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A África do Sul tem dez sítios Património da Humanidade de acordo com a UNESCO. São locais 
que receberam um estatuto especial ao nível internacional pelas suas características únicas. Se 
tem um interesse especial por cultura, natureza ou história, poderá ser interessante planear uma 
visita as estes locais únicos:  Robben Island, Vredefort Dome, as montanhas de Drakensberg ou o 
Berço da Humanidade são as nossas sugestões para esta edição. 
 

 
ROBBEN ISLAND 
Antiga colónia de leprosos e  
hospital mental ,  Robben 
Island Património da 
Humanidade  é hoje famosa 
como a prisão dos ativistas 
anti-apartheid, entre eles o 
antigo Presidente Mandela. A 
‘universidade da luta’, como foi 
designada, aprisionou alguns 
dos maiores lideres que 
levaram a África do Sul à 
democracia. Os visitantes 
podem visitar a cela onde o 
prisioneiro mais famoso do 
mundo passou 18 dos seus 27 
anos de prisão 
Mais informação: 

 www.robben-island.org.za t  

http://www.southafrica.net/


 
 

MAROPENG 
Situado a  cerca de 40 minutos 
de Joanesburgo, o Maropeng 
Visitor Centre & as Sterkfontien 
Caves são os dois locais de 
eleição para aprender sobre o 
aparecimento do homem e da 
sua evolução, uma viagem que 
começou há 4 mil milhões de 
anos com a formação do 
planeta. Só nas grutas de 
Sterkfontien foram encontrados 
vestígios de mais de 500 
hominídeos, dando força à 
teoria que os primeiros 
hominídeos viveram em África. 
Mais informação: www.maropeng.co.za  

 

 
DRAKENSBERG 
Os 200 km de  escarpas 
situados na província do 
KwaZulu-Natal, com picos que 
excedem os 3000 metros, 
conhecidas vulgarmente como  
as Berg, são um paraíso de 
biodiversidade de rios, ribeiros, 
penhascos, trilhos de 
caminhadas e de uma 
paisagem de tirar a respiração 
que atrai milhares de turistas, 
especialmente nos meses mais 
quentes ( Dez  a Fev). 
Mais informação:www.drakensberg.org.za  

 
 

 

 
 
VREDEFORT DOME 
A colisão que formou esta 
cratera de Vredefort Dome 
ocorreu há mais de 2 milhões 
de anos. O asteroide atingiu a 
Terra à velocidade de 20km 
por segundo, penetrando 
17km na superfície terrestre e 
criando uma cratera original 
de cerca de 300 km de 
diâmetro. A estrutura atual, a 
Vredefort Dome,  tem cerca 
de 70 km. 
Mais informação:www.vredefortdome.org/ 

http://www.maropeng.co.za/
http://www.drakensberg.org.za/
http://www.vredefortdome.org/


 
FESTIVAIS E EVENTOS: JANEIRO 2020 
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CONCERTOS DE VERÂO AO PÔR DO SOL EM KIRSTENBOSCH  
Quando : Até Abril  2020 
Onde : Cidade do Cabo 

Mais informação : 
www.facebook.com/KirstenboschSummerSunsetConcerts/                            
Os concertos ao pôr do sol em Kirstenbosch durante o Verão, de 
Novembro a Abril . Todos os domingos, famílias e grupos de amigos 
reunem-se nos jardins de  Newlands para ver as suas bandas favoritas. 
 
JIMF 2020 
Quando: 25 de Janeiro a 2 de Fevereiro 
Onde: Joanesburgo 
Mais informação: www.join-mozart-festival.org   
No ano de aniversário de  Beethoven, o JIMF apresenta 10 dias de 
concertos  extraordinários e eventos culturais  sob o tema  "Alle 
Menschen Werden Bruder". 
 
 
 
CORRIDAS AQUELLE OCEAN  
 Quando: Até Março de  2020 
Onde: Nelson Mandela Bay, 
Mais informação: www.zsports.co.za/ors 
O maior evento em África com atividades de lifestyle na praia inclui 5 
eventos de desporto para toda a família a ter lugar em domingos 
alternados durante todo o Verão.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
MAIS EVENTOS 

 Festival de Música Eletrónica (31 Janeiro- 2 Fevereiro) 
 www.originfestival.com  
 Mergulho com Tubarões (Janeiro) 
 www.sharkcagedivingkzn.com/ 
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