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DAKAR

Dakar é a capital e a maior cidade do Senegal. Esta caótica 

capital está repleta de mercados, cheiros e sabores.

Entre os séculos XVI e XIX, Dakar foi o principal centro de trá-
fico de escravos. 

Atualmente, as grandes atrações turísticas são os seus merca-

dos, a Grande Mesquita, construída em 1964 e a Ilha de Gorée.
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Localizado na Península de Cabo Verde, na extremidade 
Ocidental de África, situa-se o Senegal. Este país faz fron-
teira com a Mauritânia, o Mali, a Guiné, a Guiné-Bissau e a 
Gâmbia. O rio Senegal, a norte dá nome ao país.

O clima varia entre árido e tropical dependendo da re-
gião. Prevalecendo duas estações por ano: a estação 
seca e a estação das chuvas.

Vários impérios coloniais europeus passaram por este 
território: portugueses, holandeses, ingleses e franceses, 
até a França elevar gradualmente o seu poder e assumir 
o Senegal como sua colónia, durante várias décadas. O 
francês é a língua oficial do país, mas há diversas línguas 

nacionais de origem étnica.

Ilha de Gorée

Uma travessia de 20 minutos leva-nos até à Ilha de Gorée. 

Localizada ao largo da costa do Senegal, em frente à cidade 
de Dakar, é um lugar que guarda trágicas memórias e que per-
manence como símbolo da exploração humana. Classificada 
como Património da Humanidade pela UNESCO, em 1978, foi 
o mercado de escravos mais importante das costas africanas 
entre os séculos XV e XIX. 

Utilizada pelos portugueses como base de apoio ao desen-
volvimento das rotas comerciais, transformou-se num cenário 
de terror, onde milhões de nativos transformados em escra-
vos aportavam, antes de seguirem rumo às Américas. A Ilha de 
Gorée, esteve sucessivamente sob domínio português, holan-
dês, inglês e francês. 



A arquitetura sombria, dos bairros destinados aos escravos, 
contrasta com os elegantes casarões coloniais, dos mercado-
res que viviam do tráfico.

O que visitar?

 Museu Casa dos Escravos | A arquitetura da Maison des Es-
claves (Casa dos Escravos) conta-nos a sua história. Os es-
cravos eram mantidos em celas húmidas localizadas no piso 
térreo, onde entrava pouco ar e pouca luz. Aqui se aglome-
ravam até 200 escravos em condições muito precárias. Uma 
escada em forma de ferradura dá acesso ao andar de cima, 
onde ficava a “residência dos países europeus”, destinada 
aos comerciantes de escravos. No pátio, que servia de mer-
cado, os comerciantes e os compradores aguardavam na 
sacada, enquanto os escravos eram pesados e “classifica-
dos” mediante as suas características étnicas. Depois de ven-
didos, eles seguiam por um corredor que dava acesso ao mar 
para seguirem uma viagem sem regresso. A primeira casa 
de escravos na Ilha de Gorée, foi construída em 1536. Este 
museu está localizado numa das últimas casas construídas, 
entre 1780 e 1784. Estima-se que entre 15 a 30 milhões de 
africanos tenham sido traficados nessas casas para planta-
ções nas Américas durante um período de mais de 350 anos.

 Fortaleza da Ilha de Gorée | A ilha de Gorée foi descoberta 
pelo navegador português Dinis Dias em 1444, e a Fortaleza 
foi erguida pelos portugueses em 1536. Posteriormente, foi 
ao longo dos séculos, conquistada e administrada por Ho-
landeses(1617), Franceses (1677), Ingleses, e novamente 
por Franceses (de 1817 em diante).

Saint-Louis

A Ilha de Saint-Louis fica 260km a norte da cidade de Dakar.

A cidade histórica de Saint-Louis é considerada a “meca” cul-
tural e artística do país. Foi declarada parte do Património da 
Humanidade, pela UNESCO, em 2000. 

Ocupando uma ilha natural entre dois braços do rio Senegal, 
foi fundada pelos colonos franceses no séc. XVII, e urbanizada 
no séc. XIX. 

Saint-Louis foi, entre 1872 e 1957, a capital do país desempe-
nhando um importante papel cultural e económico em toda a 
África Ocidental.

Situada a 25km da foz do rio Senegal, o qual se encontra se-
parado do Oceano Atlântico, a oeste, por uma faixa de areia, 
chamada de Langue de Barbarie.



A sua localização geográfica, o seu traçado urbano e a sua ar-
quitetura colonial compõem a identidade singular desta cidade 
e a sua incrível paisagem.

No primeiro dia, alugámos uma carruagem para percorrer, com 
guia, os principais pontos da cidade, entre os quais destaco o 
colorido porto de pesca artesanal.
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Langue de Barbarie

No dia seguinte, visitámos o Parque Nacional Langue de Bar-
barie. Um passeio de canoa leva-nos até esta faixa de areia 
branca onde podemos observar tartarugas, caranguejos, peli-
canos e diversas aves marinhas. 

Pausa para tomar banho, relaxar e almoçar no Lodge Ocean & 
Savane, na Ile de Gandiol.

Deserto de Lompoul 

De tarde partimos para o Deserto de Lompoul, para uma expe-
riência no deserto. 

Percorridos os 200km que nos separavam do deserto, um 
cenário fantástico de dunas ocre que se estendem por quiló-
metros nos aguardava. 

O transporte é feito num 4x4. 

O alojamento, no Lodge de Lompoul, tinha um charme rústico. 
Composto por confortáveis tendas cujas casas de banho pri-
vativas, com WC, lavatório e duche, são ao ar livre, devidamente 
protegidas por cercas de ramos secos e tendo como teto a 
abóbada celeste. 

O jantar é comunitário, segundo a tradição das tribos nómadas. 
E batuques à luz da fogueira animam a noite estrelada.



LAGO ROSA  

O Lac Rose fica 35km a norte de Dakar. 

A cor natural das suas águas apresenta ao longo do dia di-
versas tonalidades de vermelho, o que se deve a uma alga 
chamada Dunaliella Salina que produz um pigmento vermelho 
que absorve a luz do sol. 

Com uma profundidade máxima de 3 metros, contém uma quan-
tidade significativa de sal. Tal como acontece no Mar Morto, o 
alto nível de sal permite que as pessoas flutuem na superfície.  

Desde 1970 que pequenas explorações de extração de sal se 
estabeleceram nas margens do Lago. Enquanto os homens 
recolhem o sal depositado no fundo do lago, as mulheres acu-
mulam-no em pirâmides, nas margens, de modo a secá-lo e 
branqueá-lo ao sol. 

O Lago Rosa ficou famoso por ser o ponto final do rally Paris-
Dakar até à edição de 2008, antes de ser transferido para a 
América do Sul. 

SALY PORTUDAL   

Saly Portudal é uma zona de resorts à beira-mar, localizada na 
Petite Côte do Senegal, 70km a sul de Dakar. 

Originalmente era um posto de comércio português, conhe-
cido como Porto de Ale. 

Em 1984, nasceu o primeiro resort perto do antigo posto 
comercial, dando início ao turismo nesta zona, caracterizada 
pelas suas praias de areia branca cheias de palmeiras. Atual-
mente, Saly vive do turismo. Cadeias de hóteis, discotecas, 
bares, restaurants, lojas, desportos náuticos e agências de 
viagens competem entre si pela atenção dos turistas.


