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ARQUIPÉLAGO DOS SONHOS DREAM ARCHIPELAGO
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O
utrora colónia lusa, São 

das grandes produtoras 
mundiais de… sonhos. Mis-
turando a simpatia das suas 
gentes, a candura das suas 

um arquipélago a não perder. Embrenhe-se... 

Em bom português, São Tomé e Príncipe é-
nos a todos familiar. Mas, de grosso modo, 
poucos serão aqueles que, pela língua de 
Camões, lhe reconhecem traços históricos, 
sociais e culturais. É, também nesse sentido, 
que sentimos poder ser este um artigo com 
cariz de serviço público, passe a expressão. É 
que São Tomé e Príncipe merece ser conhe-
cido de lés a lés, servindo as próximas linhas 
como um chamariz para, quem sabe, levá-lo 
a voar, caro leitor, até lá.

PALETA DE CORES É a descoberta da 
natureza “umbilicalmente” ligada ao regresso 
a raízes que a todos nos tocam, mas que, em 
muitos casos, secam por puro desconheci-
mento. Perdoem-nos aqueles que têm um ex-
tremo conhecimento de São Tomé e Príncipe. 
Sorte a deles… azar o nosso, pois aquilo de 
que lhes falaremos, já eles pisaram e sentiram. 
Mas aos outros, dizemos para embarcarem 
connosco.
Cá do alto, enquanto os motores “rosnam” 
rumo à aterragem, já poderá o visitante de-
leitar-se com a intensidade das transições em 
que o azul se encontra com a irmandade das 
suas próprias tonalidades, qual arco-íris ma-
rinho que circunda as duas ilhas verdejantes: 
São Tomé e… Príncipe.
Trata-se de pura beleza a dobrar. É que além 
das duas ilhas principais, este estado é com-
posto ainda por várias ilhotas, num total de 
964 km². Tudo se vê lá de cima, é certo, mas 
a vida, essa, mais do que vista, é apenas 
transmitida pela candura de um povo único. 
São 160 mil pessoas, todas elas unidas pela 

A -
de producers of… dreams. 
Blending the friendliness of its 

-

We are familiar with Sao Tome and Principe. 
But only few, who speak the same language 
as the poet Camões, will recognise in it some 
historical, social or cultural hints. In this sense 
we feel this article will be of public service. Sao 
Tome and Principe deserves to be known from 
coast to coast and the next few lines might be 
a way to lead you, dear reader, to take the next 

PALETTE OF COLOURS It’s the discovery 
of the nature deeply connected to the return to 
our roots that touch us all, but in many cases it 
dries due to complete lack of knowledge. For-
give us those who know Sao Tome and Princi-

-
ne because everything we will be talking about 
they had already felt and set foot on it. But to 
the others we say come aboard with us.
High in the sky, while the engines grumble to-
wards the landing area, the visitor can begin 
titillating with the intensity of the shifts in which 
the blue colour meets its own brotherhood of 
shades, a blue-sea rainbow that encircles both 
greenish islands: Sao Tome and... Principe.
It’s pure beauty in double. Besides these two 

main islands, this state is formed by various is-
lets in a total area of 964 km2.  Everything can 
be seen from above, that’s for sure, but life 
itself can only be transmitted by the sweetness 
of its unique people.
160 thousand people gathered by the same 

only by hot water. That same water bathes the 
neighbours Gabon, Equatorial Guinea, Came-
roon and Nigeria.
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lado, curiosamente, todo o arquipélago está inserido na linha vulcânica 

ainda mais curiosidade em quem ali aporta ou aterra. É dessa curiosi-
dade que, em grande parte, São Tomé e Príncipe sobrevive, pois todo 
o desenvolvimento da região está assente no turismo. E nem mesmo 

tal tendência, apesar de ter sido um acrescento muito bem-vindo para 
uma população que já tinha tradição de no mar descobrir peixe fresco 
e não tanto ouro negro, ou não fosse a actividade pesqueira uma das 
principais forças económicas do país.

ORGULHO SÃO-TOMENSE Estes e outros assuntos poderão ser, 
certamente, abordados ao longo da sua estadia, pois além de falarem 

dois dedos de conversa e a dar a conhecer cada traço de identidade da 
sua terra. Há mesmo quem diga que em cada são-tomense existe um 

-
mento para a catedral de São Tomé e Príncipe, qual ponto de encontro 
de manifestações religiosas complexas, pois têm origem em diversos 

animista e a católica as tendências religiosas mais acentuadas.
Mas nem só de descoberta de uma nova cultura se fará a sua viagem. 

was welcomed by the population who already had a sea tradition of 

the main strengths of the country’s economy.

SANTOMEAN PRIDE These and other conversation topics can 
be discussed during your stay because the Santomean, besides being 

-
pic and the chance to reveal each aspect of the identity of their land. Pe-
ople say that every Santomean is a potential tourist guide and operator. 
If that comes true, you can count with a guidance tip to visit Sao Tome 
and Principe Cathedral, a meeting point of complex religious demons-
trations, as they have origin in several faiths being an echo of the various 
origins of the population, even though the major religious tendencies are 
catholic and animist. 
But your journey will not only be about the discovery of a new culture. 
How can one be in a paradise by the sea and not enjoy great days at 
the beach and long walks among the treasures of nature? Therefore, 
and before you put your bathing suit or swim shorts, you have to know 
that Sao Tome and Principe has a tropical climate, hot and humid with 
average yearly temperatures of about 22°C  and 30º C (yet there’s a 
rainy season between October and May) being notorious the variety of 
microclimates according to the latitude. But besides these environmen-
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paixão, nenhuma separada por fronteiras… apenas pelas águas quen-
tes. Águas essas que banham os vizinhos Gabão, Guiné Equatorial, 
Camarões e Nigéria.

ATRAVESSADO PELA LINHA DO EQUADOR Desabitadas até 
1470, quando os navegadores portugueses João de Santarém e Pe-
dro Escobar as descobriram, estas ilhas tornaram-se uma colónia de 
Portugal até à sua independência, em 1975, tornando-se no maior ex-
portador de açúcar, numa primeira fase, e depois num importante pro-
dutor de cacau e café. Ainda assim, apesar de já não ser dependente 
de Portugal, São Tomé e Príncipe continua a ter fortes ligações lusas, 
sendo a principal delas a língua (95 por cento do povo são-tomense 
fala português), pelo que não espanta que seja um dos membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Sentimo-nos, pois, em casa ao aterrarmos nas ilhas que representam o 
segundo estado mais pequeno do continente africano. São Tomé, cuja 
capital tem o mesmo nome, é a maior ilha, contando com uma popu-
lação estimada em 133 600 habitantes (2004) numa área de 859 km². 
Príncipe, cuja capital é Santo António, é a ilha menor, com uma área 
de 142 km² e uma população estimada em 5 400 habitantes (2004). 
Mas é no ilhéu das Rolas, a poucos metros da ilha de São Tomé, que 
um fenómeno se dá, pois é ali que passa a linha do Equador. Por outro 

CROSSED BY THE EQUATOR Uninhabited until 1470, when the 
Portuguese navigators João de Santarém and Pedro Escobar found 
them, these islands were a Portuguese colony until its independence 

important producer of cocoa and coffee. Even though Sao Tome and 
Principe is not dependent on Portugal, it still maintains strong Portu-
guese connections, being the language one of them (95% of the San-
tomean speak Portuguese), and it isn’t a surprise its membership in the 
Community of Portuguese Language Countries (CPLP).
We feel at home when we land in the islands that represent the second-
smallest African country. Sao Tome, whose capital city has the same 
name, is the largest island with a 2004 estimate population of 133 600 
inhabitants in a surface area of 859 km². Principe, whose capital is San-
to António, is the minor island with a total area of 142 km² and a 2004 
estimate population of 5 400 inhabitants. But it’s in the islet named Ilhéu
das Rolas, near Sao Tome, that a phenomenon occurs as it is there that 
the equator passes through. On the other hand, the archipelago is part 
of the Cameroon volcanic mountain line. It’s a kind of a geographical 
two in one that arouses even more the curiosity of those who land or 
dock there. It’s due to this curiosity that Sao Tome and Principe survives 
as all the development of this region is based on tourism. And not even 
the discovery of petroleum in its waters has changed that, although it 
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Como estar num paraíso à beira-mar plantado sem desfrutar de bons 
dias de praia e de passeios entre os achados da Natureza? Assim, 
antes de vestir os calções de banho ou o biquíni, saiba que São Tomé 
e Príncipe tem um clima do tipo equatorial, quente e húmido, com tem-
peraturas médias anuais que variam entre os 22 °C e os 30 °C (espere, 
ainda assim, alguma chuva entre Outubro e Maio), sendo notória a mul-
tiplicidade de microclimas, consoante a altitude. Mas, a par das con-
dições ambientais aqui presentes, outro factor se revela complementar 
para umas férias de sonho: a segurança. É que nestas praias podemos 
mesmo levar a cabo o clássico ritual de desfrutarmos das praias mes-
mo à noite, podendo ali dormir, pois ninguém nos fará mal. 

AVENTURAS NAS ILHAS Esta é uma população muito amigável 
e é com orgulho que procuram tornar inesquecíveis as nossas férias. 

si a aventurar-se, juntamente com os mesmos, em pescarias ou em 
procurar pelos muitos frutos existentes nas densas selvas, sem sequer 
ter de se preocupar com predadores, pois tigres ou cobras venenosas 
não marcam presença por ali. Claro está, viajar vacinado contra a ma-
lária é meio caminho andado para não ter um dissabor devido a uma 
qualquer picadela de um mosquito. Se tomar as devidas precauções 
verá que o único vírus que levará de volta para o seu país é o da sau-
dade, não sendo a tal alheia a forma quase selvagem como descobrirá 

tal conditions, another fact has to be considered in a dream holiday: 
security. It’s perfectly safe to enjoy and even sleep over night on these 
beaches because no one will hurt us.

ADVENTURE IN THE ISLANDS The people are friendly and they 

make friends with some of the locals and then adventure yourself with 

in the jungle – and you don’t even have to worry about predators becau-
se there are no lions or deadly snakes in the jungle. Of course, before 
you travel you should take a vaccine against malaria if you don’t want to 
get sick with a mosquito bite. If you protect yourself the only virus that 
you will be taking home with you is nostalgia,  perhaps due to the almost 
wild way you will discover Sao Tome and Principe and in particular Obo, 
a natural park that represents almost a third of the country’s surface 
area. There, the tourist doesn’t follow itineraries or pre-established hi-
kes; he/she is led to enjoy sensations at his/her desired rhythm in order 
to discover something more, just like a lush vegetation, crisscrossed 
by brooks, as well as peaks of various altitudes (the Pico of Sao Tome, 
at a height of 2 024m, Pico Pinheiro, Pico Calvário, Pico Cabumbé, 
Pico of Príncipe, Pico Papagaio, and Pico Cão Grande, the latter a ma-
jor landmark in the country). One cannot forget that this archipelago is 
of volcanic origin. Several species of turtles, harmless snakes, lizards, 
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São Tomé e Príncipe e em especial o Obo, um 
parque natural protegido que representa quase 
um terço da superfície do país. É que ali o turista 
não segue rotas ou visitas previamente estabele-
cidas, sendo levado a desfrutar de sensações ao 
ritmo a que deseja descobrir algo mais, tal como 
uma vegetação exuberante, entrecortada por nu-
merosos cursos de água e riachos, bem como 
relevos acidentados de altitudes diferentes (o Pico 
de S. Tomé com 2 024 metros, o Pico Pinheiro, o 
Pico Calvário, o Pico Cabumbé, o Pico do Prín-
cipe, o Pico Papagaio, e o Pico Cão Grande que 
constitui uma referência da paisagem local). A tal 
não será alheio o facto deste ser um arquipélago 
de origem vulcânica. Várias espécies de tartaru-
gas, serpentes inofensivas, lagartos, papagaios, 

magia reinante ali. Magia essa que, ora em terra, 
ora no mar (aconselhamos o mergulho nas quen-
tes e claríssimas águas que banham as ilhas), se 
faz sentir intensamente e nos torna a nós, ironica-
mente, escravos de uma ilha que há séculos atrás 
viveu os horrores da… escravatura. 
Na área arquitectónica, a fortaleza de São Sebas-
tião, a catedral da Santa Sé (Igreja da Sé), situada 
ao lado do Palácio Presidencial, o Arquivo Históri-
co e outros tantos edifícios de inspiração barroca 
são espaços de visitas culturalmente enriquece-
doras. O Museu, situado na capital, possui uma 
colecção de arte sacra e de reconstituição de in-
teriores tradicionais da época colonial.
Há mais, muito mais, mas cabe-lhe a si descobrir. 
Deixamos apenas mais uma pista: mais selvagem 
que Cabo Verde, mais perto dos europeus do 
que as Caraíbas, mais desenvolvido que mui-
tas das nações africanas, com um excelente 
aeroporto e uma relação estreita com os 
portugueses, este é um país à espera 
de ser descoberto. Ou não fosse consi-
derada a porta de embarque para… o 
paraíso.

parrots, monkeys, dolphins and whales are good 
examples of the existing magic. This magic can 
intensely be felt at sea or on land (we strongly re-
commend a dive into the warm clear waters that 
bath these islands) which ironically makes us sla-
ves of an island that centuries ago lived the horror 

As far as the architecture is concerned, the São 
Sebastião fortress, the Santa Sé cathedral, right 
beside the Presidential Palace, and the Historical
Archive are remarkable specimens one must see 
- most of them date from the baroque period- and 
they are culturally enriched places to visit.  The 
capital’s museum owns a collection of religious 
art and has painstakingly reconstituted examples 
of interior decoration in the colonial era. There is 

just leave you a clue: wilder than Cape Verde, near 
the Europeans than the Caribbean, more develo-
ped than many African nations, with an excellent 
airport and a close relation with the Portuguese, 
this is a country that is waiting to be discovered. 
Or it wouldn’t be considered an open boarding 

* ou no Domingo a seguir ao Dia do Rei or on Sunday after King’s Day 

Evento
Festa de Nossa Senhora de Guadalupe
Dia do Poder Popular
Dia da Descoberta da Ilha de São Tomé
Amador
Festa de Santo Isidoro
Festa de Santo Amaro
Descoberta da Ilha do Príncipe
Dia dos Mártires da Liberdade
Festa de Nossa Senhora da Graça

Event
Festa de Nossa Senhora de Guadalupe
Dia do Poder Popular
Dia da Descoberta da Ilha de São Tomé
Dia do Rei Amador
Festa de Santo Isidoro
Festa de Santo Amaro
Descoberta da Ilha do Príncipe
Dia dos Mártires da Liberdade
Festa de Nossa Senhora da Graça

Festas em São Tomé & PríncipeFestivities
Lugar

-
-
-
-

Paróquia da Ribeira Afonso
Paróquia de Santo Amaro

-
-

Paróquia da Sé

Place
-
-
-
-

Paróquia da Ribeira Afonso
Paróquia de Santo Amaro

-
-

Paróquia da Sé

Data
1.º domingo Dezembro
21 de Dezembro
21 de Dezembro
4 de Janeiro
10 de Janeiro *
15 de Janeiro
17 de Janeiro
3 de Fevereiro
24 de Março*

Date
1st Sunday of Dezember
Dezember 21st
Dezember 21st
January 4th 
January 10th *
January 15th
January 17th
February 3rd
March 24th*
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