
Na certa

Guloseimas e brincadeiras em
um roteiro por Buenos Aires
Em 2009, Fernanda Paraguassu
se viu diante de um grande desa-
fio: por causa do emprego do ma-
rido, teve de fazer as malas – dela
e dos dois filhos – rumo a Buenos
Aires. Desde que lá chegaram,
sua maior preocupação foi a
adaptação de Gabriel, de 5 anos,
e Manuela, de 2, o que a levou a
provar atrações diversas volta-
das ao público infantil. Desta co-
leção de “saídas investigativas”,
como ela batizou, veio a ideia de
organizar o Buenos Aires com
Crianças (Editora Pulp, R$
29,90), lançado no mês passado.
Um guia prático que cabe no bol-
so de qualquer brasileiro que
queria visitar a terra do doce de
leite na companhia dos filhos.

Para quem vai com crianças de
até 12 anos, ela é enfática: “Não
há como perder o Museo de los
Ninõs. É onde se brinca de ser
gente grande: médico, jogador
de futebol, motorista de ôni-
bus.” Ah, vale lembrar que ali
adulto não entra sozinho.

No livro, Fernanda também
destaca as deliciosas áreas a céu
aberto da capital, como o zooló-
gico (que abriga o Carrossel
mais bonito da cidade), as pra-
ças e parques. E dá a dica: diferen-
temente do Brasil, em Buenos Ai-
res é muito fácil andar com carri-
nho para lá e para cá.

Comilança. Como viajar com
crianças inclui passeios com di-

reito às mais deliciosas gulosei-
mas, o guia também lista as me-
lhores padarias – que vendem as
famosas medialunas (nossos
croissants) e churros recheados
–, além das sorveterias, destacan-
do ainda os melhores sabores.
“O legal é começar pelo tradicio-
nal doce de leite e depois provar
os mais exóticos. Há várias sorve-
terias artesanais pela cidade que
merecem ser exploradas”, diz.

Desbravando
a autêntica
Amsterdã
Quando o assunto é cerveja ho-
landesa, todos os guias levam à
Heineken Experience. Porém,
quem visita o site Ducs Amster-
dam se depara com uma alterna-
tiva interessante: a Browerij’t IJ,
uma microcervejaria menos tu-
rística, mais autêntica e bem po-
pular entre os moradores. Den-
tre os museus imperdíveis da ca-
pital, o Van Gogh é unanimida-
de. Poucos sabem (mas o site dá
a dica) que é fácil poupar filas
quilométricas comprando in-
gresso pela internet, sem taxa
adicional. Ou ainda que toda sex-
ta-feira o museu promove uma
noite cultural – você confere o
acervo e ainda assiste a uma apre-
sentação ao vivo.

Sugestões como essas trans-
formaram o site de Daniel Du-
clos em referência para brasilei-
ros que têm Amsterdã no roteiro
de férias – no último mês, a pági-
na foi visitada mais de 72 mil ve-
zes. Morando lá com a mulher
desde 1997, ele criou o canal para
manter contato com a família
que ficou no Brasil, contando o
que descobria na nova morada.

Mas o aumento de acesso de
desconhecidos com algum inte-
resse no destino fez Daniel per-
ceber que, na verdade, estava
compilando um amplo acervo so-
bre a capital holandesa, digno de
um guia-autoral. “Eu falo do que

experimento, tudo em primeira
pessoa. Não quero ser mais um
Lonely Planet, o interessante é
dar uma visão pessoal de Amster-
dã”, explica ele.

Além de dicas práticas (sem-
precom foco nos visitantes brasi-
leiros), Daniel posta textos so-
bre cultura e tradição holande-
sas e sugere passeios. Outro de
sua preferência é a visita à Biblio-
teca Pública da cidade, mais es-
pecificamente ao restaurante do
7.º andar. De lá se tem uma das
mais belas vistas de Amsterdã. E
sem ter de gastar nenhum euro.

Também dedica boa parte do
seu tempo conversando com lei-
tores e respondendo a dúvidas.
O que não surpreende que al-
guns tenham se tornado bons
amigos. “Muitos seguem mi-
nhas dicas e vêm contar depois.
Já marquei de encontrar alguns
deles e até aconteceu de eu ser
reconhecido por acaso no trem.
Esta é a parte mais bacana.”

Nos sites e nos livros, especialistas se esmeram em passar suas experiências a outros
brasileiros. Também fazem questão de incluir a visão pessoal sobre os lugares visitados

Detalhes. Nas dicas de
Daniel, Browerij’t IJ,
canais e Museu Van Gogh

Todo sábado 
no Estadão.

Para quem respira 
literatura e cultura.

● Buenos
Aires com
Crianças
Editora Pulp
R$29,90

Destaques. Fernanda
sugere o carrossel do zoo
e o Museo de los Ninõs

● Site Ducs Amsterdam
ducsamsterdam.net
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