: 24-28 de Setembro 2019 
Onde: Potchefstroom, Província do North West 
Mais informação: https://aardklop.co.za 
Criado em 1998, o Aardklop – tradução do Afrikaans “bater do coração” 
–  apresenta 90 produções, com música clássica, jazz, rock, cabaret, 
artes visuais, teatro, atuações circenses, ópera, música Africana e do 
Mundo, poesia, terminando com o festival de rock OppiAarde . 
 
. 
 
 
FESTIVAL WHITE MOUNTAIN 
Quando: 26-29 Setembro 2019 
Onde: Estcourt, Província do KwaZulu-Natal 
Mais informação: 
www.facebook.com/pg/whitemountainfestival/about/?ref=page_internal/  
O Festival de música folk de White Mountain nas montanhas do Central 
Drakensberg  oferece muita música durante três dias em Setembro, 
com a atuações acústicas de grandes artistas Sul Africanos deste 
género musical. 

  

 
 

MAIS EVENTOS 
 

 Festa das Flores de Darling (20-22 Setembro ) 
http://www.darlingwildflowers.co.za/ 

 Festival da Primavera de Magoebaskloof  (21-24 Setembro)       
http://www.limpopobookings.co.za/springfestivalsite/  

 Festival do Gin & Tónico The Fitch & Leedes (28 Setembro) 
 http://www.gandtfest.com   
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