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16 VIAGENS

Primeiro turista espacial

TAP negoceia dívida da Varig

Jiang Fang é o primeiro turista espacial chinês. É
um homem de 30 anos, que vai pagar cerca de 82,3
mil euros pela viagem, integrada numa missão suborbital em 2007.

O presidente executivo da TAP, Fernando Pinto, esteve em Nova
Iorque para evitar o arresto de alguns aviões da Varig. A TAP pretende introduzir 83,6 milhões de euros na companhia brasileira,
em parte para pagar as dívidas.

Moçambique
Um paraíso onde se "vive a vida"
FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

No sudeste de África,
quilómetros depois do
Cabo da Boa Esperança,
está um país inteiro por
descobrir. O local ideal
para quem quer conhecer
o que de mais puro ainda
existe. Mas nem só de turismo se faz o esboço
desta ex-colónia portuguesa. Para o actor António Feio, só quem nasceu
em África é que a percebe
bem.

BOA VIAGEM
>> TAP. Voo directo para Maputo,
com um valor aproximado de
802 euros (com taxas), baseado
numa simulação. Do Porto, com
escala em Lisboa, a simulação
apresenta o valor de 824 euros
(com taxas). www.tap.pt.

>> LAM. Voo de Lisboa e do Porto
para Maputo, desde mil euros
(sem taxas), com as Linhas Aéreas de Moçambique.
www.lam.co.mz

A NÃO PERDER
>> Maputo
Conhecida outrora como Lourenço Marques, a capital
moçambicana é uma das mais atractivas de África. A
cidade está instalada num penhasco de onde se vê a
Baía, se sente a sua atmosfera relaxante e os encantos proporcionados pelo contraste entre a vida urbana e rural. A cidade de Maputo, com artérias largas e
arborizadas de acácias rubras e jacarandás de flor
lilás, proporciona ao turista um sem-número de pontos de interesses históricos, culturais e paisagísticos,
com os seus mercados coloridos e vida nocturna
activa.

>> Pemba
Situada na costa a norte,
Pemba está inserida numa
baía grande detentora de
uma atmosfera muito viva.
Os visitantes descobrem esta
cidade pela arquitectura interessante, em especial na Bai-

xa, pelas praias, como Wimbi, e pelos recifes de corais. A indústria turística já está a transformar o lugar
com bares, restaurantes e outras estruturas, a preços
acessíveis.

>> Arquipélago de Bazaruto
A ilha de Bazaruto é um belíssimo e inexplorado destino caracterizado pela sua fauna selvagem, a água
turquesa e as praias idílicas. Está cautelosamente
protegida como reserva natural por ser dos locais
mais bonitos e intocáveis do continente africano.
A impressionante beleza dos recifes de coral complementa este ecossistema subtropical, enriquecido pela
abundância e rara beleza dos
peixes tropicais. Este arquipélago é merecidamente conhecido
como "a Pérola do oceano Índico". A Ilha de Bazaruto é um paraíso, principalmente para quem
faz mergulho.

BOA NOITE
>> HOTEL POLANA. Situado na zona nobre
da cidade de Maputo, a dez minutos do
centro da cidade e do
Aeroporto
Internacional de Mavalane, este
hotel de cinco estrelas sobressai pelo seu estilo clássico e vista sobre a Baía de Maputo.
Como serviços adicionais encontra casino, cabeleireiro, banco, agência de viagens, tabacaria, galeria de arte e aluguer
de automóvel. Preços entre 163 e 360
euros por noite. Tel.: (+258) 1 491001.

FICHA TÉCNICA

PAÍS: Moçambique
MOEDA: Metical de Moçambique
POPULAÇÃO: 18,8 milhões
ÁREA: 801,590 km2 (mar e
terra)

CUSTOS…
Refeição ligeira:
entre 1 e 4,1 euros
Refeição média:
entre 4,1 e 12,5 euros
Refeição de luxo:
mais de 12,5 euros
Alojamento barato:
entre 4,1 e 20,9 euros

Alojamento acessível:
entre 20,9 e 37,6 euros
Alojamento de alto nível:
entre 37,6 e 41,8 euros
Alojamento de luxo:
mais de 41,8 euros

>> PESTANA BAZARUTO LODGE. Este hotel, situado numa baía a norte da ilha de
Bazaruto, acabou de ser totalmente renovado. A estância oferece uma combinação única de beleza, segurança e descontracção que a tornam um lugar ideal
para os amantes da natureza e para os
praticantes de mergulho. É o local perfeito para esquecer o stress diário da vida
da cidade. Promoções desde 134 euros.
Tel.: (+258) 21305000

PUB

Paladares típicos

Sabia que...

Moçambique é conhecida também pelos
seus sabores. Camarões com leite de coco,
chima de arroz, matapá de abóbora e bolo
Catembe são alguns deles.

Dez anos depois da viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1488,
os portugueses estabeleceram-se em Quelimane, nas ilhas de
Moçambique e Ibo. Este território dependeu do vice-rei de Goa
até 1572.

SOB O OLHAR DE...

…António Feio

Porque escolheu. Foi onde nasci.
O que comer. A galinha e o frango ao piripíri.
Aconselho a ir mesmo ao próprio restaurante
Piri-piri, se forem a Maputo. Há vários tipos de
caril, como o caril à base de coco, que é óptimo. E depois têm os famosos camarões de
Moçambique.

A visitar. Pemba, porque é uma baía extraordinária e é um futuro destino turístico, que se
está a desenvolver, a criar condições de turismo de grande qualidade. Outro sítio a visitar é
Bazaruto, porque é uma ilha paradisíaca. Tenho pena que Santa Carolina, que é uma outra
ilha muito perto de Bazaruto, tenha sido deixada ao abandono. E há um sítio lindíssimo, a
Ilha de Moçambique, onde passei os primeiros
anos da minha vida.
Diferenças culturais. O povo moçambicano
é um povo extraordinário. Só quem nasceu em
África é que percebe e entende bem África. É o
tempo, o espaço, tudo é grande, tudo tem uma
dimensão que aqui não nos percebemos. Somos todos muito pequeninos e muito stressadinhos. Lá vive-se a vida. Respira-se, cheira-se,
sentem-se as chuvas tropicais. É outro mundo,
outra qualidade de vida.

Como definir. Quando penso em Moçambique penso muito nos cheiros.

“

Respira-se, cheira-se, sente-se as
chuvas tropicais. É outro mundo,
outra qualidade de vida.
ANTÓNIO FEIO

