
 

AS (ÚLTIMAS?) NEVES DO KILIMANJARO 

PROGRAMA DE VIAGEM 

“Mas tão depressa como entraram saíram da 
tempestade e Compton voltou a cabeça, sorridente, 
e apontou para a frente, para um sítio onde a única 
coisa que se via, grande como o mundo e 
incrivelmente branco à luz do Sol, era o cume 
quadrado do Kilimanjaro. E então compreendeu que 
era para ali que ia.” 

(E. Hemingway, As Neves do Kilimanjaro). 

 
O monte Kilimanjaro em 1938. 

Passaram alguns 80 anos desde que EH escreveu 
este conto e as neves do Kili já não são o que eram. 
E se queremos ver o pouco branco que ainda resta 
então é melhor apressarmo-nos. 

1ª parte da viagem: 

ASCENSÃO DO KILIMANJARO PELA VIA UMBWE 

Se tudo correr como previsto, no Domingo 27 de 
Agosto de 2017 travaremos conhecimento com o 
nosso guia no Kilimanjaro International Airport (KIA); 
viajaremos até Moshi onde faremos a reunião 
preparatória da escalada, jantar e pernoita. 

Na Segunda 28 pelas 8.00h iniciaremos a ascensão 
do Kilimanjaro pela via Umbwe. Este primeiro dia 
será uma travessia de floresta, às vezes sobre 
raízes, às vezes escorregadio. Desnível de 1050m 
em 5h. Acamparemos na floresta, no Cave bivouac 
camp, a 2850m de altitude. 

Na Terça 29 continuaremos a subir por uma estreita 
cumeada entre os vales dos rios Lonzo e Umbwe, 
abandonando a floresta e entrando por prados 
‘alpinos’ até atingirmos o Barranco camp, a 3950m 
de altitude, um lugar com boas vistas e onde 
pernoitaremos. Desnível de 1100m em 6h. 

A Quarta 30 será um (necessário) dia de 
aclimatação, sem ascensão, apenas alguns 
passeios fotográficos nos arredores do Barranco 
camp, onde regressaremos para jantar e dormir. 

 
Barranco camp 

Na Quinta 31, retomaremos a ascensão, subindo 
pela Barranco wall e prosseguindo até ao Karanga 
valley e ao local do acampamento; trata-se de um 
percurso curto de 4h, 7 km e 250m de desnível.  

Paisagem alpina desértica (Karanga valley é o 
último ponto de abastecimento de água para a 
ascensão que resta). 

Na Sexta 1 de Setembro, faremos a ligação entre  o 
Karanga valley e Barafu camp a 4600m de altitude; 
6 km e 400m de desnível, a fazer em 5 horas; o 
caminho segue junto de vários glaciares do 
Kilimanjaro. Paisagem de alta montanha. 

Sábado 2 de Setembro será o (longo) dia do cume. 
Partiremos cerca da meia-noite e serão necessárias 
7h até atingirmos o cume Uhuru peak (5895m). 

Regressaremos então ao Barafu camp (3h) e, após 
um período de descanso, retomaremos a descida 
pela via Mweka (4h) até ao Mweka camp (3100m), 
onde faremos o nosso último acampamento na 
montanha. 

No Domingo 3 desceremos às cotas mais baixas da 
montanha, atravessando a faixa de floresta até 
Mweka gate. Aí, espera-nos o transfer que nos 
levará de regresso ao hotel em Moshi. 

Para quem pretende fazer apenas a ascensão do 
Kilimanjaro a sua viagem termina aqui; o regresso a 
Portugal será na Segunda, 4 de Setembro. 

Bónus 

A ascensão será realizada no período do ano 
supostamente mais favorável para esta actividade, 
isto é com menos chuva e nevoeiro, e com o bónus 
adicional de estarmos em período de lua cheia. 
  



 

2ª parte da viagem: 

PASSEIO NO RIFT DA TANZÂNIA 

A Tanzânia é um país emblemático de África, pela sua 
paisagem, presença humana e vida animal. É a terra dos Masai 
e a cratera de Ngorongoro é património mundial e 
eventualmente o local da Terra com maior concentração de vida 
animal. Estar tão perto e não ver esses lugares poderá causar 
arrependimento eterno. 

O rift é basicamente uma grande falha tectónica que corre 
desde a Síria até Moçambique; atravessa o oeste da Tanzânia, 
constituindo uma série de vales, lagos e vulcões; tribos de  
Masai e populações diversas de animais selvagens completam 
o quadro de um dos lugares mais interessantes da Terra. 

Assim, se tudo correr bem, na Segunda 4 de 
Setembro viajaremos calmamente de carro entre 
Moshi e a cratera de Ngorongoro (273 km, 3h). O 
nosso acampamento será montado na beira da 
cratera (Simba camp) e ao fim do dia faremos 
possívelmente uma 1ª incursão à cratera (fartura de 
bicharada). 

 
Viaturas de safari 

Na Terça 5, desceremos à cratera Ngorongoro logo 
ao nascer do dia (bicharada com fartura) e, quando 
o sol ficar alto, seguiremos em 4x4 até Empakai 
camp; se tivermos tempo, faremos a pé a última 
parte do percurso, que é a subir. 

A Quarta 6 será um dia de caminhada, começando 
por um passeio na cratera Empakay (bicharada com 

menos fartura) para depois continuarmos a pé até 
ao Acacia camp, onde pernoitaremos. (4 km /3h na 
cratera, mais 15 km /7h da cratera até Acacia camp.) 

 
A cratera Empakai 

Na Quinta 7 desceremos até ao vale do rio 
Engarasero (20 km, 10h, 1300m de desnível 
negativo?). Se formos breves, ainda teremos tempo 
para subir um pouco pelas gargantas do Engaresero 
e tomar um banho em alguma das suas cascatas. 
Pernoitamos em Engaresero. 

Sexta 8 é o dia de regresso. De carro, partiremos de 
Engaresero, parando um par de horas no estranho 
Lago Natron. E depois até Arusha, onde dormimos. 

 
O Lago Natroni 

Sábado 9 é dia de folga, em Arusha. Para gastar 
dinheiro em recordações e/ou visitar os 
interessantes parques em redor de Arusha. (Este dia 
serve também para acomodar algum atraso 
imprevisto que ocorra durante a viagem). 

O início da viagem de regresso está previsto para a 
1.00h de Domingo, com chegada a Lisboa pelas 
14:00. 

FAQ’s 

Tipo de actividade 

Actividade do GDAM, com número limitado de 
participantes. Trata-se de uma ascensão em alta 
montanha. Muitas noites passadas em tenda. Muitos 
km a caminhar, mesmo no passeio do rift; calor, frio 
e pó. Banho quente uma vez por semana, gelado 
em outros dias, ou nem sequer. 

Via Umbwe 

Reconhecida como a via mais interessante para 
subir o Kili, sobretudo pela beleza dos dois primeiros 
dias; no entanto, esses dois dias são subidas 
directas pela montanha acima, que requerem algum 
treino físico e mental. É por isso uma das vias 
menos percorridas, outra vantagem quando 
sabemos que em cada ano muitos milhares de 
pessoas procuram subir ao topo do monte. 

Adificuldade maior desta via é a aclimatação; tendo 
um ganho de altitude inicialmente rápido não permite 
tempo suficiente para aclimatação; é por isso 
necessário efectuar um dia de paragem intermédio 



 

para reduzir o efeito da altitude; por outro lado, 
teremos assim 3 dias a cerca de 4000m, o que 
deverá facilitar a ascensão final. 

Comer e dormir 

Na ascensão e no trekking dos vulcões dormimos 
em tendas (com colchão), transportadas pelos 
carregadores, que igualmente transportam e 
preparam as nossas refeições. Comida simples mas 
cozinheiro de qualidade (exigência nossa). 

Em Moshi e Arusha, camas de hotel e comida de 
cidade. 

Equipamento 

Não é necessário equipamento de escalada; 
bastões e polainas sim. É necessário roupa e saco 
de dormir para montanha e boas botas de marcha 
em montanha não técnica. 

Chuva e nevoeiro são prováveis em qualquer época 
do ano. 

As mochilas pessoais devem transportar alguma 
comida e água num total de talvez 6/8 kg. 

Viagem, formalidades e saúde 

Salvo melhor decisão, a forma mais económica de 
viajar será por aquisição de bilhetes individuais, 
comprados todos na agência de viagem que fizer o 
melhor preço. 

Visto adquirido à entrada. Vacina contra a febre 
amarela; repelentes de mosquitos; eventual 
prevenção da malária para o período pós-
Kilimanjaro; eventual desinfectante de água. 

Custo da viagem e forma de pagamento 

A Tanzânia é um país caro, em boa parte pelas 
taxas e licenças diversas que o governo aplica a 
quem visita os seus parques naturais e em particular 
o Kilimanjaro. 

O custo estimado para a viagem é o seguinte: 

- 2600 Euros para a primeira parte (ascensão do 
Kilimanjaro); 

- 3600 Euros para a viagem completa (ascensão 
do Kilimanjaro e treking no Rift). 

O quadro da página seguinte detalha os custos da 
viagem, estimados em Novembro 2016; estes custos 
poderão ainda ter uma ligeira variação em função de 
taxas de câmbio, custo da viagem e alguma 
confirmações com o operador, que só poderão ser 
feitos após conhecermos o número de participantes. 

Esta cotação foi obtida junto do operador local 
African LoveBirds Adventures que, dos que 
consultámos e responderam, parece ter a proposta 
mais interessante 

Os custos em África estão em USD; o custo em 
Euro dependerá de Junkers, Trump e outros factores 
que não controlamos; o custo ‘final’ dependerá 
também um pouco do nº de participantes. 

A viagem de avião terá que ser paga nos primeiros 
meses do ano, para garantir um bom preço; a forma 
de pagar ao operador ainda não está acertada. 

Outras questões 

Podem ser perguntadas ao Jorge Matos 
(jorgecostamatos@sapo.pt). 

Existem mapas, dados de GPS e informação 
adicional que será partilhada pelo grupo de 
participantes. Actividades de preparação poderão 
ser organizadas se os participantes encontrarem 
utilidade nisso. 

 
O monte Kilimanjaro em 2009. 

O Kilimanjaro e a Tanzânia são tudo menos destinos 
secretos; toda a informação existe na NET. 

Apenas três de infinitos sites sobre o Kilimanjaro: 

http://kiliclimbersandsafaris.com/kilimanjaro-umbwe-
route/ 

http://www.climbingkilimanjaro.com/climbing-
kilimanjaro-tips-for-success 

http://www.climbmountkilimanjaro.com/practical-
information/kilimanjaro-routes/the-umbwe-route/ 

 

É tudo por agora, obrigado pela atenção. 
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