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Resort do Puhllúhwn

Descnnso Chamatoso
C h arrurt'ing Relnx nt'ion
Para lá dos ^barulho
portóes do Resort do
Pululúlcwa fica o
e a agitação do
Lubango, capital da província da Huíla, ã- AngoIa.Lá
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ientro honra-se o termo Nhaneca-Humbe que deu origem
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do local e descansa-se entre construções repletas de
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rnl 9osto. \'egetaçáo abundante e animais característicos
:e -\tl'ica. Quando visitámos o Pululúkwa, esrava âpenas a
:t-t:rcion.1r o restaurante, sendo que o wine bat, estava prestes
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fu três aldeias que constiruem a oferta

de aloiamento do Pululúkwa são todas distintas: há a aldeia Zr.ilu, característica do povo zulu. originário da África do Sut, com camiúos pedonais
cn madeira suspensos,

a aldeia de Santana, cujas casas

imitam as tradicionais construçóes d.a ilha da Madeira, em Portugal,
Muholo, carâcterística dâ região da Hufla. O objectivo é que as pessoas que estiverem alojad.as em cada um destes
kimbos se sintam na África daquele kimbo.
Com 100 hectares de área, o Pululúkwa é, no entanto, mais do que apenas as três aldeias residenciais, o resraurante e
c :r aldeia

o tt'ine bar. Todos os locais vão estar ligados por caminhos pedonais, possibilitando Iongos passeios pelo lugar, a pé ou de
bicicleta, para apreciar as árvores e vegetâçáo! mas também os animais que habitarão o Pululukwa, como impalas, cabras
.le leque, zebras, gnus e até, talvez, olongos.
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doresot't constrúrem também um
Num futuro próximo é objectivo dos responsáveis
^aberta
a visitas escolares, e até um cenüo de congressos. Par,r
ar-po aa golfe', um spâ. uma quinta pedagógica,
região' cot.t.to
além âisso, é sia intençáo

cri;

da
pâcotes turísticàs que incluam visitas a alguns dos locais incontornáveis

aTrrndavalaeocristoRei.oNamibe,afozdocuneneequemsabeaNamíbia."seoclientefordaquiatéaoNan.ribe
espaço de l80km bebe esta quântidlde
climas completamente diferentes: o troPical, a savana e o deseno. Num
enconrrâ três

pelo Pululúkwa Para isto ser possírcI' cr
de culturas e conhece povos diferentes,,, afirma carlos Treguedo, o responsável
pululukwa desenvolverá parcerias com rzsorrs e unidades hoteleiras dessas regiões, de forma a permitir que os seus clientc'
já programadas, E possam, desta forma, fazer jus ao non''
possam deslocar-se aos locais com as refeiçóes e as dormidas
zamr, e descansat

in tltt' tttarfuturt fltr aint of those rwtning the t'esort is to olso build agolf

.'iltrtítt arti ,dat:

u;tnse , fi sltft.iítt.

Há um restaurante, no Lubango, que náo serve lpenas,alimentos, mas também emo
Resort do Pululúkwa e é' seg,ramente- um dos melhorc
çaãr. fú no recentemente inaufrrrailo

restaurantes de Angola.
com móveis vindos um poucl
A experiência gastronómica no lugar não começâ âpenâs na sâla de tons terra e pastel,
que este é um lugar sentimental, corstruído par
de todo o mundo]Assi- qu" ,e ult af,assam os portóes do /rffr, sente-se
os olhos repousam nas paredes vidradar
ser um refiígio. Lá dentro, aioda ,otis de iniciada a experiência d.e degustaçáo,
as delícias gastronómicas preparad;
com ústâ para a lagoâ, os patos e as montanhas em frente. Depois é hora de Provar
pelos conceituados restaurantes Fasano' n
por ChefDiego Sáotto, Chef br,,'ile,,o, que no seu currículo tem Passâgens
o angolano Chef Ncardo e a rest'À
nrasil, llug"iit , em Espanha, e Arcadas áa Capela, em Pomrgal' A aiudá-lo tem
abordagem contemPorâneâ' servindo-c
equipa. Toãos juntos desenham pratos de inspiração afticana, mas com uma

como

se de

obras-primas se tratâssem.
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A carta do Pululúkwa é mudada a cada estaçáo, de modo a que os produtos locais
Possam ser utilizados.

Na verdade, quase todos os alimeu-tos que sáo usados no Ãstaurant! provêm de fazendas
:eftencentes aos mesmos proprietírios do res1rt e do mar do Namibe. O que significa que os ovos sâo maiores e mais
..rr.tc1ár'eis, a carne de cabrito e leitão mais saborosa, o páo, resultante das farinhas locais e feito no restaurante, de bradar

:os céus e os legumes muito mais frescos, produzidos sem â utilizâção de quaisquer produtos químicos. O resultado só
:oderia ser uma experiência gastronómica capaz de levar às lágrimâs de contentamento até os mais cépticos. Do bacalhau
cilbrito, passando pelos mariscos, pelas entradas únicas, pelas sobremesas coloridas
:.rdo neste restaurânte convida ao regr€sso vezes sem conta.
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