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Para todos que acreditam 

no amor e na coragem 

e como juntos podemos mudar o mundo.



yang 

yang. do chinês yang; claridade, luminosidade, 
parte fundamental de uma dicotomia.

Relativo à simbologia da filosofia oriental, princípio 
fundamental que está presente em todas as manifesta-
ções ativas, quentes e luminosas do universo, em inte-
ração com a força oposta e complementar yin - a ideia 
de uma interação entre as forças opostas yin e yang 
influenciou os fundamentos religiosos e filosóficos do 
taoísmo e do confucionismo, além de ser a base teóri-
ca de manifestações da medicina tradicional asiática. 
O yang representa claridade e luminosidade e aparece 
do lado direito do símbolo com a cor branca. Está re-
lacionado com o lado masculino e ativo. O yin e yang 
também fazem parte da corrente de pensamento do bu-
dismo, remetendo para uma perspectiva de contínua 
mudança e equilíbrio. Juntos, simbolizam harmonia 
e equilíbrio. Segundo o yin e yang, o ideal é haver um 
equilíbrio entre o positivo e o negativo, devendo existir 
um pouco de negativo no positivo e vice-versa. O yin e 
o yang não são vistos como forças que se opõem, mas 
que se complementam. Existe um conceito de dualida-
de, em que um não existe sem o outro. De acordo com 
a cultura ocidental, o símbolo está associado ao ocul-
tismo, misticismo e nova era.
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sobre prosperidade e a sabedoria 
oriental da Ásia em Bangkok
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As vezes precisava ir até lugares que o lembrassem 
quem estava no controle da vida. Ou pelo menos, espaços 
que trouxesse tal sentimento de ilusão. Para chegar mais 
distante habitou-se a questionar do que tinha mais medo: 
morrer ou ser ordinário? Definitivamente preferia uma 
existência mais significativa e breve. Um vírus assolava o 
mundo com a promessa de ser uma nova pandemia apoca-
líptica enquanto ele atravessava dois oceanos tendo como 
seu destino o continente de origem da doença. Mais uma 
coincidência, mas como sabia que elas não existem e são 
conspirações do acaso e que o acaso se manifesta através 
da serendipidade, sabia que não estava lá gratuitamente.

Novamente cruzou meio planeta e cortou os cabelos, 
viu coisas que quebraram seus dogmas, observou movi-
mentos que reafirmaram suas crenças, experimentou 
sabores inimagináveis até então e acabou adotando 
costumes que não pertenciam a sua cultura. Relem-
brou que nada se constrói só. A Ásia lhe apresentou 
um novo senso sensorial e social de comunidade in-
comum não presente nos continentes que conheceu 
anteriormente. Ainda que com a barreira da língua, a 
capital tailandesa lhe dava diariamente presentes em 
forma de ensinamentos sobre prosperidade e empatia. 
Empatia manifestada em sorrisos, pequenas gentilezas 
e atitudes de bondade quase acrônimas.

Não que não houvesse fome lá. Muito pelo contrário, ha-
via fome de tudo. De comida e de sabedoria. A fome era tanta 
que aquele continente tornou-se pioneiro no conhecimento e 
manteve-se assim diante da contemporaneidade. Tecnológi-
co, pirotécnico, escandaloso, barulhento, caótico em uma con-
fusão contraditória fácil de se entender. Ele precisou conhecer 
Bangkok para lembrar que aquilo que afirmava aos amigos era 
verdade: o amor é a maior força do mundo. Era paradoxalmen-
te pertinente pensar na relação entre fome e amor. Seria uma 
dicotomia de retroalimentação? Onde existe fome, falta amor.

O fato é que a Tailândia também o lembrou que era um ver-
dadeiro viajante e tal qual conseguia aguentar qualquer coi-
sa, até a morte, contando que o seu espírito estivesse livre. 
Contenção mecânica, coerção, vigilância, ignorância, in-
consistência e disputa de poderes. A composição perigosa 
que assola todo sistema e que flerta constantemente com 
o colapso, como era com o seu, o enraivecia mas lhe in-
centivava na sua eterna luta de aprendizado e justiça. Em 
tempos difíceis é necessário lembrar que a luz só existe 
graças a obscuridade. E aquelas luzes da Ásia estavam 
lá para isso.

“A política é guerra sem derramamento de san-
gue e a guerra é política com derramamento de 
sangue”. 

Mao Tse-Tung
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SABIA QUE?   Tendo uma monarquia constitucio-
nal parlamentarista como forma de governo, a Tailân-
dia foi fundada oficialmente apenas em 1932 e funcio-
nava como um reinado independente antes da data. 
É um país que nunca foi colonizado e está em pleno 
processo de transformação Com uma área de mais 
de 500 mil km2 e sendo a vigésima nação mais po-
pulosa do mundo, a Tailândia é também reconheci-
da internacionalmente pela sua forte cultura oriental 
norteada pelo budismo, maior religião do país, além 
de ser o grande hub da Ásia e talvez por isso, é o país 
mais visitado do Sudeste Asiático, de acordo com a 
OMT (Organização Mundial de Turismo). O budismo 
é tão potente na Tailândia que tradicionalmente 
todo homem tailandês se torna monge durante 
um mês ao ano, raspa os cabelos e adota as cin-
co normas: não mentir, não trair, não roubar, não 
beber e não fazer o uso de violência. A moeda na-
cional é o baht e a língua oficial é o tailandês. Com 
diversos arranha-céus e templos religiosos, a capital 
Bangkok representa bem a economia em ascensão e 
transformação do país e é também o principal cen-
tro financeiro, mercantil, cultural e histórico da 
nação. Outra curiosidade é que há mais de 37 
mil templos budistas espalhados pela Tai-
lândia e 90% dos tailandeses declaram 
tendo o budismo como religião.
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Wat Phra Kaew, o Grande Palácio de Bangkok - é um complexo 
em que se concentra os principais templos da capital tailandesa, 
o templo budista mais sagrado da Tailândia, pois abriga o Buda de 
Esmeralda (Emerald Buddha), a estátua tida como protetora da 
sociedade tailandesa. Encontra-se no templo principal do complexo 
do Palácio Real e é proibido fotografar seu interior e a estátua. Reza 
a lenda que o Buda de Esmeralda foi feito na Índia ou Sri Lanka e 
segundo uma profecia, ele traria prosperidade a cada país é pessoa 
que o conhecesse. O Wat Phra Kaew é tão importante para a Tailândia 
que se encontra dentro dos limites do Grande Palácio de Bangkok, 
palácio no qual morou a família real e a nobreza tailandesa até 1925, e 
é o único templo budista tailandês em que monges não podem residir. 
Dentro do complexo há mais de 30 templos com decorações incríveis 
e estéticas impactantes pelo cuidado nos pequenos detalhes. Uma 
outra curiosidade sobre os templos na Tailândia é que habitualmente 
estátuas de serpentes ou de leões-dragão estão nas entradas dos 
templos para, simbolicamente, resguardar esses espaços sagrados.

Wat Pho - O Buda Reclinado dourado é a maior atração de Wat 
Pho, a estátua é gigantesca e possui um templo só para ela. Com 15 
metros de altura e 46 metros de largura, o Buda reclinado é pintado de 
dourado, e ele se encontra numa posição pacífica simbólica ao chegar 
ao fim de sua missão na Terra. Além do templo do Buda Deitado, o 
espaço, que fica dentro de uma muralha, possui um templo onde são 
encontradas as 400 estátuas de Buda centenárias – o detalhe bacana 
aqui é que nenhum dessas estátuas tem feições iguais às outras, o que 
evidencia as diferenças humanas. Esse templo também foi a sede da 
primeira universidade da Tailândia, além de ser atualmente espaço 
de morada de alguns monges, é uma escola e alojamento de monges.

Wat Arun - construído no século 17 e conhecido 
como Templo do Amanhecer ou Templo da 
Alvorada, esse templo fica às margens do Rio Chao 
Paraya, que corta toda Bangkok. A arquitetura é 
impressionante em cor branca e verde e com um 
detalhamento incrível. Tem cerca de 85 metros de 
altura, em cada um dos cantos ergue-se um prang, 
um tipo de “altar capela”, de dimensão menor. O 
grande pagode, que é um tipo de construção de 
cultura oriental específica, é decorado por conchas 
e pedaços de porcelana que antes foi usada como 
lastro por navios que chegavam a Banguecoque 
vindos da China. A entrada frontal do templo tem 
um teto com um coruchéu ao centro, decorado 
com cerâmica e porcelana coloridas. Imperdível.

Rio Chao Paraya - o passeio de barco pelo 
principal rio da capital da Tailândia, que, 
inclusive, tem uma dimensão imensa, também é 
imperdível – várias empresas turísticas oferecem 
passeios de hora em hora, mas aposte no Chao 
Praya Express, que é o menos turístico e o mais 
barato, além de ser o mais utilizado como meio 
de transporte pelos locais. O passeio pelo Rio 
Chao Pharya proporciona vivência turística e 
cotidiana com o povo de Bangkok, e é uma das 
principais vias de transporte alternativo da cidade. 
Às margens do rio há diversas atrações, como 
templos, restaurantes e até casas noturnas.

Avenida Khao San - a via é uma parada 
obrigatória para os turistas, tem diversos 
restaurantes, lojas com artesanato e roupas 
locais, várias opções de comidas de rua e também 
casas noturnas. Aproveite para experimentar 
aqui, além do sorvete de coco e do Pad Thai 
(prato típico tailandês extremamente saboroso 
que pode ser encontrado em quase totalidade 
de restaurantes da capital), os famosos insetos, 
escorpiões, formigas e aranhas, que são vendidos 
em palitos ou com mistura de diferentes molhos. 
Historicamente, essas iguarias foram inseridas no 
cardápio tailandês por consequência da escassez 
de alimentos, e atualmente tornou-se mais um 
atrativo turístico ou adotado em pratos na alta 
gastronomia do país. Vale a pena experimentar, 
porque dificilmente encontrará esses sabores 
em outros países, inclusive nos asiáticos.

VOCÊ PRECISA CONHECER
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Damnoen Saduak - é o mercado flutuante mais 
famoso da cidade e uma atração única com canoas 
flutuando sobre o canal que comercializam diferentes 
pratos típicos da culinária asiática, especiarias, frutos e 
outros alimentos. Damnoen Saduak é um distrito que fica 
localizado no oeste da Tailândia, e por não ser exatamente 
na capital Bangkok, quem o visita deve se organizar 
anteriormente quanto ao meio de transporte para chegar 
até lá. Esse mercado flutuante é realizado todos os dias 
pela manhã até o meio-dia. Os mercados flutuantes são 
um símbolo cultural potente da Tailândia que resistem 
tradicionalmente até os dias atuais. Pessoalmente, 
preferi o mercado flutuante Tailing Chan, porque o 
achei menos turístico e onde é possível vivenciar com 
mais distinção as raízes do país. Como não funcionam 
exatamente diariamente, a maioria apenas durante as 
manhãs e parte deles somente aos fins de semana, fique 
atento a programação quando for visitar esses espaços.

Mahanakhon - é o maior prédio de Bangkok conhecido 
também como King Power MahaNakhon e fica no distrito 
executivo da capital. O arranha-céu tem salas comerciais 
e residências e é chamado popularmente de prédio pixel, 
por sua arquitetura arrojada e pioneira, com trechos em 
formato de cubo cortado destoante do alinhamento vertical, 
que foi inclusive copiado em outros lugares do mundo. 
É possível comprar uma visitação no térreo do prédio, 
passeio esse feito diariamente por centenas de turistas.

Museu do Sião - O Siam Museum, ou Museu do Sião 
(antigo nome dado à região que hoje forma o Reino da 
Tailândia), é um dos maiores museus do país e faz um 
panorama total da sociedade tailandesa, desde suas origens 
até os dias atuais, passando por questões culturais e até 
linguísticas. É bem interativo, sendo bom para crianças e 
adultos. Para quem curte história e não consegue ficar sem 
um bom museu, o Museu do Sião é obrigatório para entender 
a historia da Tailândia e de parte do Sudeste Asiático.

Chinatown - um bairro especial de Bangkok, 
bem central e também acessível pelo rio Chao, tem 
milhares de pequenas lojas com artigos de todo o 
gênero, além de uma feira de comidas de rua deliciosa 
que funciona as noites e templos chineses. Não é tão 
moderna como a China própria, mas definitivamente 
é possível vivências costumes chineses lá, como o 
trânsito caótico, letreiros iluminados de neon, e muito 
chinês falando alto. Prepare-se, divirta-se e delicie-se.

Khlong Toei - por favor não deixe de conhecer esse mercado 
de rua para experimentar o melhor da tradicional comida 
tailandesa. Com dezenas de barracas, o Khlong Toei fica na 
região central da capital e era considerado marginalizado 
até poucos anos atrás até cair no gosto popular dos locais e 
turistas. Aqui é possível encontrar as iguarias mais saborosos e 
os pratos tradicionais da raiz tailandesa. Aposte nesses pratos 
para garantia de ser feliz no paladar: noodles de arroz com 
acompanhamentos (carne de frango, de porco ou frutos do mar) 
na som tam, a salada de mamão, o satay, espetinho de porco 
com molho de amendoim, no Tom Yum Kunk, sopa de camarões 
picantes e leite de coco, Panaeng Muú ou Gaeng Kiew Wan, 
carne com curry vermelho e curry verde, Curry Massaman, o 
típico curry asiático, o arroz com manga, e por fim, não deixe de 
provar o mangostão (ou mangostin) fruta típica da Tailândia.

Chatuchak - um dos maiores mercados de rua de fim de 
semana do mundo fica em Bangkok. O Chatuchak Market é o 
maior mercado de rua da Tailândia e vende tudo o que você 
possa imaginar. Com 8 mil barracas, fica difícil escolher o que 
comprar, mas caso esteja procurando suvenires para levar 
para casa, esse talvez seja o melhor lugar. Só tente chegar 
cedo para não encarar a multidão que chega perto da hora do 
almoço no local. O mercado abre às 9h e funciona até às 18h.

Phuket - uma das ilhas mais badaladas e paradisíacas da 
Tailândia fica a poucas horas de distância da capital, é também 
a maior ilha do país e recebe aproximadamente 3 milhões de 
visitantes por ano. Possui até voos diretos saindo da Europa, 
Oriente Médio e outros destinos na Ásia, sem ter que passar 
pela agitada capital. Destino paradisíaco com águas calmas e 
cristalinas, Phuket também oferece ondas - um diferencial que 
atrai cada vez mais turistas, seja para aproveitar os campeonatos 
de surf, hotéis de luxo a preços acessíveis, ou simplesmente os 
passeios para as ilhas mais famosas da Tailândia, como Phi Phi 
e Maya Bay - aposte nessas se você procura por festas, agitação 
e diversão com turistas vindos de diferentes regiões do mundo.
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comunismo, carisma e cultura em 
Hanói e Halong Bay
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Ele ainda estava imerso em pensamentos com 
o telefone em mãos quando ouviu uma voz atrás 
de si que alertava nos megafones espalhados pela 
avenida sobre a rápida propagação do vírus mortal 
que tomava o continente onde se encontrava e que 
já se expandia para as outras regiões do planeta. 
Não conseguia deixar de pensar na relação entre o 
poder de mutação e resistência do vírus e a sua se-
melhança ao ímpeto motor dos políticos que pouco 
representavam a maioria das pessoas que suposta-
mente lideravam. Ambas as realidades haviam se 
tornado pulsantes em seu cotidiano, a corrupção e 
a doença.

Depois de percorrer o Vietnã começava a acre-
ditar que isso acontecia em todos os lugares do 
planeta: os ditadores, os oportunistas, o parasitis-
mo político, as intoxicações ideológicas. E mesmo 
com diferenças, ainda era algo naturalizado em to-
dos os países que percorreu, mas ainda assim ele 
sentia-se forte para provocar a revolução e a mu-
dança quando necessárias. Ele gostava de crer que 
essa força e coragem de ser resistência para mudar 
o mundo para melhor vinha do seu senso de liber-
dade. Mas como poderia ele ser um liberal? Dizem 
que todo homem nasce livre e igual, porém encon-
tra-se acorrentado por toda parte assim que chega 
ao mundo. Sabia que a própria ideia sistemática de 
liberdade era ilusória e refletir sobre as dificulda-
des da alteração dela o entristecia. Entristecia-se 
o suficiente até entender que o equilíbrio é impor-
tante até quando se trata de liberdade.

“Mas se tudo isso que você enxergou foi tão im-
pactante para não conseguir transcrever e tradu-
zir, você tem que falar desse bloqueio”, afirmou ela 
com aquela calmaria refinada que tanto encanta-
va a qualquer um a quem direcionava as palavras. 
E tinha razão, entre tantas incertezas que o incita-
vam diante do contexto, a verdade é que conhecer 
o Vietnã o transformou de maneira que ele nunca 
mais voltaria a ser o mesmo. O que o mudou des-
ta vez foi o impacto que teve com o contato com 
aquela cultura oriental que se refletia no compor-
tamento e crenças tão potentes, carregados de um 
autêntico orgulho de ser o que se é e de um verda-
deiro senso social de coletividade.

Curiosamente, as guerras haviam marcado aque-
le país como nenhum outro onde esteve anterior-
mente, e as guerras ocorridas ali estavam comple-
tamente relacionadas a tal liberdade que ele tanto 
buscava e que paradoxalmente o entristecia e o 
incentivava. Agora, a guerra atual era contra uma 
pandemia de origem asiática que se agravava com 

o decorrer do tempo. E prejudicava o princípio ori-
ginário da liberdade, o direito de ir e vir.

Naqueles dias as máscaras de saúde, já habituais 
da cultura oriental, pareciam se multiplicar nos ros-
tos, deixando apenas os olhos à mostra. Lembrou 
do costume habitual de vestimenta do Oriente Mé-
dio que visitou há alguns anos e achou bizarro tal 
conexão de pensamento. Os tempos eram outros.

Ainda assim, havia esperança. É claro que havia, 
sempre há de haver. Mesmo no caso de a esperança 
ser muito pequena, não tinha o direito de não usar 
as possibilidades. O clima estava tenso no domingo 
e ele sentia-se muito cansado, visto que ficara até 
tarde na rua bebendo, celebrando o eterno fim dos 
tempos com alguns habitués, e que quase perdera 
a hora de acordar.

Vestiu-se às pressas, sem tempo de pensar e 
reunir os diversos planos que arquitetou durante a 
semana para o próximo país que conheceria. Sem 
café da manhã, correu para fora do subúrbio rumo 
ao aeroporto. Estranhamente, embora tivesse pou-
co tempo para olhar ao redor, deparou com os três 
funcionários do hotel envolvidos em sua instala-
ção e todos pareciam surpresos e debruçaram-se 
sobre a bancada onde estavam próximos quando 
ele passou. Era oficial: com a lei marcial instituí-
da, ninguém mais entrava ou saía do país durante 
o tempo que o Estado determinasse.

Precisava de meia hora para chegar ao seu des-
tino e a motocicleta era o único meio possível. Ele 
adorava a solução. Amarrou a mochila nas costas, 
fez um rápido acordo cambial com o piloto e mon-
tou na moto que acelerou por algumas das mais lar-
gas vias de Hanói. Chegou a tempo, embarcou no 
avião com o coração apertado, queria ter prolonga-
do ainda mais sua visita ao Vietnã mas já não po-
dia. A satisfação de ter vivenciado o que viveu lá e 
o chamado do próximo dever o tranquilizavam. Fe-
chou os olhos, levantou voo e dormiu.

“O urgente geralmente atenta contra o necessário”.

Mao Tse-Tung
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SABIA QUE?   Com independência reconhecida apenas em 1954, o Vietnã é um país localizado no 
leste do Sudeste Asiático, região também conhecida como Indochina. Faz fronteira com a China, o Laos 
e o Camboja e tem uma população com cerca de 95 milhões de habitantes, sendo um dos países mais 
populosos do mundo. Desde de sua reunificação em 1976 após a última guerra que enfrentou, tem Hanoi 
como sua capital. O Vietnã tem em sua história diversos conflitos armados, dinastias reais suces-
sivas que assumiram o país até a tentativa de colonização dos franceses no século XIX, e na se-
quência sofreram uma outra tentativa de ocupação da China e então novamente da França, o que 
resultou na expulsão dos franceses em 1954. A partir daí então, o território foi dividido entre o Norte e 
o Sul, e com a intensificação do conflito houve a interferência dos EUA, que resultou na histórica Guer-
ra do Vietnã, que veio a terminar com a vitória norte-vietnamita. Após a vitória do Vietnã do Norte sobre 
o Vietnã do Sul, representado pela Frente Nacional de Libertação do Sul do Vietnã, o país passou a ser a 
República Socialista do Vietnã, mantida até aos dias atuais. O Partido Comunista do Vietnã é atualmen-
te o único partido político legal no país. É um Partido Comunista marxista-leninista apoiado pela Frente 
da Pátria Vietnamita. Na maioria dos casos, a imprensa e pessoas referem-se ao Partido Comunista do 
Vietnã como “Đảng”. Atualmente, a liberação da economia caminha junto das ideias socialistas e comu-
nistas no país. Quanto à religião, curiosamente com todo sincretismo e influência do budismo e hinduís-
mo, maioria do vietnamitas se considera ateus. Mais curioso ainda é que o Vietnã e bem supersticioso e 
cheio de lendas locais e pequenos altares espalhados pelos espaços públicos – nestes alguns crentes fa-
zem oferendas e pedidos, que são escritos em papéis e queimados na sequência (diferente da Tailândia, 
onde os pedidos são literalmente arquitetados e materializados em forma de papelão e queimados nos 
altares dos templos). No Vietnã, o reverenciado nos templos não é o Buda ou outra santificação, mas sim 
os antepassados, os guerreiros da história da nação e criaturas fantásticas como dragões e fênix, além 
das tartarugas. Outra questão atípica no Vietnã, além da religião, é a mobilidade urbana: por exemplo, na 
capital Hanói, existem oito milhões de habitantes para cinco milhões de motos, e os semáforos de trân-
sito são bem raros nas vias, então vale redobrar a atenção se o visitante vai circular a pé pela cidade. A 
língua oficial é o vietnamita e a moeda é o Dong.
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Quarteirão francês - o french quarter traz ares 
românticos em meio a caótica capital vietnamita. Tem 
diversas lojas, hotéis e restaurantes e é bem diferente 
do chamado old quarter, que apresenta um movimento 
mais enraizado e menos romantizado da cultura local. 
Neste bairro sobrou algo de romantismo da Belle Époque 
e é nisso que parte da cidade se apoia para construir o 
seu carisma e identidade. O bairro francês está também 
na cena cultural com mais de cinco museus, entre eles o 
Museu Nacional de Belas Artes.

Lago Hoam Kiem - principal ponto de encontro 
de Hanói, o grande lago marca a divisão entre o french 
quarter e o old quarter. É ótimo para fazer uma caminhada 
ou mesmo para sentar e observar as pessoas se 
exercitando, pescando e fazendo outras atividades. Ao 
seu redor há dezenas de lojas e restaurantes, e ao visitá-
lo não deixe de ir ao Templo Ngoc Son, que fica no meio 
do lago. A entrada custa cerca de 30 mil dongues (pouco 
mais de R$ 4). Aprecie a travessia pela ponte até a entrada 
do templo, é um ótimo momento para tirar umas fotos. 
O templo em si é pequeno, mas bem bonito e conta com 
diversas esculturas. Funciona das 8h às 17h.

VOCÊ PRECISA CONHECER

Mausoléu e Museu de Ho Chi Minh - presente nas notas da moeda 
vietnamita e reverenciado por grande parte da população, o político Ho Chi 
Minh é um cultuado líder comunista responsável pela independência e 
resgate econômico do país pós-guerra contra os EUA. O mausoléu é onde 
encontra-se até hoje o corpo do líder que teve importância fundamental 
na independência do país em relação aos franceses e na guerra contra os 
Estados Unidos. O corpo de Ho Chi Minh está preservado em um caixão de 
vidro no salão central do mausoléu.

Esse é um dos principais pontos de interesse de Hanói para os 
turistas. Para visitá-lo, fique atento que o local é cheio de exigências. Logo 
ao lado do mausoléu fica o museu que descreve a vida do líder político. 
Ambas as construções são bem imponentes em sua arquitetura, e vale 
muito a pena a visita para os interessados em história.

Pagoda de um Pilar - bem próximo ao museu Ho Chi Minh, no 
mesmo quarteirão, fica localizada a famosa pagoda de um pilar, 
um pequeno templo budista com arquitetura característica de 
sustentação dada por apenas um pilar. A inspiração da estrutura 
é a flor de lótus, por isso o templo tem um pequeno lago ao seu 
redor. O templo já possui quase mil anos, mas já passou por 
algumas reconstruções ao longo desse tempo. É aberto ao público 
e a entrada é gratuita, ficando aberto das 8h às 17h.
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Templo da Literatura - construído em 1070 em 
homenagem ao filósofo Confúcio, o Van Mieu, conhecido 
como Templo da Literatura, foi a sede da primeira 
universidade do Vietnã. A universidade que funcionou no 
local por 700 anos era restrita aos príncipes e à nobreza do 
país. Tem vários jardins ao seu redor e pequenos detalhes 
espalhados por toda a sua arquitetura, além de telhas 
de pedra e diversas esculturas de tartarugas esculpidas, 
além de estátuas em forma de fênix e dragões, alguns dos 
animais fantásticos símbolos do país. Pessoalmente, achei 
o templo mais bonito da capital. A visita é imperdível. 
Outra curiosidade é que, além de ponto turístico, o templo é 
também ponto de encontro de formandos vietnamitas, que 
usam a estrutura do lugar e seus jardins para as tradicionais 
fotos de formatura. O templo fica aberto das 8h às 17h e custa 
30 mil dongues (cerca de R$4).

Cidade Velha - também chamado de old quarter, é o 
centro onde as coisas acontecem em Hanói. Um movimento 
doido de pessoas e veículos tomam conta do Old Quarter, que 
nunca para. Existem muitas lojas e restaurantes, e os imóveis 
são bem estreitos e amontoados. A cena mais comum é 
ver gente fazendo comida na calçada, então se você for um 
entusiasta da gastronomia mundial, aproveite para saborear 
a comida de rua vietnamita - não esqueça de provar os peixes 
de água doce, os noodles de arroz e os dumplings. Também é 
um ótimo local para se hospedar, pois está próximo de todos 
os pontos turísticos, é seguro e possui muitas opções para 
comer, beber e fazer compras. Aproveite também aqui para 
provar os tradicionais Bia Hoi, chope típico do Vietnã, e o 
café de ovo, bebida misturada com ovo que foi inventado pela 
escassez do leite e adotado culturalmente no país.

Ha Long Bay - conhecer a Baía de Ha Long, no litoral 
nordeste do Vietnã, é imperdível caso você visite o país. 
Localizada a cerca de 160 quilômetros de distância da 
capital, a baía tem cerca de 1.600 ilhas e ilhotas, grande 
parte delas inabitadas. A região tem águas verde-esmeralda 
e milhares de imponentes ilhas de calcário cobertas por 
florestas tropicais, que tem formas impressionantes – Ha 
Long é apelidada de “dragão adormecido” devido a esses 
curiosos formatos. Os passeios de junco e as expedições 
de caiaque no mar levam os visitantes por ilhas que têm 
nomes iguais aos formatos delas, como as ilhotas Cho Da 
(cachorro de pedra) e Am Tich (chaleira). A região é bastante 
procurada para mergulho e também para escalada e trilhas, 
sendo possível entrar em cavernas gigantes. O passeio pode 
ser facilmente adquirido na capital vietnamita e como 
a região não fica tão distante da cidade é possível ir 
e voltar no mesmo dia, mas muitos optam por passar 
alguns dias em cruzeiros nesta baía paradisíaca. A baía 
de Ha Long (hiperlink: https://whc.unesco.org/en/list/672 
) é patrimônio mundial da UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), 
reconhecida como uma das 7 maravilhas modernas do 
mundo, e o local tem uma energia potente que não senti 
em nenhum outro lugar do planeta.
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porque conhecer Angkor Wat 
vai mudar a sua vida
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Se encontrar ou perder o amor é o eixo defini-
dor da própria cultura humana, estava cansado de 
ser humano e habitar aquele corpo. Ou cansado de 
tentar ser, porque quanto mais tempo vivia, mais 
deslocado sentia-se. E se amar fosse exercer a so-
lidão compartilhada, iria seguir acostumado com 
a solitude para retornar ao seu antropocentrismo: 
menos de doar para menos de doer.

Seria assim daqui para a frente, não o amor em 
seus parâmetros comuns, mas o amor ao próximo, 
independente de quem for. Lá estava ele de volta 
quebrando seu próprio lema sem ao menos deixar 
passar um parágrafo depois.

É necessário sentir o amargo para reconhecer o 
doce e todo conhecimento genuíno tem origem na 
experiência direta. Por isso, pragmático, aprendeu 
que se o destino o lançava uma faca, havia duas 
maneiras de apanhá-la: pela lâmina ou pelo cabo.

“Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fá-
ceis geram homens fracos, mas homens fracos 
criam tempos difíceis e tempos difíceis geram ho-
mens fortes”.

Provérbio orienTal

Gostava de estar lá e sentia que precisava 
estar. Pensava que os humanos tem uma ne-
cessidade intrínseca em acreditar, precisam 
acreditar, e atualmente, acreditavam em qual-
quer coisa. Como estrangeiro, isso indicava 
que ele não era lá muito atencioso e crente, 
então decidiu seguir acreditando em si mes-
mo. Afinal, acreditar em si é mais importan-
te que acreditar em qualquer outra coisa.

Sonhou com ele essa noite, fazia anos que 
não acontecia. Por mais estranho que fosse o 
sonho, gostou porque assim podia lembrar da voz, 
as vezes tinha medo de esquecer do tom de voz ou 
das feições do velho. Parou para pensar onde ele 
estaria agora em meio à pandemia mundial, o im-
petuoso médico da família e da comunidade. Pro-
vavelmente teria tornado a clínica particular em 
algum posto aberto de acolhimento e orientação, 
aquele socialista veterano. Sentia falta do pai e sa-
bia que sempre sentiria.

Queria que ele visse tudo aquilo, queria que to-
dos que amava vissem. Que sentissem a energia 
daqueles templos milenares, que fossem recarre-
gados por aquela força que pulsava entre o povo e 
as ruínas das construções daquele país. Pergun-
tou ao pó que levantava com a passagem dos auto-
móveis, a maioria deles tuk tuks, se havia chance de 
levar um pedaço daquela terra com ele para sempre. 
Não obteve resposta. Quem cala, consente.

Era a terceira carta que escrevia com o mesmo 
teor para seu conterrâneo e ainda assim o coração 
caia em pedaços para fora do peito quando o fazia. 
Talvez porque no fundo saberia qual resposta iria ob-
ter, todos reagiam de forma semelhante, herdeiros, 
políticos, trabalhadores. Não importava a bondade 
altruísta que pregavam socialmente, era como se o 
estigma esclarecesse certa verdade obscura sobre 
eles. Eram poucos os verdadeiros guerreiros seme-
lhantes que conhecia, e quando os conhecia, aca-
bava se apaixonando. Sempre acreditavam na luta. 
Havia algo de especial nisso. Como estrangeiro vin-
do de outras terras, sabia que eles quem iriam sobre-
viver no final.

Ele também havia sobrevivido há muito nos úl-
timos anos. Conheceu dezenas de culturas, trocou 
ideias com pessoas de diferentes lugares do mun-
do e não aprendeu a dar menos importância para o 
amor. Por que não conseguia deixar de acreditar na 
maior força do mundo? Corria por todos os continen-
tes para tentar encontrar algo raro, algo que talvez 
não existisse mais. E ele sabia disso, parecia gostar 
de caminhar no tênue limiar da autoenganação.
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SABIA QUE?   reconhecido também como Reino do Camboja, o país lo-
calizado no Sudeste Asiático atualmente tem o budismo como principal re-
ligião, mas já teve muitos reis hinduístas, alternância esta que marcou sua 
história política de forma contundente - é muito comum, por exemplo, nos 
templos do Camboja observar estátuas de Buda com cabeças cortadas, pois 
toda vez que um rei hindu assumia o posto mandava destruir as mesmas. 
Com mil anos de guerras em sua história, principalmente no último século 
com uma guerra civil exaltada pelo violento exército Kmer Vermelho, que 
matou mais da metade da população e fez 2 milhões de escravos de 1975 a 
1990, o Camboja desde então funciona sobre o regime de monarquia cons-
titucional e tem como a sua capital a cidade de Phom Penh, que é o centro 
econômico do país, mas a cidade mais visitada do país é Angkor, que tem tan-
ta importância na história da nação que seu principal templo, Angkor Wat, 
está presente na bandeira do Camboja. Repleto de templos milenares, é visi-
tada por milhares de turistas ao ano. Atualmente, o país cresce cerca de 6% 
PIB (Produto Interno Bruto), mas ainda é muito subdesenvolvido, com uma 
população repleta de carências sociais. Vale lembrar, também, que a página 
virtual do Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores faz um aler-
ta aos brasileiros que estão viajando para o Camboja, especialmente àque-
les que visitarão as províncias de Siem Reap, Battambang, Banteay Mean-
chey, Kampong Thom e Pursat. Segundo o órgão, “no campo e em regiões de 
florestas, existe o perigo de minas e bombas que não explodiram” portanto, 
“turistas não devem caminhar em áreas de florestas nem em campos de 
arroz sem a companhia de guias locais”. As minas são consequências das 
guerras provocadas pelo exército Khmer Vermelho, ou seja, mais de 30 de 
guerras entre governos e facções, e estudos apontam que o Camboja ainda 
tem seis milhões de minas terrestres em seu território, o que resulta em 
cerca de três minas por habitantes. Então procure se aventurar nessas re-
giões apenas em espaços reconhecidos ou acompanhado de guias turís-
ticos. A língua oficial do Camboja é o Khmer e a moeda o Riel.

17



18

Sieem Reap - capital turística do Camboja com centenas 
de restaurantes e hotéis, é onde a maioria dos visitantes 
do país costumam se hospedar para conhecer os templos 
históricos e milenares. A cidade é a porta de entrada para as 
ruínas de Angkor, sede do reino do Khmer entre os séculos 
9 e 15. O enorme complexo de edifícios de pedra de Angkor 
inclui o preservado Angkor Wat, o templo principal, que é 
representado na bandeira do país. Em Siem Reap, quem não 
mora lá está visitando para conhecer os templos, por isso 
a cidade é toda voltada para eles. Mas além desses espaços 
sagrados, há outros programas interessantes a se fazer, indico 
um espetáculo da companhia Phare Ponleu Selpak, um dos 
grupos mais famosos da cidade, que contribui tirando jovens 
da rua e os iniciando na vida artística. O resultado, além da 
transformação social, são shows ricos e memoráveis. Para 
programação noturna, vá a Pub Street, uma das ruas mais 
movimentadas da região turística da cidade, repleta de bares, 
restaurantes e lojinhas, onde é possível encontrar os famosos 
chopes a US$ 0,50. Entre as opções de o que fazer em Siem 
Reap também consta Night Market: os mercados noturnos 
são típicos nas cidades asiáticas, tanto que, se passar pela 
Tailândia antes, certamente terá visitado algum. Nesse 
emaranhado de barraquinhas, você achará desde presentinhos 
até comidas tradicionais cambojanas. Durante o dia, destaque 
para a área da Kandhal Village, repleta de lojinhas de 
artesanatos bonitos e baratos.

VOCÊ PRECISA CONHECER Angkor Wat - é o maior templo religioso do mundo. Angkor 
Wat faz parte do complexo de templos construídos na zona 
de Angkor, a antiga capital do império Khmer a sua época de 
esplendor, entre os séculos IX e XV. Angkor abrange uma extensão 
em torno de 200 km², embora recentes pesquisas estimem uma 
extensão de 3 000 km² e uma população de até meio milhão 
de habitantes, o que o tornaria o maior assentamento pré-
industrial da humanidade. Era a capital do império, mas decaiu 
após sucessivos ataques de povos vizinhos. Hoje, tomado pela 
natureza, com gigantescas árvores laçando suas raízes sobre 
as ruínas, ainda serve de casa para monges budistas. O visual 
excêntrico e a energia diferenciada do local inspiraram até 
cenário de filme. Especificamente, o templo Ta Prohm, localizado 
no complexo apareceu no filme “Tomb Raider”, estrelado por 
Angelina Jolie em 2001. Para visitar Angkor, patrimônio da 
humanidade pela Unesco (Organizações das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura) é necessário comprar ingressos 
que podem ser no modo passaporte (1 dia: US$ 40, 3 dias: US$ 
62, que é o mais indicado porque 1 dia é pouco, 7 é demais, e 7 
dias: US$ 72). No complexo Angkor, dezenas de templos trazem 
características e diferentes histórias da cultura asiática, em 
alguns deles inclusive as histórias estão esculpidas - faces 
gigantes e misteriosas estão esculpidas no templo de Bayon, 
por exemplo (são mais de 200 delas). Angkor Wat é o expoente 
máximo da arquitetura do império Khmer, cujos primeiros 
templos remontam a arquitetura asiática do século VI. Após 
séculos de alternância de poder entre reis, Angkor foi abandonada 
no final do século XVI, e ficou sepultada pela selva, com a única 
exceção do templo de Angkor Wat, que permaneceu habitado por 
monges budistas - ainda persiste a lenda de que Angkor Wat caiu 
até ser redescoberta no final do século XIX por franceses. Visitar 
o complexo de templos cambojanos é uma experiência espiritual 
e intelectual indicada a qualquer um que queira evoluir como 
viajante do mundo e ser humano.

Phon Penh - cidade que foi registrada oficialmente em 1372 
e estabelecida como capital em 1865, Phnom Penh, a atribulada 
capital do Camboja, fica na junção dos rios Mekong e Tonlé 
Sap. Ela foi centro tanto para o império Khmer quanto para os 
colonialistas franceses. Na orla da margem do rio, repleta de 
parques, restaurantes e bares, estão o palácio real, o pagode de prata 
ornamentado e o museu nacional, mostrando peças de todo o país. 
No coração da cidade está o imenso mercado central em art déco. 
A cidade ficou conhecida como a “Pérola da Ásia” na década de 
1920, sendo considerada um dos principais símbolos da Indochina 
francesa. Atualmente, há uma série de edifícios da época colonial 
francesa espalhados ao longo das grandes avenidas da cidade. Em 
seus anos de história, Phnom Penh foi saqueada e invadida pelos 
tailandeses, ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, 
sofreu efeitos diretos da Guerra do Vietnã e foi o local central das 
ações políticas do regime do Khmer Vermelho.
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sete passos para se apaixonar 

em Lisboa, Sintra e Porto
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A profecia sempre foi uma profissão perigosa. Sabia disso 
porque  aprendeu que o imaginário é subversivo e a realidade 
é perversa. Mas para chegar ao sublime precisava do banal, 
e de nada adiantava adiantar-se. Foi então que desenhou um 
mapa dos lugares que prometeu ir porque sentia que algo o es-
perava em cada um desses locais e se caso não coletasse tais 
memórias, se desistisse na metade, estaria incompleto e per-
dido, como lágrimas que se perdem nas nuvens.

Com frequência perguntavam se não tinha vergonha de es-
crever sobre seus amigos, seus amores, sua família, sobre ele 
mesmo. Respondia não porque reconhecia a essência antro-
pocentrista da humanidade. Era algo que funcionava natural-
mente, quando escrevia não se colocava nas histórias, se en-
contrava nelas. A fantasia se constrói com a realidade e era 
preciso viver para escrever. Então seguia persistente com o 
seu atlas, agora no país colonizador do seu próprio país. Tal-
vez buscasse algo relacionado as origens, ao corpo, ao ego, 
aos problemas, a maneira de pensar, ao provincianismo ínfi-
mo e as pequenezas apostróficas. Mas encontrou o oposto: o 
gigantismo físico, o infinito particular, a relutância em ser 
arquétipo ou propriedade.

Portugal tinha tudo o que ele precisava para se apaixo-
nar, desde a luz natural projetada nos castelos e monu-

mentos, até a gastronomia suculenta e os nativos que 
ensinavam-lhe sobre simplicidade com uma objetivi-

dade quase rude no jeito que tinham ao tratar o próxi-
mo. Entendeu com eles mais sobre a necessidade da 

insatisfação, e como precisamos dela para nos tirar 
da zona de conforto. Era necessário se apaixonar 

a fortiori.
Mas para se apaixonar precisava lembrar 

constantemente de amar a si mesmo. A bus-
ca quase insana pela completude acon-

tecia não apenas quando estava só, mas 
sim quando permitia enxergar com o 
olhar do outro. Ter mais altruísmo lhe 
trouxe mais força. E que não confun-
disse liberdade com solidão, pois a 
primeira não precisa da segunda, di-
ferente do inverso.

Eram sete os passos: o plano, a vi-
vência, a origem, a força, a fortuna, a 
serenidade e a mudança. Todo desejo 
é um desejo de morte. Toda perda é um 
ganho. Todo fim é um começo.

“O poeta é um fingidor,
ele finge tão completamente,

que chega a fingir que é dor
a dor que deveras sente”.

Fernando Pessoa
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SABIA QUE? Considerado o primeiro império 
global da história, Portugal já possuiu colônias 
na África, Oceania e América do Sul, sendo o Bra-
sil a maior de todas. O país tem atualmente cer-
ca de 10,5 milhões de habitantes espalhados em 
seu pequeno território de 92.250 mil quilôme-
tros quadrados. Geograficamente é a nação loca-
lizada mais ao ocidente no continente europeu. 
A sua capital, Lisboa, é a cidade mais populosa 
do território português, com cerca de 507 mil ha-
bitantes. Atualmente, a estrutura da economia 
portuguesa baseia-se nos serviços e na indústria, 
que representam, respectivamente, 67,8% e 28% 
do mercado. Diferente do Brasil onde o sistema é 
presidencialista, em Portugal o sistema político é 
o Parlamentarismo, em que há um presidente da 
república e um primeiro-ministro, que possuem 
papéis diferentes na gestão do país. A moeda é o 
euro e a língua natural é o português.
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Torre de Belém – construída em 1520, a torre localizada 
às margens do Rio Tejo, o rio mais extenso da Península 

Ibérica, era usada como forte de proteção e defesa, e com o 
tempo, tornou-se um ícone da capital portuguesa. O monumento 

é considerado patrimônio mundial da humanidade pela Unesco 
(Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura) e tem influências islâmicas e orientais, sintetizando 
bem o estilo manuelino, típico estilo arquitetônico português.

 
Monumento dos Desbravadores – também chamado 

de Padrão dos Descobrimentos, localizado na freguesia de 
Belém, é um monumento com 56 metros de altura que foi 

construído em 1960 e que homenageia o pioneirismo 
e passado glorioso de Portugal quando o assunto era 

desbravar o mundo estrangeiro. Reúne uma série de 
figuras importantes para a história, tais como Infante D 

Henrique, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão da Gama.
 

Mosteiro dos Jerônimos – também localizado na 
região de Belém e patrimônio mundial da Unesco, 

é o ponto culminante da arquitetura manuelina, 
e foi construído em 1502. O prédio é atualmente 

uma das maiores atrações turísticas de Portugal.
 

Museu Coleção Berardo – talvez o 
museu com acervo de arte moderna e 

contemporânea mais potente do país, o 
Berardo traz obras de Pablo Picasso, Marcel 

Duchamp, Max Ernst, Piet Mondrian, 
Joan Miró, Maria Helena Vieira da 
Silva, Francis Bacon, Paula Rego, Yves 
Klein, Andy Warhol, Frank Stella, 
Richard Serra, Gerhard Richter, Bruce 
Nauman, Julião Sarmento e Gabriel 
Orozco. Um percurso pela história 
dos desenvolvimentos artísticos, 
promovidos por estes nomes e 
outros, é proposto ao visitante, 
que tem assim a oportunidade de 
conhecer um dos séculos mais 
empolgantes da criação artística.

 

VOCÊ PRECISA CONHECER
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MAAT – o Museu de Arquitetura, Arte e Tecnologia é talvez o mais 
moderno em estrutura de Portugal, e também fica localizado em Belém. 
Apresenta exposições nacionais e internacionais com o contributo de 
artistas, arquitetos e pensadores contemporâneos, refletindo sobre 
tendências atuais – só pela arquitetura, o prédio já merece uma visita.

 
Única Fábrica de Pastéis – é uma das mais tradicionais fabricantes 

dos famosos pastéis de nata, existe desde 1837 e a receita ainda é 
preservada. A confeitaria lisboeta produz cerca de 30 mil pastéis por dia.

Confeitaria Nacional Belém – existe desde 1829 e também 
é uma das mais tradicionais quando o assunto são os doces 
portugueses na capital, produz cerca de 2 mil pastéis por dia.

 
Praça do Comércio – com 36 mil metros quadrados, essa praça de Lisboa 

é uma das maiores da Europa e tem um arco incrível por onde passa a rua 
Augusta, a rua mais famosa do comércio da capital. Aqui vale a pena tirar um 
tempo só pra curtir os ladrilhos no chão e ir à Casa do Pastéis de Bacalhau.

 
Elevador Santa Justa – liga a rua do Ouro ao Largo do Carmo e 

constitui-se num dos monumentos mais interessantes do Baixo Lisboa. 
É composto por uma torre metálica onde circulam duas cabines, 
tem arquitetura neogótica, foi construído em 1902 e com o tempo 
também tornou-se um dos principais pontos turísticos de Lisboa.

 
Convento do Carmo – fundado em 1389, hoje restam ruínas do prédio 

original, que fica localizado no bairro Rossio. O conjunto já foi a principal 
igreja gótica da capital, e que pela sua grandeza e monumentalidade, ficou 
em ruínas devido ao terremoto de 1755 não tendo sido reconstruído, pois 
foi um dos três únicos prédios de Lisboa que ficou de pé após a catástrofe 
– é um dos principais testemunhos da catástrofe ainda visíveis na cidade. 
Atualmente as ruínas abrigam o Museu Arqueológico do Carmo.

 
Bondinho 28E – esse passeio não pode faltar na programação 

para conhecer Lisboa, que é também reconhecida por seus famosos 
bondinhos que circulam em parte do Centro Histórico da cidade. O 
ponto de partida oficial é na Praça Martin Moniz, e a rota desse bondinho 
passa pelos famosos bairros Alfama, Chiado e Cidade Baixa.

 
Castelo São Jorge – historiadores afirmam que o principal 

castelo de Lisboa foi construído na Idade Média e reconstruído 
quase em sua totalidade pela última vez no início do século 
XX. Imperdível e proporciona uma visão única da cidade.

 
Chiado – um dos bairros lisboetas mais tradicionais, o Chiado voltou 

a ser um importante centro de comércio de Lisboa, sendo uma das 
zonas mais cosmopolitas e movimentadas da cidade, e abriga pontos 
turísticos obrigatórios como o Largo do Carmo e o Teatro da Trindade.

Praça do Rossio – também chamada de Praça Dom Pedro 
IV, reúne diversas cafeterias e restaurantes ao seu redor, 
e tem um chão de ladrilhos portugueses bem charmoso, o 
que torna a praça uma das mais bonitas da capital.
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Rua rosa – talvez 
a mais famosa na noite 

lisboeta, essa rua concentra 
bares de diversos tipos. Aqui não deixe 

de conhecer o MusicBox, Jamaica, Viking e 
Pensão Amor. A rua, que antigamente era ponto de 

drogas e prostituição com movimento intenso de marinheiros, 
foi recentemente revitalizada, teve seu chão pintado de rosa, e 
se tornou um ponto descolado e imperdível de ser conhecido.

 
LX Factory – esse complexo industrial histórico abriga 

galerias de arte, lojas conceito e bares e restaurantes 
modernos bem bacanas. A dica é visitar no fim do dia para 
um happy hour ou à noite para tomar bons drinques.

 
Mercado da Ribeira – inaugurado em 1882, o mercado reúne o 

melhor da gastronomia portuguesa em 30 restaurantes que ficam 
espalhados em um complexo de 3.000 metros quadrados e 500 lugares.

 

Sintra – dedique ao menos dois dias para conhecer 
essa vila encantadora dividida em 11 freguesias. 
Era nessa região onde a realeza portuguesa tirava as 
férias. Sintra reúne várias paisagens inesquecíveis e 
românticas, e é de fácil acesso para quem se hospeda 
em Lisboa, com vários horários de trens e a viagem 
dura cerca de 45 minutos. Tem diversos palácios e 
castelos, e não deixe de visitar aqui o Castelo dos 
Mouros, a Quinta da Regaleira e o Palácio da Pena.

 
Porto – vale muito a pena passar ao menos três 

dias em uma das cidades mais charmosas de Portugal. 
Porto, que deu o nome ao país, é a segunda maior cidade 
portuguesa, foi fundada em 1123 e hoje é uma cidade 
de global. Com uma população com cerca de 250 mil 
pessoas, Porto também é exemplo quando o assunto é 
mobilidade urbana e é a única região do país que mais 
exporta do que importa produtos em geral. Também tem 
fácil acesso à capital, com diversas conexões de trens 
diariamente. Não deixe de conhecer aqui às margens 
do Rio Douro, a Vila Nova de Gaia, o Cais de Gaia, as 
caves de vinhos do Porto, a Estação de Trem São Bento, 
a Catedral Sé do Porto, os deliciosos restaurantes da 
Ribeira, a Torre dos Clérigos, a Livraria Lella, e é claro, 
a Ponte de Dom Luís, projetada por Gustave Eiffel. 
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 simbologia e serendipidade em 
Cartagena das Índias
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Ouro, mar e sangue. A combinação 
nada sútil pertinente na construção 

de grandes impérios dava as cores à 
bandeira da Colômbia, destino onde 
ele iniciava seu novo ciclo.

 A taça de vinho quase cheia havia 
sido sua companhia frequente nos 
últimos meses e servia para disfar-
çar o gosto de insatisfação que sen-
tia de vez em quando entre os den-
tes. Como de costume, para evitar 
as ressacas que perturbavam seu 
corpo já não tão mais jovem, inter-
calava a bebida com copos d’água. 
Corria mais de 40 quilômetros por 
semana, nenhum documentário 
ou seriado prendia sua atenção, os 
encontros esporádicos com amigos 
tornaram-se previsíveis, e já era o 
terceiro livro que havia desistido de 
ler. Ocupava a cabeça com o trabalho 
de corrigir textos daqueles que corri-
giam textos, o que lhe trazia o dobro 
de responsabilidade e o inevitável 
cansaço intelectual. Assim como nas 
travessias anteriores, trabalhava para 
poder viajar, e poucos eram os seme-
lhantes que compreendiam tal movi-
mento. O som de King e Davis embala-
va suas noites. Estava cansado: o caos 
político do seu país, os relacionamen-
tos afetivos conturbados e a publicação 

do primeiro romance pareciam ter exau-
rido suas energias.

 Talvez o ímpeto pelo novo tinha origem 
naquela inquietude disfarçada do tédio ge-

racional que acalentava seus dias desde jo-
vem. O sentimento servia para ele como um 

arauto pessoal. Como um clichê cacofônico 
determinista de espírito livre que permane-

cia viajando não para se encontrar, mas para 
relembrar a si mesmo quem realmente é.

 Decidiu permanecer expandindo os horizon-
tes e quebrou a rotina ao partir novamente para 

conhecer mais um pedaço do mundo: Cartagena 
das Índias. Era sua terceira vez no Caribe e aquela 

rota lembrava à ele do sangue latino quase clandes-
tino que corria em suas veias, típica miscigenação 

que o envaidecia. As cicatrizes do seu corpo já não 
o incomodavam mais e seu sorriso sincero havia 

retornado. Não haveriam mais 100 anos de solidão 
e os amores em tempos de cólera não retornariam.

 Escolhia manter nós atados ape-
nas com os bons que cruzavam seu 
caminho. Aprendeu a acreditar na 
teoria da linha vermelha, que afir-
ma que estão todos conectados por 
um fio invisível o qual não se pode 
impor caprichos, uma linha verme-
lha indestrutível que impõe às ca-
sualidades e os encontros positivos 
que acontecem na vida. Ou seja, se 
as pessoas estão destinadas a se en-
contrar, independente do tempo, do 
lugar ou da circunstância, irão se en-
contrar.

 Poderia ser a primeira paixão do 
colegial que o marcou de uma forma 
inexplicável, a melhor amiga da fa-
culdade com quem tem um vínculo 
quase hermético, ou até mesmo ou-
tro viajante que conheceu em algum 
canto do planeta. O fato é que a via-
gem à Colômbia havia fortificado sua 
crença na serendipidade, naquela si-
tuação que acontece ou é descoberta 
pelo acaso, na casualidade bem afor-
tunada, nas boas experiências con-
sequentes da coincidência.

 As cores, os ritmos, os sabores e 
o clima de Cartagena relembravam 
a ele constantemente que tudo tem 
o seu equilíbrio, e que o equilíbrio é 
um dos segredos para a felicidade. O 
segredo era saber se perder com mais 
critério, ou procurar errar de manei-
ra mais correta. E ele não sabia quais 
erros e acertos o esperavam nas pró-
ximas páginas, apenas tinha a certe-
za de que transformaria seus traços 
em tatuagens intravenosas, como 
aprendeu com os grandes mestres. 
Forte como uma muralha construí-
da com corais, leve como um alba-
troz que migra para encontrar a paz. 
O melhor lugar do mundo nunca foi 
um lugar.

 
“Todo mundo quer viver em cima da mon-
tanha, sem saber que a verdadeira felici-
dade está na forma de subir a escarpada”.

gabriel garcía Márquez
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SABIA QUE? Fundada em 1 de junho de 1533, Cartage-

na das Índias foi batizada em homenagem a Cartagena, 
na Espanha. Entretanto, vestígios comprovam a existên-
cia de vários povos indígenas no local datado em 4.000 
a.C. Durante o período colonial, por ser rota de extração e 
exportação de ouro e pedras preciosas, a cidade foi alvo 
de invasões dos impérios britânicos e franceses, além 
dos piratas. Daí a necessidade de construir uma muralha 
que envolve até hoje o Centro do município, para protegê-
-lo. Atualmente o centro histórico de Cartagena, conhecido 
como cidade fortificada, cidade amuralhada ou cidade mu-
rada, reúne a alma da cidade, e foi declarado Patrimônio Na-
cional da Colômbia em 1959, e posteriormente em 1984 de-
clarado Patrimônio Mundial pela Unesco (Organização para 
a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas). Com 
cerca de 1 milhão de habitantes, Cartagena das Índias é con-
siderada a cidade mais turística do país, por razões históricas 
e geográficas, pois se encontra localizada na costa da região 
do Caribe, onde há belas praias. Diferente da capital colom-
biana, Bogotá, que tem 8 milhões de residentes e um clima 
frio e chuvoso na maioria do ano, Cartagena traz o clima ca-
loroso e colorido da Colômbia. A população é resultado de 
uma mistura de três etnias: a europeia pela colonização, a 
negra devido a escravidão e a latina pré-colombiana local. 
Outra curiosidade é que o reconhecido jornalista e escritor 
colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), prêmio 
Nobel da Literatura em 1982, viveu muitos anos em Carta-
gena, sendo que a cidade serviu de cenário para alguns de 
seus romances. A Colômbia tem cerca de 49 milhões de 
habitantes, a moeda local é o peso colombiano e a língua 
nativa é o espanhol.
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 Castelo San Felipe de Barajas - o principal forte de Cartagena 
começou a ser construído no século 16 e demorou 133 anos para 
ser finalizado. O castelo foi construído pelos espanhóis para 
defender a cidade colombiana das invasões dos britânicos e 
franceses, que almejavam tornar a cidade uma colônia. Dentro 
do castelo tem o museu da esmeralda, pedra símbolo do amor e 
fidelidade – a Colômbia é inclusive um dos maiores produtores 
mundiais de esmeralda. Além de proporcionar uma boa visão 
da cidade, outra curiosidade é que o castelo tem extensos túneis 
subterrâneos que ficam até 250 metros abaixo da terra. A entrada 
para o castelo custa em média R$ 25 e o passeio é bem bonito.

 
La Popa monastério - o prédio católico histórico e se destaca graças 

a sua localidade, pois fica em cima do cume da cidade, proporcionando 
uma visão panorâmica de Cartagena. A arquitetura é espanhola 
com influência árabe, o que torna o local ainda mais interessante.

 
Cidade Amuralhada - é o coração de Cartagena das Índias e o 

principal ponto turístico da cidade. Fica localizada no centro histórico. 
Em seu entorno, ficam as muralhas, construídas para defender a 
cidade de invasões de piratas e outras países que tentaram colonizar 
a Colômbia. Uma curiosidade é que as muralhas foram construídas 
com os corais extraídos da baía e costa de Cartagena, e é possível vê-
los em diferentes pontos do monumento. É imprescindível conhecer a 
Cidade Amuralhada, que guarda muitos pontos turísticos. Por lá você 
poderá visitar a Torre do Relógio - antigo portal da cidade -, o Palácio 
da Inquisição e seu museu, o Museu do Ouro, a Igreja de San Pedro 
Claver, a Catedral de Cartagena e a Igreja de Santo Domingo (onde 
há uma curiosa lápide de um pirata que comprou sua redenção com 
diamantes), além de várias praças que vivem cheias de gente. Outra 
experiência única é fazer um passeio sobre as muralhas. O centro 
histórico preserva ruelas charmosas, igrejas, praças, restaurantes, 
museus, bares e edifícios de arquitetura colonial com balcões floridos.

 
Bairro Boca Grande - é um dos principais bairros da cidade, 

com praias mais cheias e estreitas e modernos edifícios. É sempre 
bem movimentado com boas opções de restaurantes e alguns 
bares. Além da cidade amuralhada, aposte aqui se você procura 
interação com estrangeiros e gente bonita e descolada.

 
Bairro Boquilla - fica localizado na região Norte e é um bairro 

mais tranquilo, com resorts que tem acessos diretos às praias, que 
são menos frequentadas. Nesta região também há bastante contraste 
social, é impossível não constatar a pobreza de parte dos moradores.

 
Praça de Santo Domingo - é uma das praças mais animadas 

de Cartagena, fica no centro dentro do centro fortificado, e 
também é bem movimentada durante a noite, quando ganha 
uma iluminação charmosa e os restaurantes ocupam as ruas 
com mesas e cadeiras. Nessa praça também está Gertrudes, 
escultura doada pelo artista colombiano Fernando Botero.

 
Torre do Relógio - talvez o maior ponto de referência e 

um um dos maiores símbolos de Cartagena, a torre tem uma 
arquitetura imponente e fica na entrada da cidade amuralhada e 
em seu entorno é sempre bem movimentado, inclusive as noites, 
quando ganha uma iluminação bem bacana. Das três portas que 
ficam embaixo da torre na entrada da cidade, somente a central 
existia originalmente enquanto que os outros dois espaços 
permaneciam ocupados por uma sala de armas e uma capela. O 
relógio foi instalado no local em 1874 trazido dos Estados Unidos 
e após 63 anos foi substituído pelo atual, importado da Suíça.

 
Portal de los Dulces - esse corredor fica próximo à 

Torre do Relógio e tem diversas opções de doces locais. As 
doceiras tradicionais são chamadas de pallenqueiras.

 
Bairro Getsemani - em seu centro fica a Plaza 

de La Trindad, é bacana ir à noite e tem varias 
opções de restaurantes e bares descolados - aposte 
no Black Parrow e no Maria Bonita. Dança e música 
invadem as ruas do bairro no fim de semana e 
ele fica com um movimento bem popular, com 
predominância de locais e alguns estrangeiros.

 
Arquipélago do Rosário - as praias mais bonitas de 

Cartagena estão no Arquipélago do Rosário, é possível 
pegar um barco do centro até lá e fica a cerca de uma 
hora de viagem, varias agências no Centro histórico 
de Cartagena comercializam o passeio por um preço 
bem acessível. No total, o arquipélago é formado 
por 27 ilhas, sendo que a maioria são particulares 
- inclusive uma delas pertencia ao reconhecido 
narcotraficante Pablo Escobar. É aqui que ficam 
localizadas também a Ilha Grande e à Ilha Barú, ambas 
incríveis e estonteantes, inclusive a Playa Blanca.

 
Playa Blanca - em Playa Blanca você encontrará 

águas transparentes e areia branca, além de um 
mergulho delicioso, perfeito para se refrescar frente 
ao calor que faz em Cartagena. Para os entusiastas 
da aventura, aqui é possível fazer snorkel e outros 
passeios marítimos. A dica aqui para encontrar 
seu cantinho sem ser incomodado é andar até 
o trecho da praia com menos vendedores. 

 
Café Juan Valdez - como o café colombiano 

é um dos melhores do mundo, vale a pena 
conhecer essa rede internacional colombiana 
de cafeterias que trazem propostas charmosas 
com uma vasta variedade de tipos da bebida.

 

VOCÊ PRECISA CONHECER
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Passeio de Chiva - transporte público pintado de 
forma peculiar, típico para turista, onde o pessoal vai 
bebendo e fazendo música enquanto circula pela cidade.

 
Vulcão de Lama Totumo - localizado no norte da 

Colômbia, no município de Santa Catalina, que fica a 
cerca de uma hora de carro de distância de Cartagena, o 
vulcão inativo é um destino turístico local graças ao banho 
de lama oferecido dentro dele, que dizem trazer um lodo 
com propriedades curativas naturais que tem mais de 50 
minerais. O poço onde se toma o banho de lama dentro 
do vulcão tem mais de 2.000 metros de profundidade, 
mas não é possível alcançar o fundo devido a densidade 
do lodo, que faz o corpo humano boiar. É um passeio bem 
divertido e que ainda oferece uma boa limpeza de pele.

 
Museu Colombiano de Arte Moderna - vale mais pela 

arquitetura do prédio do que pela representatividade das obras, 
porém é possível encontrar alguns artistas impactantes.

 
Museu do Ouro - localizado dentro da cidade fortificada, 

o foco deste museu são relíquias pré-colombianas, 
com mais de 600 peças de ouro, prata e cerâmica.

 
Museu das Esmeraldas - também localizado dentro 

da cidade fortificada, traz a história da pedra preciosa na 
Colômbia, pois o país é um dos líderes mundiais em extração do 
mineral. O acervo do museu é bem curto, já a loja, bem extensa. 

Museu do Cacau - para os entusiastas do chocolate, 
conhecer esse museu é imperdível, pois além de contar os 
passos para a produção do alimento, tem uma chocolateria 
dentro, uma loja com produtos deliciosos e um restaurante 
com drinques e pratos gastronômicos feitos com chocolate. 
Fica igualmente localizado no Centro histórico.

 
Avenida Marbella - é uma das principais avenidas da 

cidade, que liga o aeroporto e a cidade amuralhada, além de 
contornar parte da mesma, e por ficar à beira mar tem várias 
praiazinhas não muito movimentadas e bem relaxantes. 

Café Del Mar - se você visita Cartagena, provavelmente 
vai passar por esse restaurante e bar. Não pelos drinques 
saborosos e pela gastronomia local, mas também por 
sua localização, que fica em cima da muralha, também 
envolto de canhões históricos. Aposte aqui em um 
pôr do sol inesquecível ou em uma noite badalada no 
melhor estilo lounge. Vale a pena chegar cedo, às 17h, 
ou fazer reserva, porque o estabelecimento fica cheio.

 
Café Havana - se você procura dançar salsa local, 

esse é o lugar. Apesar do gênero musical ter surgido 
em Cuba - por isso a capital cubana dá o nome a 
este estabelecimento - a salsa e a rumba são muito 
presentes na Colômbia. Nesse bar tem shows bem 
animados praticamente todas as noites, e vale a pena 
também chegar cedo, as 20h, ou fazer reserva.

 
Donde Fidel - também é um dos melhores 

lugares para se dançar música caribenha em 
Cartagena, com apresentações musicais diárias e 
um público que mistura locais e estrangeiros. 

 
Alquímico - bar descolado com drinques 

saborosos e uma decoração bem peculiar 
feita toda com vasilhas de vidro.

 
Le Petit - localizado no centro fortificado, durante o 

dia esse restaurante oferece um cardápio bem completo 
com preços acessíveis, e a noite seu salão interno é 
aberto e transformado em uma balada LGBT friendly.

 
Phantom - é uma balada dentro de um 

barco, bem charmosa e frequentada. Começa 
um pouco mais tarde, por volta das 22h.

 
Fragma Club - balada localizada dentro da cidade 

murada que tem três pistas e diferentes ambientes. 
 
Babar - também uma das melhores baladas da 

cidade com boas opções de drinques. Aposte para ir 
aqui aos fins de semana, principalmente aos sábados.

 
La Chevicheria - talvez um dos restaurantes mais 

conhecidos da cidade, é imperdível para apreciadores 
da gastronomia com base nos frutos do mar, e tem um 
cardápio com diferentes tipos de ceviches - foi aqui eu 
comi o ceviche mais saboroso da minha vida até então.

 
La Vitrola - restaurante de alta gastronomia com 

excelentes opções no menu, aposte aqui se você 
procura comer bem e não se incomoda em gastar 
um pouco mais. Apesar de que para os grandes 
apreciadores da boa gastronomia, não é nada difícil 
de encontrar bons restaurantes em Cartagena.

 
Patacón, Arepa e Arroz de coco - não deixe de 

provar também essas delícias típicas de Cartagena das 
Índias. Os patacones são bananas típicas da região, 
que são oferecidas fritas com diferentes molhos ou 
assadas como acompanhamento de outros pratos - 
até mesmo de hambúrgueres. Já a arepa colombiana 
é um prato de massa de pão feita com milho moído 
ou com farinha de milho pré-cozido, é bem popular 
e tradicional e pode vir com diferentes recheios, 
sendo oferecida em carrinhos de rua de comida 
e restaurantes. E por fim, não deixe de apreciar o 
igualmente saboroso arroz de coco, que vem sempre 
acompanhando os pratos de pescados locais típicos.
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 sobre o poder da amizade e porque 
o Rio de Janeiro continua lindo

Brasil
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Cresceu sentindo-se bem com a solidão, 
o lugar mais seguro que conheceu. A certeza 
de que irmãos espalhados por outros ocea-
nos e continentes compartilhavam dos mes-
mos sentimentos que os seus lhe trazia se-
gurança. Esse era o segredo para o sucesso: 
confiança.

 Entretanto, confiante, confundia-se. A ge-
nerosidade e a ânsia em agradar, a esquisita 
combinação entre sofisticação e provincia-
nismo, a rudeza das emoções que por vezes 
lhe fazia indelicado e facilmente ofendido 
lhe tornaram um homem perigoso. Unitário-
-universalista, libertário, intangível. Mas era 
um bom homem. Ainda se importava com al-
guma coisa. E acreditava que isso era o sufi-
ciente para salvá-lo. O que havia perdido em 
entusiasmo juvenil ganhou em experiência, 
que veio acompanhada de um sentimento 
de realização que libertava seu espírito.

 Juntou-se ao melhor amigo de infância 
de tantas outras aventuras para revisitar a 
cidade maravilhosa. Eram fortes juntos pois 
é essa a essência da amizade: força. O Rio de 
Janeiro sempre seria único e especial, como 
uma amizade verdadeira.

 Terra prometida de beleza e fúria. Quen-
te, sensual, exótico, diferente. Havia um tru-
que em uma das cidades mais amadas e ar-
madas do Brasil. E ele até sabia que truque 
era esse, quem estava fazendo-o e quem era 
o alvo do mesmo, e ainda que com certa re-
pulsa a tal sistema, gostava muito daquela 
capital onde seus pais se amaram e viveram 
durante quase uma década, onde suas irmãs 
nasceram, onde ele mesmo se apaixonou um 
bocado de vezes por corpos e corações calo-
rosos.

 Durante algumas semanas, experimen-
tou a liberdade de não se sentir observado, de 
acreditar que seu cabelo cresce como deve 
crescer e que seu andar ondeia como deve 
ondear. Se viver é diferente de estar vivo, 
como afirma o provérbio popular, nada é tão 
satisfatório quanto estar vivo em sua própria 
terra. Lá fora é bom mas é ruim. Aqui dentro 
é ruim mas é bom.

 “As pessoas se afastam porque deduzem mais 
do que dialogam”.

auTor desconhecido

 
SABIA QUE? 
Maior destino turístico interna-

cional do Brasil e da América Latina, 
a capital fluminense é a cidade bra-
sileira mais conhecida no exterior. 
Com uma população com cerca de 7 
milhões de habitantes, a cidade, que 
também traz o nome homônimo do 
próprio estado territorial, possui de-
zenas de lindas praias ao seu entorno 
e é um dos municípios mais antigos 
do país, com 455 anos desde sua fun-
dação. Consequentemente, o Rio de 
Janeiro também é, junto de São Paulo, 
a cidade com maior representativida-
de econômica do país e tem o segun-
do maior PIB (Produto Interno Bruto) 
do Brasil. Com uma geografia única e 
encantadora, um forte contraste eco-
nômico de desigualdade social, a ci-
dade maravilhosa, como é apelidada, 
também tem sua cultura própria pul-
sante, sendo um epicentro não só da 
natureza mas também das artes. Gra-
ças à sua natureza o Rio também foi 
elevado a patrimônio cultural da hu-
manidade pela Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura). O estilo de vida ca-
rioca é reconhecido mundialmente e 
transpõe uma filosofia mais leve, li-
torânea e feliz. Em contraponto, a ci-
dade também tem altíssimos índices 
de violência urbana, tendo passado 
recentemente por uma intervenção 
militar e crise política. 
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 Leblon - esse bairro localizado na zona Sul do Rio de Janeiro 

tem um dos metros quadrados mais caros do país talvez por 
sua localização privilegiada, que fica entre a Lagoa Rodrigo de 
Freitas, o Gávea, Ipanema e o Vidigal. Alguns de seus habitantes 
são nomes da elite cultural, econômica e política carioca. Em 
contraponto ao bairrismo elitista, o local tem uma vida noturna 
agitada, com bares e casas noturnas que funcionam 24 horas.

 
Ipanema - também localizado na zona Sul, o crescimento 

desse bairro carioca aconteceu no início do século 20, e atualmente 
tem uma vida cosmopolita bem agitada. A sua praia é única e tem 
uma localização especial. Pessoalmente, é uma das minhas praias 
prediletas do Brasil. Ao longo de seus 2,6 quilômetros de extensão 
estão espalhados diversos bares, muita gente bonita, bastante 
prática de esportes, e também há os pontos reconhecidos pela 
divisão democrática de turmas, desde dos tranquilos do posto 11 
ao movimento LGBT do posto 9. Aos fins de semana e feriados a 
avenida também é fechada somente para pedestres, o que traz 
maior movimento ao local. Vale lembrar que todos os bairros 
localizados na zona Sul da cidade tem um custo de vida mais 
elevado, e muitas vezes esse local é ironicamente chamado de bolha 
social, pelo contraste que há com os outros bairros da capital.

 
Copacabana - talvez um dos bairros mais queridos do 

Rio, atrai um grande contingente de turistas para seus mais 
de cem hotéis, que ficam especialmente cheios durante 
épocas festivas. É o bairro mais populoso da zona Sul com 
mais de 160 mil habitantes e tem uma forte representação 
cultural para a cidade também de modo internacional, 
sendo referenciado em músicas, artes visuais e cinema.

 
Gávea - bairro localizado entre a encosta do Morro 

Dois Irmãos e a margem oeste da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, tem uma visão privilegiada para o Corcovado 
e a praia de Ipanema, além de acesso ao incrível 
Jardim Botânico da cidade e a floresta da Tijuca.

 
Trilha da Pedra da Gávea - a trilha mais desafiadora do Rio 

tem mais de três quilômetros de extensão em um trajeto íngrime 
com escalada, mata fechada e alguns trechos com pedras, muitas 
raízes e lama. A carrasqueira, como é chamado o trecho mais 
íngrime da pedra, também pode ser feito de rapel ou escalado sem 
equipamento pelos mais aventureiros. Pessoalmente, eu fiz das 
suas maneiras – subi sem rapel e desci com o uso do equipamento 
– e indico ambas as experiências, porém é necessário um bom 
preparo físico e atenção redobrada. O cansaço da trilha que 
percorre e sobe o maior bloco de pedra a beira d’água do mundo 
é recompensado pelo visual único e arrebatador da cidade.

 

Urca - bairro tradicional que tem como principais 
pontos o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, além de sediar 
universidades e institutos. A dica aqui é pegar o por do 
sol na famosa mureta da Urca, que junto do Arpoador, 
é um dos mais especiais e disputados da capital.

 
Barra da Tijuca - é uma região administrativa entre o 

oceano e os maciços da Pedra Branca e a zona Oeste da cidade, 
é formada em grande parte por ilhas barreiras separaras do 
continente por um extenso complexo lagunar. É formada por 
oito bairros. Nessa região shoppings, complexos administrativos, 
casas noturnas e condomínios super estilosos pairam sobre 
as praias e a natureza, bem longe do Centro da cidade.

 
Lapa - bairro boêmio do Rio, possui dezenas de bares e 

restaurantes. Além de ser famoso pela boêmia, também é 
reconhecido pelos seus arcos, o Arqueduto da Carioca. Aposte 
aqui se busca diferentes opções populares de diversão noturna.

 
Museu de arte contemporânea de Niterói - também 

chamado de MAC, esse museu projetado por Oscar Niemeyer 
em forma arquitetônica que assemelha-se à um cálice 
ou até mesmo um disco voador tornou-se um dos cartões 
postais da cidade vizinha da capital, Niterói. O equipamento 
cultural possui um extenso acervo de arte contemporânea 
brasileira. Imperdível para entusiastas das artes visuais.

 
Museu do Amanhã - projetado pelo espanhol Santiago 

Calavatra com aporte financeiro da Fundação Roberto 
Marinho, o museu tem uma arquitetura potente que 
remete a uma ossatura de costela e tem mostras que 
trazem a proposta de cruzamento entre as artes e ciências, 
e que procuram alertar sobre os perigos das mudanças 
climáticas, da degradação ambiental e do colapso social.

 
Parque Lage - parque público lindo localizado aos pés do 

Corcovado, possui uma área com mais de dezenas de hectares, 
sendo grande parte dela aberta para visitação, principalmente 
seu palacete, que abriga o instituto de Belas Artes, e uma escola 
de Artes Visuais. Além da arte e natureza, aposte nesse passeio 
para um piquenique, sendo que os macaquinhos espalhados 
pela farta fauna do parque acrescentam diversão para proposta.
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Jockey Club Brasileiro - o que já foi um dos maiores 
espaços da elite carioca voltado unicamente para assistir 
apostas de corridas de cavalos atualmente tornou-se 
também espaço para grandes festas e eventos, então 
seja se você gosta de cavalos ou shows e baladas, vale 
a pena consultar a agenda desse espaço tradicional.

 
Lagoon - o que já foi um complexo com restaurantes, 

food trucks, cinema e uma vista incrível da Lagoa 
Rodrigo de Freitas tem atualmente uma boa balada 
que funciona eventualmente, então se a busca é pela 
diversão noturna, aqui pode ser uma boa proposta.

 
Bar do Jobi - o bar localizado no Leblon é reconhecido 

pela presença de gente bonita, chopp gelado e bons petiscos. 
Aposte aqui para um happy hour ou esquenta para a balada.

Pizzaria Guanabara - também no Leblon, essa famosa 
choperia histórica é reduto boêmio de compositores, poetas 
e artistas, e continua a servir pizzas e pratos saborosos.

 
Confeitaria Colombo - fundada em 1894 com uma 

arquitetura Belle Époque, é considerada um dos cafés 
mais belos do Brasil e está entre os principais pontos 
turísticos do Centro da cidade. A confeitaria também 
possui atualmente outras duas filiais na capital carioca.

 

Búzios - Armação dos Búzios, ou apenas Búzios, 
como é popularmente conhecido, é um município 
localizado a 174 quilômetros de distância da capital 
do estado, e é reconhecido pela península com oito 
quilômetros de extensão que reúne 23 praias, sendo 
as mais conhecidas Ferradurinha, Azeda, João 
Fernandes, Ossos, Tartaruga e Geribá. Cidade turística 
para veraneio e feriados festivos, Búzios também é 
conhecida pela prática de iatismo. Uma curiosidade é 
que a exploração turística e a ocupação imobiliária do 
local tiveram início após a fama internacional dada a 
Búzios pela atriz francesa Brigitte Bardot, que a visitou 
em 1964. Hoje, a cidade é visitada por turistas do 
mundo inteiro, mas principalmente pelos brasileiros.
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sobre arquétipos e a energia do Nordeste 
– e o que é que a Bahia tem

Brasil
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Ele apagou o seu último cigarro com a mesma naturalidade e destreza de quem está 
acostumado a enterrar os amores. Ouviu dizer que o mundo é portátil para quem não tem 
nada a esconder, mas para ele nunca funcionou assim. Não que não tivesse o que escon-
der, até porque aprendeu que todos têm segredos, e também entendia o lirismo da citação, 
porém os dias difíceis muitas vezes não permitiam que seu pensamento viajasse para lon-
ge. Nascido e criado no rescaldo sulista do Brasil, cruzou o seu país para matar a sede que 
procurava enfrentar no típico calor ensolarado do Nordeste. Era aquela tal sede pelo novo, 
de novo.

 Lembrou que um dia tentaram explicar para ele que não era algo metafísico, químico ou 
biológico, tal sentimento não se abastecia de lógica. “Querido, nunca deixe esquecer onde 
nasce e mora todo o amor, é daí que vem a sede”. Aí sim, veio mais uma vez aquela vontade 
de abraçar o mundo com uma força descomunal até que os seus braços arrebentassem todas 
as defesas e distâncias que foram impostas pelo passar das estações. Era quase perversa 
aquela paixão e distância. É que todas as coisas perversas começam na inocência, aprendeu 
isso com um de seus mestres.

 E estava distante agora. Em Salvador, a primeira capital do Brasil. A cidade baiana transpi-
rava brasilidades em um colorido cheio de si e com alguns dos melhores sabores do continen-
te. Não demorou para compreender que o que havia o trazido até lá era a liberdade que fazia 
seu coração pulsar. E era isso, afinal, o que é que a Bahia sempre teve: um jeito livre e único 
de se viver, uma sinceridade sustentada por um orgulho merecido de ser o que é. Seu próprio 
tempo, suas belezas naturais, seu sincretismo, sua força e sua história. Leveza, bom humor e 
positividade. Sorrisos simples, aconchegos sinceros e aromas quentes.

 E se tinha algo para aprender com aquela terra era a não ter medo de romper tratados para 
priorizar o cumprimento dos pactos que havia feito consigo. Se o arquétipo do sábio buscava 
a falsa verdade suprema e através do conhecimento desejava controlar, mensurar e validar, 
ele optava por assumir o papel de explorador, para que assim não construíssem cercas ao 
seu redor, pois assim ele permaneceria dinâmico, obstinado e ágil. Em busca de um mundo 
melhor, mais autêntico, gratificante e verdadeiro. Era esse seu objetivo a longo prazo: ten-
tar ser um humano melhor a cada dia. E seguia assim, capitão de areia de si, cigano que não 
deixaria nunca de acreditar em finais felizes. Afinal, ele ainda pertencia aquele mundo e 
aquele país, como não ser feliz por isso?

 
“Linda és tu. És linda e doce, amorosa e triste. Tens tudo que não presta”.

Jorge aMado
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SABIA QUE? Fundada em 1549 com o nome de Bahia de Todos os Santos, a Bahia tem 

atualmente 10 milhões de habitantes, sendo que sua capital, Salvador, é a cidade mais po-
pulosa do Nordeste do Brasil, com cerca de 3 milhões de residentes. A construção da cidade 
se deu também graças a sua formação geográfica acentuada, dividida entre a Cidade Baixa 
e a Cidade Alta, característica que refletiu-se também na consequente divisão de classes 
econômicas entre os bairros do município. A economia da Bahia é sustentada pelo turismo, 
polo petroquímico e exportação e importação de diversos produtos devido ao seu próprio 
porto náutico, e o estado também é repleto de ilhas no litoral, sendo a maior delas a Ilha de 
Itaparica. Salvador também é a terceira maior cidade do Brasil e a cidade com mais negros 
no mundo fora da África. O Centro da capital baiana tem uma arquitetura colonial histórica, 
pois o município foi a primeira capital do Brasil e a segunda cidade brasileira a ser fundada. 
Com uma forte cultura musical, com gêneros que nasceram no próprio estado, como o axé 
e o samba-reggae, a Bahia também se destaca pelo seu sincretismo religioso, que mistura o 
catolicismo e o candomblé – a capital baiana tem 372 igrejas.
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 Pelourinho - também chamado de Pelô, é um bairro 
localizado no Centro Histórico de Salvador, e possui um 
conjunto arquitetônico colonial barroco brasileiro tombado 
como patrimônio da Unesco (Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura). Talvez o ponto 
mais turístico da cidade, é composto por ruas estreitas com 
calçamento em paralelepípedos e fica situado no coração da 
capital baiana. Traz apresentações artísticas e musicais ao ar 
livre, além de diversas lojas com produtos artesanais regionais, 
assim como bares, restaurantes, museus, teatros e igrejas. Não 
deixe de conhecer aqui o famoso Largo do Pelourinho, além da 
Fundação Casa Jorge Amado, museu que valoriza a literatura 
trazendo a história do escritor baiano, pois também já foi a 
residência do mesmo, e também a Igreja e Convento de São 
Francisco, que são edificações históricas da cidade erguidas 
entre os séculos XVII e XVIII, com as mais potentes expressões 
do barroco brasileiro – a igreja é especialmente preciosa por 
sua decoração interna, pois calcula-se que foi usado cerca de 
uma tonelada de ouro para fazer os douramentos.

 
Elevador Lacerda - um marco para a cidade baiana, o 

elevador Lacerda foi inaugurado em 1873 e é considerado por 
muitos o primeiro elevador urbano do mundo. Atualmente tem 
cerca de 72 metros de altura, e cumpre a função de transporte 
público pois divide a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Chega a 
transportar 900 mil passageiros por mês e seu percurso tem 30 
segundos de duração.

 
Mercado Modelo - com mais de 260 lojas que 

comercializam os mais variados produtos, desde artesanato 
regional até roupas, acessórios e objetos de decoração, o 
Mercado Modelo fica situado na Cidade Baixa e localizado 
praticamente em frente à costa litorânea no centro da cidade. 
Foi inaugurado em 1906, tem uma arquitetura em estilo 
neoclássico e é dividido em dois pavimentos.

 

Rio Vermelho - bairro localizado na orla marítima da 
cidade, tem ares descolados com diversos restaurantes e 
bares que oferecem diferentes apresentações musicais. 
Fica ao lado de Ondina, bairro igualmente reconhecido pelo 
movimento e pela bonita praia que fica às margens. Além do 
clima boêmio e pelas boas opções gastronômicas, é também 
conhecido pela colônia de pescadores da localidade.

 
Cidade Alta - é a maior parte e mais moderna área de 

Salvador, abarca grandes prédios e movimentadas avenidas. 
É considerado o centro econômico da capital, e sofre com 
problemas de mobilidade e violência urbana. Conta com 
diferentes shoppings, praças e parques, tais como o Parque 
da Cidade e o  Parque de Pituaçu, além de algumas das 
praias mais concorridas da cidade. Algumas das praias mais 
conhecidas são: Praia da Gamboa, Praia do Cristo, Praia de 
Itapuã e Praia da Boa Viagem.

 
Cidade Baixa - banhada pela atual Baía de Todos os 

Santos, é um bairro em planície estreita que tem como 
atividades econômicas a portuária e a comercial. Para 
muitos, é aqui onde realmente é possível sentir a essência da 
capital baiana, já que a cidade cresceu praticamente ao seu 
entorno. Reúne museus, praias e fortes históricos.

 
Farol da Barra - com uma das mais frequentadas praias 

do Centro de Salvador, o farol é também um forte colonial 
foi construído em 1839. É um ponto histórico da cidade, e 
muitos garantem que tem a visão mais bonita do pôr do sol 
da capital. Vale a pena se você procura um movimento local, 
além de opções gastronômicas e uma boa praia.

 
Praia do Forte - com 12 quilômetros de extensão de praia 

com muitos recifes e corais, a praia é própria para quem 
gosta de fazer esportes aquáticos submersos, como mergulho 
e snorkel. Localizada cerca de 80 quilômetros de distância da 
capital baiana, tem seu acesso através da Estrada do Coco, a 
mais reconhecida rodovia do estado.
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Morro do São Paulo - um dos lugares mais paradisíacos 

da Bahia, é uma vila localizada na Ilha de Tinharé, no 
município de Cairu, na região conhecida como Costa 
do Dendê. Atualmente suas praias (Primeira, Segunda, 
Terceira, Quarta e Encanto) são frequentadas por turistas 
do mundo inteiro. Vale a pena tirar mais de um dia para 
ficar hospedado na vila se você procura belezas naturais, 
simplicidade, e é claro, uma água de mar cristalino.

 
Ilha de Itaparica - localizada a 13 quilômetros de 

distância de Salvador por via marítima, a maior ilha da 
Bahia tem diversas praias com águas mornas e tranquilas, 
casarões centenários com arquitetura preservada e ruas de 
paralelepípedos. É cercada de arrecifes e corais e tem uma 
vegetação tropical com centenas de coqueirais. A Praia do 
Forte também fica localizada aqui, assim como a casa do 
escritor João Ubaldo, além de um belo Centro Histórico, e 
praias que oferecem até banhos de lama.

 
Ilha dos Frades - também localizada na Baía de 

Todos os Santos, a ilha é bacana para quem procura 
um passeio mais tranquilo mas não deixa de lado a 
apreciação pelas belezas naturais. Para chegar até ela é 
necessário um trajeto de barco, pois só tem acesso por 
via marítima.

 
Baladas e festas - estado de importantes 

manifestações artísticas e tradicionais festivais, 
como o Festival de Verão de Salvador e o Carnaval, 
a Bahia também conta com diferentes opções de 
entretenimento noturno, principalmente na capital. 
As baladas mais frequentadas por um público 
bonito composto por turistas e locais são a Pink 
Elephant Salvador, o Groove Bar, a San Sebastian 
e o Coliseu do Forró, para quem aprecia o gênero 
musical. Também aposte ir no Carnaval caso você 
procure maior agito e movimentação e aprecia 
particularmente os ritmos baianos, assim como 
a micareta, manifestação musical que nasceu na 
Bahia e se espalhou por todo o Brasil.

 
Gastronomia baiana - a gastronomia baiana 

é reconhecida internacionalmente pelo uso de 
especiarias e saborosos ingredientes regionais, como 
frutas como o Dendê (usado para fazer o azeite) e a 
Ubucaja, e frutos do mar como lagosta, polvo, lambreta 
e peixes típicos. Há pratos que não podem deixar de 
ser apreciados tais como o famoso Acarajé, o Vatapá e 
o Carurú, e é claro, a Moqueca de diferentes sabores.
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Maceió, Maragogi e

outras maravilhas de Alagoas

Brasil
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Durante muitas luas manteve a manopla no 
braço preparado para reagir a qualquer suspei-
ta de ameaça vinda das mutáveis marés. Com-
preendeu que era fácil ficar com a multidão, 
difícil era ficar sozinho. Nadava, remava, cor-
ria e cavalgava com força animal. O compor-
tamento sobre-humano era consequência dos 
abusos que havia sofrido quando criança que 
o faziam renunciar a qualquer tipo de perda 
escatológica. De tanto ser usurpado, aprendeu 
a usurpar. Fez com que de alguma forma retri-
buíssem por sua suposta inteligência e beleza 
os que as quisessem.

 Era como se um morador melancólico do lu-
gar que deveria permanecer no cômodo mais 
remoto da casa houvesse quebrado o telhado e 
estava erguido para se mostrar ao mundo. Mer-
gulhou em mares inóspitos e com o passar dos 
anos aprimorou movimentos distintos para 
atingir a satisfação, pois era dela que vinham 
as realizações. Conquistou os sonhos com as-
túcia, malícia e cautela, e no fim, entendeu que 

por mais que procurassem diferentes coi-
sas, eram todos parecidos. As vezes súdi-
tos, as vezes reis.

 Viveu, cresceu, rompeu, perdeu-se, en-
controu-se. Venceu os medos e quebrou a 
armadura depois de entender que o sen-
tido só existe com o amor e que o amor 
só existe com a compreensão. Manteve 
a mente e o coração abertos, fez grandes 
inimigos, cultivou fortes amizades, te-
ceu enganosas paixões que foram deixa-
das pelo caminho. No ciclo da vida, era 
necessário derrubar algumas árvores 
para manter a floresta crescendo. Amam 
amambare. Para sonhar não é preciso fe-
char os olhos.

“Ac re d it a n d o  ap ai xo na d a m e nt e  e m  al-
gu ma  c o i s a  qu e  ai n d a  nã o  e x i s t e ,  n ó s 
a  c r i a m o s”.

Franz KaFKa
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SABIA QUE? Pequeno estado nordestino localizado no litoral brasileiro com cerca de 3,5 

milhões de habitantes, Alagoas é repleto de praias com coqueiros, águas cristalinas, pisci-
nas naturais, recifes e 17 lagoas - daí a origem do seu nome, pela utilização da frase “vamos 
às lagoas”. A sua capital, Maceió, concentra um terço dos habitantes do estado e tem como 
principal pilar econômico o turismo, graças as belezas naturais. Fundada em 1815, Maceió 
tem calor e sol durante o ano inteiro, mesmo com as eventuais chuvas não torrenciais. A ca-
pital alagoana também é a maior produtora brasileira do mineral sal-gema e tem sofrido com 
o excessivo extrativismo do elemento feito por uma empresa holandesa, e por consequência 
da balbúrdia até mesmo bairros da cidade estão afundando geograficamente e tendo de ser 
desocupados pelos moradores. Também reconhecida pelas festividades folclóricas, Maceió 
tem belas praias e uma hidrografia peculiar, o que torna a região atraente para entusiastas 
do mergulho. Vale destacar também a culinária nordestina, bem presente em Alagoas, não 
deixe de provar os frutos do mar e pratos típicos como o chiclete de camarão, o cuscuz, a ta-
pioca e a água de coco, pois o estado alagoano concentra umas das maiores plantações do 
fruto no Brasil.
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Pajuçara - bairro central com uma das principais praias de 

Maceió, Pajuçara é conhecida também pelos jangadeiros e suas 
piscinas naturais, que ficam a alguns quilômetros de distância da 
costa. O trajeto até as piscinas dura cerca de 20 minutos e é preciso 
ser feito em horários específicos por causa do movimento das marés 
- geralmente o melhor período para o tour é pela manhã.

 
Ponta Verde - é um dos lugares queridos pelos turistas, com 

diversas barracas na praia, muitos coqueiros, um pôr do sol incrível e 
onde fica a placa “Eu Amo Maceió”. Durante a viagem aproveite aqui 
para caminhar no calçadão e tomar água de côco na orla da praia.

 
Jatiúca - localizada ao lado da Ponta Verde, Jatiúca é outra praia 

que ganhou o coração dos turistas. A região tem um mar geralmente 
tranquilo e está cercado por uma boa rede hoteleira, restaurantes e 
lojas.

 
Pavilhão do Artesanato - este pavilhão de Pajuçara tem dezenas 

de barracas que comercializam artesanato e comidas regionais. 
Vale a pena dar uma passada aqui pra comprar aquelas lembranças 
clássicas da viagem.

 
Paripueira - é uma praia tranquila com pescadores, ideal pra 

quem procura mais sossego, fica a cerca de 30 quilômetros de 
distância de Maceió.

 
São Miguel dos Milagres - localizado ao lado da Praia do Francês, 

essa região é simples mas tem infraestrutura, com restaurantes a 
beira do mar que tem águas tranquilas rodeadas por corais.

 
Praia do Francês - fica no município de Marechal Deodoro 

também a cerca de 30 quilômetros de distância de Maceió. Essa 
extensa praia também tem boa infraestrutura com restaurantes, 
lojas e prática de diferentes esportes aquáticos. As suas águas 
variam do azul-turquesa ao verde-escuro e a areia é mais escura.

 
Praia do Gunga - localizada no litoral Sul de Alagoas 

no município de Roteiro, essa região é uma das mais 
espetaculares que já estive no Nordeste. Cercada por 
uma das maiores plantações de coqueiral do Brasil e 
dispõe de diversas atrações para lazer, desde esportes 
no mar, banho na lagoa e um paredão incrível de falésias 
que pode ser visitado com quadriciclo motorizado 
ou buggy. Além disso, o mar é tem belos arrecifes e a 
praia também tem vários restaurantes. Aqui não deixe 
de visitar o mirante e fazer o passeio até as falésias, 
percurso que se estende por cerca de 3 quilômetros. 
Outra curiosidade é que esta praia é privada (por isso 
todos os comerciantes e turistas tem que pagar taxas 
cambiais, o que torna o passeio mais caro e traz um 
certo ar de coronelismo à região) e foi adquirida através 
de um jogo de cartas pelo atual proprietário. 

 
Maragogi - localizada no litoral Norte de Alagoas 

a cerca de 125 quilômetros de distância de Maceió, 
Maragogi também é uma região incrível e um destino 
litorâneo cada vez mais popular no Nordeste por causa 
das suas piscinas naturais, ideais para praticantes de 
mergulho. Chamada popularmente de Caribe brasileiro, 
é um lugar sossegado, com praias mais tranquilas e 
alguns hotéis de luxo. Aqui é imperdível o passeio 
às galés (piscinas naturais) que ficam a cerca de 6 
quilômetros de distância da costa, por isso o percurso 
é feito por catamarãs e não jangadas, como na capital 
alagoana. Imperdível.
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