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VViiaaggeemm  aa  MMooççaammbbiiqquuee  ccoomm  
JJoosséé  RRooddrriigguueess  ddooss  SSaannttooss  

MMaappuuttoo  ––  XXaaii--XXaaii  ––  IInnhhaammbbaannee  ––VViillaannccuullooss  ––  BBeeiirraa  ––  
GGoorroonnggoossaa  ––  TTeettee  ––  CCaahhoorraa  BBaassssaa  

 
 

 

Participe na viagem inspirada no livro “O Anjo 
Branco”, uma obra marcante em homenagem ao pai 
do escritor que viveu em Moçambique nas décadas 
de 60 e 70, num abraço entre o passado e o presente. 
Uma experiência exclusiva acompanhada pelo 
autor. A não perder!                                        

 

                                                                             

http://www.cnc.pt/Default.aspx
http://www.ligacombatentes.org.pt/
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PPPrrrooogggrrraaammmaaa      
01 Novembro 2012 – Lisboa / Maputo 

Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da hora do voo. Após formalidades de embarque, 

partida às 09H40, em voo TP 281 com destino a Maputo. Chegada pelas 22H25 locais. Recolha da bagagem 

seguido de transfer para o Hotel Polana ou similar. Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma 

dinâmica cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras, acácias e jacarandás.  
 

 

 
 

http://www.serenahotels.com/default-en.html
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02 Novembro 2012 – Maputo 

Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia local para visita de dia inteiro de Maputo com José Rodrigues 

dos Santos aos locais evocados na sua obra. 

Paragem para almoço no restaurante Piri-Piri. À noite, jantar no Hotel Cardoso. Regresso ao Hotel Polana e 

alojamento. 
 

  
 

03 Novembro 2012 – Maputo / Xai Xai / Chidenguele / Inhambane 

Pequeno-almoço no hotel, seguido de formalidades de check-out. Logo às 07h00, encontro com guia seguido de 

transfer terrestre em direcção a Inhambane, localizado a 450 km a norte de Maputo (+/- 6 a 7 hora de viagem). A 

viagem decorrerá em estrada asfaltada. Em caminho paragem em Xai Xai (ex-João Belo), capital da província 

de Gaza, essencialmente visitada devido à sua praia. Paragem para almoço.  
 

Ao final do dia, chegada a Inhambane. Estadia no Barra Lodge ou similar. 

 

Barra Lodge: Localizado numa das áreas mais pitorescas de Moçambique e com vista privilegiada para a praia 

da Barra e suas águas azuis e cristalinas, o Barra Lodge encontra-se a 2 km do Flamingo Bay e a 468 km a norte de 

Maputo. Delimitado de um lado pelo estuário de Inhambane e do outro pelo Oceano Indico, o Barra Lodge 

oferece infinitas horas de praia e lazer pela sua costa de areais brancos e águas transparentes 
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À noite, jantar no Lodge. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barraresorts.com/downloads/gallery/17/155.jpg
http://www.barraresorts.com/downloads/gallery/17/190.jpg
http://www.barraresorts.com/downloads/gallery/17/166.jpg
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04 Novembro 2012 – Inhambane 

Dia livre para ócio e lazer para desfrutar das praias desta região.  

Almoço e Jantar no Lodge. 
 

 
 

  
 

http://www.barraresorts.com/downloads/gallery/17/159.jpg
http://www.barraresorts.com/downloads/gallery/17/168.jpg
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05 Novembro 2012 – Inhambane / Vilanculos 

Pequeno-Almoço no Hotel. Após o pequeno-almoço, continuação da viagem em autocarro em direção à 

cidade costeira de Vilanculos, a porta de entrada para o arquipélago de Bazaruto (+/- 330 km – +/- 4 a5 horas de 

viagem). Ao inicio da tarde chegada ao Vilanculos Beach Lodge ou similar, situado na pequena cidade de 

Vilanculos e com vistas privilegiadas para o Oceano Indico. Resto da tarde livre para ócio e lazer. Almoço e jantar 

no lodge. 
 

 
 

 
 

  

http://www.vilanculos.co.za/index.html
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06 Novembro 2012 – Vilanculos  

Pequeno-almoço no Hotel. Dia livre para ócio e lazer. Almoço e jantar no lodge. 

 

 
 

 
 

 

Possibilidade de visita opcional de dia inteiro a Bazaruto. 
Para mais informações, consulte-nos 
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07 Novembro 2012 – Vilanculos / Inhassoro / Beira 

Formalidade de check-out. Logo de manhã continuação da viagem em transporte terrestre em direcção à 

Cidade da Beira (+/- 528 km - +/- 8 horas de viagem). Em caminho passagem e visita de 30 minutos à praia de 

Inhassoro. Após a visita, a viagem continuará em direcção à Cidade da Beira. Almoço em Restaurante a informar. 

Estadia no Hotel Tivoli Beira ou similar. Resto da tarde livre para visita por conta própria da Cidade da Beira e 

Jantar no hotel. 

 

 
 

  

 

08 Novembro 2012 – Beira 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para ócio e lazer. Por volta das 11h00, encontro no átrio do hotel para 

início de visita à Cidade da Beira aos locais relacionados com o autor, sua vida e dos seus pais como relatado no 

livro. Almoço em restaurante local a informar e Jantar no Hotel. 

http://www.tdhotels.pt/tivolibeira/pt
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09 Novembro 2012 – Beira / Gorongosa 

Pequeno-almoço no hotel. Formalidades de check-out. Pela manhã partida em direção ao Parque Nacional da 

Gorongosa. Com uma fauna variadíssima de animais e de aves, o Parque Nacional da Gorongosa, encontra-se 

localizado a +/- 181 km da Cidade da Beira. Chegada ao lodge seguido de almoço. Resto do dia livre para 

descanso. Estadia no Girassol Gorongosa Lodge & Safari ou similar. Resto do dia livre para descanso. Jantar no 

Lodge. 

 
 

 
 

  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/DF-SD-01-01576.jpg
http://www.girassolhoteis.co.mz/Default.aspx
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10 Novembro 2012 – Gorongosa 

Pequeno-almoço no hotel. Logo de manhã, caminhada até ao rio Pungué seguido de travessia do rio de barco 

para vista à aldeia do Vinho (duração do passeio +/- 2h30 min). Após o passeio, regresso ao lodge para almoço. 

Pela tarde, safari de tarde pelo Parque do Gorongosa em jeeps (+/- 3h00). Após o safari regresso ao Hotel. ( Nota: 

Ordem dos tours poderá ser invertida). 

 

À noite, jantar no Lodge. 
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11 Novembro 2012 – Gorongosa / Tete 

Pequeno-almoço no hotel. Logo pela manhã encontro com o guia, continuação da viagem em direção à 

Cidade de Tete (+/- 450 km +/- 6 horas de viagem). Check-in no Hotel Zambeze ou similar. 

Almoço e Jantar no Hotel. 
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12 Novembro 2012 – Tete 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, visita à Cidade de Tete com José Rodrigues dos Santos e com o  

Dr. Augusto Macedo Pinto (ex-combatente da Guerra do Ultramar). 

Regresso ao Hotel para almoço. 

À tarde visita de Wiriyamu onde se deu a tragédia em Dezembro de 1972. 

Regresso ao hotel e Jantar. 
 

  

 

13 Novembro 2012 – Tete / Cahora Bassa / Tete 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar encontro para dia inteiro de visita à Barragem de Cahora Bassa, a 

segunda maior de África, com uma albufeira que ocupa uma área de 2000 km2, com 270 km de comprimento e 

que na sua maior largura atinge 30 km. Almoço em restaurante local. Pela tarde regresso ao hotel. Resto do dia 

livre para ócio e lazer. Jantar no hotel. 
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14 Novembro – Tete / Maputo  

Pequeno-almoço e almoço no hotel. Transfer para o Aeroporto de Tete. Às 13h10 embarque em Voo TM 134 com 

destino a Maputo. Por volta das 16h10 chegada ao aeroporto de Maputo. Recolha da bagagem, seguido de 

transfer para o Hotel Polana ou similar. Resto da tarde livre para desfrutar da piscina do hotel com vistas 

privilegiadas para a Baia de Maputo. À noite jantar de despedida no Restaurante do Hotel Polana. 
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15 Novembro 2012 – Maputo / Lisboa  

Pequeno-Almoço no hotel. Check-out dos quartos até às 11h00. A bagagem poderá ser guardada junto à 

recepção do hotel. Por volta das 11h00 encontro para excursão sobre a arquitectura de Pancho Guedes com 

paragem para Almoço no Restaurante local. 

Tarde Livre 

 

 
Dr. Paz e seus dois filhos em Tete. João (esq,) e José (dta.) 

 

As 19h30 Jantar Buffer no Hotel seguido de transfer em autocarro para o aeroporto de Maputo. Partida às 23h55 

em voo regular TAP, TP 282 com destino a Lisboa. Noite a bordo. 

 

 

 

16 Novembro – Lisboa  

Chegada prevista para as 09H05 locais. 

 

 

 

 

 

FFiimm  ddee  VViiaaggeemm  
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PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:     Eur 6.995,00 

SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL:     Eur    575,00 

TAXAS DE AEROPORTO, COMBUSTIVEL E SEGURANÇA:   Eur    398,43 (*) 

(*) Taxas de aeroporto, combustível e segurança sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes  
 

Sinalização no ato de inscrição: Eur 2.000,00 
 

 

Os preços apresentados incluem: 
 Presença permanente durante toda a viagem de José Rodrigues dos Santos; 

 Passagem aérea Lisboa / Maputo / Lisboa em voos regulares TAP em classe económica; 

 Passagem aérea para ligação interna Tete / Maputo em voo Lam em classe económica; 
 Circuito em autocarro privativo com ar condicionado; 
 14 Noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares em base de quarto Duplo; 
 27 refeições sem bebidas nos locais mencionados e 1 jantar de despedida no Hotel Polana; 
 Guias locais e assistência dos nossos representantes locais; 

 Presença do técnico Top Cultura; 

 Manual do Viajante; 

 Entradas nos locais mencionados; 

 Taxas de turismo, serviço e IVA; 

 Seguro de Viagem 

 
Os preços apresentados excluem: 

 Taxas de aeroporto, combustível e segurança sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes; 

 Bebidas nas refeições; 

 Visto Obrigatório de entrada em Moçambique (Consulte-nos para mais informações) 

 Seguro de cancelamento (Consulte-nos para mais informações) 

 Extras de carácter pessoal, gratificações e todos os serviços não mencionados. 

   
Notas:  

 Os preços apresentados foram calculados com base nos valores previstos para Novembro 2012 e 

estão sujeitos a alterações caso haja flutuações tarifárias e cambiais; 

 Programa válido para mínimo de 13 participantes; 

 O Programa de viagem está sujeito a alterações. 

   

CONTACTE-NOS 

    Programa apresentado por:                                                  

    Gestor de Produto: Rui Nobre 
    Morada: Avenida da Igreja, 6 B – 1700-236 Lisboa – Portugal 
    Telemóvel: (+351) 918954031 
    Tel.: (+351) 218 646 495 
    Fax: (+351) 214 252 337 
    Email: igreja@topatlantico.com 

 
TOPATLÂNTICO – Viagens e Turismo , S.A. - Edifício ES Viagens - Av. D. João II, lote 1.16.1 – 9º - 

1990-083 Lisboa – Capital Social €3.550.000,00 – Matriculada na C.R.C. Lisboa sob o número 

único/NIPC 501 061 126 – RNAVT 1833 

mailto:igreja@topatlantico.com
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