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Maputo, a grande cidade construída durante a 
colonização portuguesa, está a renascer para o 
turismo. Celeste Pereira perseguiu a sombra da 
presença portuguesa na cidade africana e percebeu 
por que é que a antiga Lourenço Marques desperta 
tanta nostalgia a quem por lá viveu. 

Em África, disse Kwame Nkrumah, 
líder do movimento nacionalista 
que conduziu à independência do 

Gana, em 1969, “não olhamos para este nem 
para oeste. Olhamos em frente”. A citação 
lê-se por estes dias em inúmeros cartazes 
de publicidade a um banco privado que 
invadem a cidade de Maputo, capital de 
Moçambique, e termina com uma frase que 
havemos de repetir inúmeras vezes: “Não 
existe lugar nenhum como África”. 

Estávamos em território moçambicano 
há pouco mais de uma hora quando entrá-
mos nos arrabaldes de Maputo, através da 
cidade industrial da Matola. Viajávamos 
numa auto-estrada com portagem, com 
centenas de pessoas a circularem a escassos 
metros, homens, mulheres e crianças, sem 
qualquer vedação para a via. Matola, Malan-
ga e Alto-Maé. A primeira imagem que se 
retém da chegada ao Maputo são as inúme-
ras palhotas que fazem a distinção entre a 
“cidade cimento” e a “cidade caniço”. 

Foi através da Avenida 24 de Julho que 
mergulhei na antiga cidade colonial. Esta 
é uma das poucas artérias do Maputo que 
manteve o nome do primeiro baptismo 
após a independência de Moçambique. É a 
maior avenida da cidade. Começa no Alto-
-Maé, antigo dormitório da cidade, atraves-
sa o bairro central e termina já próximo 
da baía, no Bairro Polana Cimento. É aí 
que, virando para norte, se situa o luxuoso 
Bairro de Sommerschield, cujo início de 
construção remonta ao fi nal da década 
de 1950 e onde ainda hoje se concentram 
as melhores habitações da cidade: embai-
xadas, as casas dos embaixadores, dos 
governantes de Moçambique e de alguns 
emigrantes portugueses.

Maputo, antiga capital do império co-
lonial português, desperta sentimentos 
contraditórios. É uma cidade bela e muito 
bem edifi cada, mas que arrepia pela falta de 
manutenção. Em toda a urbe banhada pelo 
Índico persistem marcas portuguesas que 
o tempo nunca apagou. Basta percorrer as 

Maputo
A pérola 
que renasce 
no Índico
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suas ruas para perceber bem por que é que 
a antiga Lourenço Marques desperta tanta 
nostalgia a quem lá viveu. 

Construída há menos de 100 anos a partir 
de um primitivo presídio, Maputo é a mais 
bela cidade colonial portuguesa. Planeada a 
régua e esquadro, com avenidas largas, de 
traçado regular, ruas arejadas, cheias de 
árvores (acácias e jacarandás) e jardins e 
casas de tamanho equilibrado. Toda a cidade 
assentou num plano de urbanização moder-
no, generoso e bem delineado, de ampla 
malha reticulada e com a separação clara 
entre “colonato” e “indigenato”. Cresceu, co-
mo nenhuma outra cidade da metrópole, sob 
o padrão de “cidade jardim”, onde a mais-
-valia da arquitectura sobressai. 

 Mas com a descolonização todo o processo 
urbano e arquitectónico de Maputo sofreu um 
corte radical, de que ainda hoje a cidade se 
ressente. A urbe arrumada e equilibrada não 
morreu, mas fi cou decadente. E suja. O lixo 
abunda nas ruas e o cheiro nauseabundo dos 
resíduos que levam muito tempo a ser reco-
lhidos dos contentores domina alguns locais. 
O ar descuidado e triste de alguns edifícios 
e habitações perturba o olhar. As ruas estão 
cheias de buracos e o frondoso arvoredo dei-
xou de ser tratado e aparado. 

A realidade social esmaga o coração. A 
pobreza e as diferenças sociais sobressaem. 
Passou muito tempo desde a independência 
de Moçambique (25 de Junho de 1975), mas a 
cidade colonial não desapareceu. Vive agora, 
porventura, uma nova colonização. Os colo-
nizadores, hoje, são sul-africanos, sobretu-
do, mas são também monhés (comerciantes 
indianos) e até portugueses. Uns dominam, 
outros são dominados. 

Nos bairros de lata, os meninos negros 
crescem descalços, brincam com latas va-
zias, pauzinhos e ervas arrancadas. Não fre-
quentam a escola com assiduidade e as suas 
casas (ou melhor, barracas) são edifi cadas 
com grande imaginação, combinando tábu-
as de madeira e chapas de zinco velhas. As 
ruas são em terra batida e o lixo abunda nas 
entradas dos bairros. Surpreendentemente, 
o seu interior é limpo e asseado.

Nos bairros luxuosos, as ruas pavimenta-
das estão esburacadas, mas os meninos cres-
cem com todo o conforto. Frequentam escolas 
modernas, têm vidas tranquilas e piscinas 
para as brincadeiras. Tem três, quatro, cinco 
empregados negros e casas vigiadas por segu-
ranças privados. O lixo das ruas é recolhido 
diariamente e até tem que ser depositado em 
sacos próprios de determinada cor.

Apesar das diferenças, é difícil, no entan-
to, resistir ao chamamento de Maputo. Pelo 
calor, pela humidade, pelos cheiros, pelo sol, 
pelo povo. Ainda mais agora, que a cidade tem 
vindo a despertar da imensa letargia em que 
mergulhou após a independência. 

Longe vão os tempos em que os habitan-
tes de Maputo tinham que se deslocar até 
Nelspruit, na vizinha África do Sul, para se 
abastecerem de bens essenciais. Agora têm 
inúmeras lojas, grande parte delas dominada 
pelos monhés, supermercados e até hipermer-
cados. A cidade fervilha, experimentando um 
novo ciclo de crescimento que se estende um 
pouco a todo o país e que é notório na oferta 
turística, cada vez maior e diversifi cada. 
Paulatinamente – que é a palavra mais usada 
pelos governantes moçambicanos –, Mapu-
to ganha nova vida e energia, tornando-se 
assim, novamente, na verdadeira pérola do 
Índico.  < 

Arquitectura moderna 
A produção de arquitectura moder-
na em Portugal adquiriu dimensões 
de liberdade inesperadas na antiga 
província moçambicana. No Maputo, 
são vários os exemplos emblemáti-
cos do esplendor que a arquitectura 
moderna atingiu neste território. 
Eis algumas sugestões possíveis, 
numa cidade construída sob a égide 
do moderno: edifício de habitação 
colectiva “Leão que ri” (1954-55), 
de Pancho Guedes, situado na zona 
de entrada dos quartéis, um imóvel 
que revela bem a potência criativa 
do arquitecto e a sua capacidade 
de espacializar sonhos; Igreja de 
Santo António da Polana, de Nuno 
Craveiro Lopes, no bairro com o 
mesmo nome; e o Cineteatro Char-
lot, de Marco Miranda Guedes, na 
Avenida Eduardo Mondlane.

Estação de 
Caminhos-de-Ferro 
Praça dos Trabalhadores

É um dos ex-líbris da cidade e rema-
ta a praça evocativa aos soldados 
mortos na I Guerra Mundial.

Mercado Central
Avenida 25 de Setembro

É um lugar de múltiplos cheiros e 
cores, muito asseado e com muito 
bulício. A antiga Casa da Sorte, que 
se situa nas imediações, continua a 
chamar-se assim, mas é hoje uma 
loja de roupa. Na mesma avenida 
pode ainda observar os edifícios 
dos correios e da Biblioteca Nacio-
nal (antiga Fazenda), o cineteatro 
Scala (o café de esquina com o 
mesmo nome está encerrado) e 
repousar no emblemático café Con-
tinental.

Centro Cultural 
Franco-Moçambicano 
Avenida Samora Machel

Está instalado nas ruínas de um 
velho hotel e é um dos locais com 
melhor programação cultural da 
cidade. Reúne ainda a particulari-
dade de se situar numa das zonas 
mais bonitas de Maputo. Em frente 
situa-se a catedral e o edifício do 
Conselho Municipal (Praça da 
Independência), ambos da década 
de 40 do século passado. Nas 
proximidades situa-se um dos jar-
dins mais repousantes da cidade, o 
Jardim Tunduru, e a Casa de Ferro, 
de Eiffel.

Fortaleza de Maputo 
Av. 25 de Junho

A Fortaleza de Maputo é de visita 
obrigatória, sobretudo para portu-
gueses. Foi lá que, após a indepen-
dência de Moçambique, foram parar 
algumas das estátuas e estatuetas 
do período colonial. Esculturas de 
António Enes, Oliveira Salazar e 
Mouzinho da Silveira em cima de 
um cavalo estão espalhados pelos 
jardins do forte um pouco aos tram-
bolhões. Na Praça 25 de Junho rea-
liza-se, todos os sábados, uma feira 
de artesanato.

A não perder\
PEDRO CUNHA

FERNANDO VELUDO

Estação de Caminhos-de-Ferro

Fortaleza de Maputo
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O aviso foi dado mesmo 
antes da entrada na frontei-
ra de Moçambique. Éramos 

um pequeno grupo de jornalistas 
portugueses numa apressadíssima 
viagem de três dias pela África do Sul 
e Moçambique. Acompanhava-nos um 
guia turístico português, dono de uma 
das principais agências de viagens sul-
-africanas e emigrado na violenta cida-
de de Joanesburgo, onde o apharteid 
só desapareceu ofi cialmente. 

No Maputo, alertou, os perigos 
espreitam em qualquer lugar. Há que 
evitar tirar fotografi as, não dar nas 
vistas como turista, não deambular de 
câmara fotográfi ca na mão, ter em aten-
ção os assaltos, etc, etc. Entre algumas 
histórias rocambolescas que envolviam 
infortúnios de turistas no Maputo, o guia 
informava-nos ainda que na capital de 
Moçambique é proibido tirar fotografi as 
em muitos locais. Um deles, por exemplo, 
era a emblemática Estação de Caminhos- 
-de-Ferro. 

Foi com este relembório que entrá-
mos na cidade, numa tarde de sába-
do. Estava um dia luminoso! Maputo 
fervilhava sob um céu de Outono. 
A avenida marginal até à praia da 
Costa do Sol estava repleta de gente 
que se divertia. Uns conversavam, 
outros cantavam, tocavam tambores, 
apanhavam bivalves junto ao mar ou 
passeavam ao longo da praia. 

O momento perfeito para sair de-
ambulando. Que cidade fotogénica! 
Que cores, que cheiros, que ambiente! 
“Enjaulados”, os jornalistas pediram 
para parar o autocarro. “Nem pen-
sar!”, respondeu o guia, meio histéri-
co. Insistiram para sair do autocarro. 
Muito pior. O guia era lacónico. Na sua 
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opinião, um turista que se aventurasse 
a passear naquele local de objectiva na 
mão, o mínimo que lhe podia acontecer 
era ser assaltado. O mínimo! 

A recusa causou alguma crispação. 
Mas não havia tempo para discussões. 
Empoleirados de objectivas nas mãos 
nas janelas do “minibus”, os jornalistas 
disparavam fotografi as sem parar. Clic, 
clic, clic... O autocarro fez inversão de 
marcha na Costa do Sol. Clic, clic, clic... 
“Ide embora”, gritaram uns negros, 
reagindo ao aparato dos mirones. 

“Estão a ver o perigo??? Rápido, va-
mos embora, vamos embora”, dispa-
rava, cada vez mais histérico, o 
guia turístico. A prometida visita 
ao Maputo estava quase concluída. 
Poucos momentos depois, o grupo de 
jornalistas embarcava no avião de 
regresso a Lisboa.

Parece um fi lme, mas foi o que se 
passou com este grupo de jornalistas. 
Provavelmente é o que se passa com 
grande parte dos turistas que viajam 
“empacotados” em grupos e não pisam 
na cidade para além da entrada dos 
hotéis luxuosos. O que é uma pena. 

Se o fi zessem, perceberiam que Ma-
puto não é uma cidade violenta, sem 
lei nem roque. É uma cidade para ser 
vivida com cautelas, como qualquer 
outra grande cidade africana, ou mes-
mo como Lisboa ou Porto. Mas nada 
que se pareça com o clima de medo e 
insegurança que se vive, por exemplo, 
em Joanesburgo. Bem pelo contrário. 
O povo é humilde, simples e de sorrisos 
sinceros. E, ainda por cima, guarda, na 
sua maioria, boas recordações do pas-
sado colonial e uma estima especial 
pelos portugueses. Só precisa de ser 
respeitado.  <

Turistas 
enjaulados

Pequeno 
dicionário
básico
Geito – preservativo. 
Moçambique enfrenta um 
gravíssimo problema de 
proliferação da sida, pelo 
que as campanhas de pu-
blicidade contra a doença 
são cada vez mais agressi-
vas e tentam tocar directa-
mente as pessoas. “Onde 
está o jovem? Deixou-se 
levar pela SIDA”, “Onde 
está a mulher? Foi traída 
pela SIDA”, “Onde está o 
motorista? Chocou com a 
SIDA”, “HIV é também um 
perigo – Siga pela estrada 
da vida”, são só alguns 
exemplos das mensagens 
que por estes dias abun-
dam em território moçam-
bicano. 
Kanimambo – obrigado/a
Hoyo hoyo – bem-vindo
Maningue – muito
Machimbombo – auto-
carro
Chapas – carrinhas de 
nove lugares, em geral Toy-
ota Hiace, que funcionam 
como táxis e que às vezes 
chegam a levar quase o 
dobro das pessoas.
Electricidade a crédito – 
No Maputo, a electricidade 
também se paga a crédito, 
com uma espécie de cartão 
Multibanco. 
Imposto de andamento 
– Embora não tão grave 
como noutros países afri-
canos, como Angola, por 
exemplo, a corrupção tam-
bém é uma faceta da vida 
moçambicana e o dinheiro 
que se tem despender 
para corromper alguém é 
visto como uma espécie de 
imposto.

Para visitar o Maputo acon-
selha-se a profilaxia da malária, 
embora os casos desta 
doença contraídos na capital 
moçambicana sejam ínfimos. 
Ao contrário do que muitas 
vezes se diz ou supõe, não 
é preciso fazer profilaxia da 
febre-amarela, sendo esta 
necessária apenas para quem 
viajar no Norte do país. 

As estações do ano são as 
inversas das nossas, o que 
quer dizer que o país está a 
entrar no Inverno. Por estes 
dias já faz algum frio na cidade 
do Maputo, mas para qualquer 
europeu o clima local é sempre 
Verão. Tem apenas o incon-
veniente de anoitecer muito 
cedo. 

Informações
úteis
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A TAP voa de Lisboa para 
Joanesburgo, com escala no 
Maputo, às terças-feiras e 
sextas-feiras. Faz o percurso 
inverso, às quartas-feiras e 
sábados. Passagens Lisboa-
Maputo, em económica, 
desde 650 euros (até 30 
de Junho e de 1 de Outubro 
a 9 de Dezembro) e 860 
euros (de 1 de Julho a 30 de 
Setembro e 10 de Dezembro 
a 10 de Janeiro), e em execu-
tiva desde 3080 euros (ida 
e volta).

Hotel Polana 
@@@@@
Av. Julyus Nyerere, 1380
Tel +258 1  491 001/7
Preço: 195 dólares o quarto 
duplo com pequeno almoço
www.polana-hotel.com

Hotel VIP Maputo 
@@@@@
Av. 25 de Setembro, 692
Tel +258 1 351 000
Preço: 95 dólares, quarto 
duplo com pequeno-almoço
www.viphotels.com

Hotel Avenida
@@@@@
Av. Julius Nyerere, 627
Tel +258 1 492 000
Preço: 165 dólares quarto 
duplo com pequeno almoço
www.hotelavenida.co.mz

Girassol Bahia Hotel 
@@@@
Av. Patrice Lumumba, 737
Tel. +258 1 360 360
Preço: 100 dólares quarto 
duplo com pequeno- almoço

Hotel Rovuma 
@@@@
Rua da Sé, 114
Tel +258 1 305 000
Preço: 110 dólares quarto 
duplo com pequeno-almoço
www.pestana.com

Hotel Holiday Inn 
@@@@
Av. Marginal, 4016
Tel +258 1 405 050
Preço: 150 dólares quarto 
duplo com pequeno-almoço
 
Mozaika Guest House
Av. Agostinho neto, 769
Tel +258 1 303 956
Preço: 70 dólares quarto 
duplo com pequeno-almoço
www.mozaika.co.mz

A gastronomia moçam-
bicana é como o país: 
multicultural. Sofre influên-
cia indígena, indiana, 
chinesa, portuguesa... 
Uma miscelânea de 
ingredientes, especiarias, 
cores e aromas que 
imprimem à comida local 
sabores especialíssimos 
e inesquecíveis. Diz quem 
sabe que Moçambique 
tem os melhores camarões 
e lagostas do mundo. 
É verdade. O marisco 
moçambicano é apanhado 
logo ali, no oceano Índico, 
e por isso é muito fresco, 
húmido e saboroso. Em 
Moçambique é obrigatório 
experimentar o caril de 
caranguejo, de camarão, 
de galinha e de amendoim, 
a garoupa e o pargo. O 
potentíssimo molho de 
piripiri acompanha todas 
as comidas, mas é, em 
geral, servido à parte. 
Existem também os achar 
de manga e limão, que são 
molhos picantes de origem 
indiana perfeitamente 
integrados na cozinha 
local. Nas bebidas, não se 
pode ficar sem provar as 
famosas cervejas 2M, Lau-
rentina e Manica. E não se 
pode ainda visitar Moçam-
bique sem provar amen-
doim, caju, folha de man-
dioca, coco, maçarocas de 
milho grelhadas, papaia, 
manga, cana-de-açúcar, 
pêra-abacate, pêra-goiaba, 
etc, etc. Actualmente, os 
restaurantes abundam por 
toda a cidade, pelo que o 
aqui deixamos são apenas 
algumas sugestões: 

Restaurante 1908 
– National Food
Av. Eduardo Mondlane/
S. Allende
Tel. +258 1 324 834/304 
428

Restaurante Costa do Sol
Av. Marginal
Tel +258 1 450115

Restaurante Ximixwene
tel. +258 1 487430
Av. Marginal, 4873

Restaurante Marina
Av. 10 de Novembro/Praça 
Robert Mugabe
Tel +258 1 301 408

Restaurante Escorpião
Av. 25 de Setembro
Tel +258 1 304 377/302 
180

Já albergou nomes sonantes 
como Nelson Mandela, Koffi  
Anan, Bill Clinton, Tony Blair, 

Lula da Silva, Joaquim Chissano, a rai-
nha Isabel de Inglaterra, a princesa de 
Espanha Cristina de Bourbon, o príncipe 
da Holanda, o príncipe Aga Khan, Jimmy 
Carter, Jane Fonda, Jamie Fox e até os 
portugueses Jorge Sampaio, Durão Bar-
roso, Carlos do Carmo e Eusébio, entre 
muitos outros. Aos 83 anos de existên-
cia, o Hotel Polana continua a ser uma 
espécie de ícone ou emblema da capital 
de Moçambique, o local de encontro obri-
gatório no afternoon tea de turistas e de 
uma certa aristocracia local. 

Alguns habitantes do Maputo afi r-
mam que, com a última remodelação, 
em 1992, o Polana perdeu parte da aura 
que o envolvia. Talvez tenham razão. 
Mesmo assim, continua belo e imponen-
te. E continua a ser um dos sítios mais 
luxuosos e repousantes do Maputo. Pela 
pacatez, tranquilidade e bem-estar que 
proporciona.

Envolto em frondosas palmeiras, 
o Polana é um edifício ecléctico que 
conjuga a traça colonial e o charme 
africano. Está majestosamente virado 
para o oceano Índico e numa das mais 
prestigiadas avenidas da cidade do Mapu-
to, nas imediações do luxuoso Bairro de 
Sommerschield. 

O Polana é um dos projectos hoteleiros 
mais ambiciosos de todos os tempos em 
território africano. Foi inaugurado em 1 
de Julho de 1922 e poucos hotéis no mun-
do o igualavam. Tinha elevador, piscina, 
jardins, um campo de golfe e vida própria 
para a sua laboração: máquinas gerado-
ras de electricidade e aquecimento, fri-
gorífi co, lavandaria eléctrica, telefones e 
água quente em todos os quartos. Tinha 
até um serviço próprio e permanente de 
correios e telégrafos.

A ideia de construir um grande e 
luxuoso hotel na então Lourenço Mar-
ques nasceu em 1917. Como todas as 
obras audazes, o projecto do Polana teve 
defensores e detractores e foi desde o 
início acompanhado de grande celeuma. 
Na imprensa da época, a discussão à volta 
do Polana transformou-se num momento 

de exaltação do patriotismo nacional, não 
faltando críticas infl amadas a um alegado 
menosprezo pela arquitectura latina. Para 
alguns opositores, Lourenço Marques não 
atraía turismo capaz de sustentar um pro-
jecto de tão grande envergadura. 

“Quem pode esperar que em Lou-
renço Marques se encontre um hotel de 
embaixadores? Quem pode exigir que 
numa cidade bonita, mas modesta, se 
encontrem grandes palácios? (...) Tudo 
tem o seu tempo, e a arquitectura nacio-
nal é compatível com uma certa modéstia 
que fi ca sempre bem, e com um arranjo 
interno modelar e económico. (...) Não, 
não sejamos megalómanos.”, lia-se no 
jornal Lourenço Marques Guardian, na 
edição de 1 de Novembro de 1918.

Alheio à controvérsia que dominava 
na província, o Governo da metrópole 
garantiu o juro do capital investido 
e com isso conseguiu atrair diversos 
investidores estrangeiros interessados 
em concretizar a ambiciosa obra pro-
jectada pelo arquitecto escocês Walter 
Reid. E quem venceu o concurso para 

a sua construção nunca se arrependeu 
da aventura.

Nos períodos que antecederam a 
II Grande Guerra, o Polana conheceu 
grande prosperidade, projectando-se 
nos mapas turísticos internacionais 
como um dos mais importantes de toda 
a África. Durante o confl ito, o hotel já 
gozava de grande reputação internacio-
nal e, como Portugal havia proclamado 
a sua neutralidade, os agentes secretos, 
tanto dos Aliados, como da Alemanha e 
da Itália, fi zeram da elegante unidade 
um centro de espionagem e de intriga 
internacional.

Em 1975, com a independência de 
Moçambique, o hotel Polana passou para 
as mãos do Estado, onde permaneceu até 
2002. Entre 1981 e 1986 foi dirigido por um 
grupo de hotéis português, o Hotel Esto-
ril Sol, e em 1990, já próximo do fi m da 
guerra civil moçambicana, a concessão 
foi dada à companhia sul-africana Karos 
Hotels. Em 2002, o hotel foi vendido ao 
grupo Akfed, Serena Hotels, do gigante 
queniano Aga Khan.  <

O mítico Polana 
Um edifício ecléctico que conjuga a traça colonial e o charme africano, majesto-
samente virado para o oceano Índico. O hotel Polana tem 83 anos, mas continua 
a ser um dos locais obrigatórios de Maputo 
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