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Em foco
Volta ao
mundo
em família
em 2012
Pai, mãe e uma filha de quatro
anos. Juntos vão passar um ano
a viajar, numa volta ao mundo
em 12 meses, e provar que,
afinal, “viajar” e “crianças”
não são termos antagónicos.
Filipe Morato Gomes, cronista
e fotógrafo de viagens, Luísa
Pinto, jornalista, e a pequena
Pikitim (autora do desenho ao
lado, que representa o mundo
como ela o vê) já começaram,
aliás, a aventura: está online,

num diário que nasceu “a seis
meses da data de partida” e por
onde começaram a ser dados os
primeiros passos: da escolha do
itinerário, que prevê passagens
pela Tailândia, Austrália,
Vanuatu, Fiji, Samoa, Ilhas Cook
e Costa Oeste dos Estados Unidos
e do Canadá, a dicas que ajudem
a tornar a viagem mais fácil,
económica e segura o suficiente,
escolhendo sítios “com
condições de alojamento (…) que
minimizem os riscos associados
à saúde e à segurança”. No site, é
possível encontrar “informações
práticas relacionadas com
o planeamento de viagens
com crianças, da bagagem às
questões de saúde”. Tudo sob
o estandarte “descomplicar”. E
não ter pressas: afirmam mesmo
partir com a certeza de que
irão “viajar devagar”. Isto para
“serem criadas rotinas” que
poderão ser seguidas ao longo
de 2012 em crónicas de viagem
e em artigos relacionados com
questões como educação ou
parentalidade — quer no site,
quer em publicações nacionais.
C.B.R.
www.pikitim.com

Esta semana na Fugas online
Vídeo
No Tejo, a ver Lisboa passar
Os turistas estrangeiros parecem
maravilhados ao ver Lisboa deslizar
a partir do rio. Já os portugueses
são menos dados a estas navegações
turísticas. Mas um passeio ﬂuvial,
a ver lentamente as belezas,
quotidiano e monumentalidade
alfacinhas é uma experiência que
pode deliciar qualquer um. Fomos

navegar pelo rio num dos passeios
da Lisboa Vista do Tejo.

Blogue em viagem
Siga-nos por Manchester
Esta semana, Tiago Bartolomeu
Costa relata a sua viagem por
Manchester, Inglaterra, (quase) em
directo. Pelo blogue Em Viagem
da Fugas pode ainda retomar
uma grande viagem pela China ou
apontamentos da Croácia, Açores,
Praga e, entre muitos destinos,

Descobrir Hemingway em Cuba
O Prémio Nobel da Literatura
Ernest Hemingway é o novo
chamariz do turismo cubano, com
o programa Hemingway e as Ilhas
do Golfo, lançado este Verão pela

agência de viagens Cubatur e que,
pela primeira vez, vai contar com
a participação de guias do Museu
Ernest Hemingway, localizado
em Finca Vigía, a localidade
escolhida pelo norte-americano
para residir durante duas décadas
ADALBERTO ROQUE/AFP
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da sua vida. Além da visita a Finca
Vigía, há percursos programados
por Havana, com passagem
na Bodeguita del Medio e no
restaurante Floridita, ou passeios
pelos Jardins do Rei — o conjunto
de cayos que formam o arquipélago
Sabana-Camagüey, o mais extenso
e numeroso dos quatro que
rodeiam a ilha — descritos pelo
autor em Islands in the Stream.
A cereja no topo do bolo chega
com o alojamento incluído neste
pacote: no hotel Ambos Mundos,
que conserva o quarto onde o
romancista escreveu uma das suas
obras. C.B.R.
www.cubatur.cu

a Florida (EUA) com um salto ao
Kennedy Space Center.

Endereços
de Salazar
chegam
às livrarias
Depois da série televisiva, que
passou na RTP2 entre Janeiro
e Março deste ano, Endereço
Desconhecido apresenta agora “os
últimos ‘parentes’ europeus que
nos faltavam conhecer” em forma
de livro. Ao longo de 208 páginas, o
jornalista de viagens Tiago Salazar
assume o papel de guia pelos “doze
dos últimos países a entrar na
União Europeia”: República Checa,
Bulgária, Eslovénia, Lituânia,
Letónia, Estónia, Eslováquia,
Polónia, Hungria, Roménia, Chipre
e Malta compõem os 12 capítulos
desta obra com o selo da Oﬁcina do
Livro. Além de passear pela História
ou pelos costumes, o “andarilho”
perde-se por becos mal-afamados,
bebe vinho com ciganos romenos,
procura Calipso nas águas de Malta
e até conduz comboios letões.
Mas, confessa Tiago Salazar, “o que

Encontro marcado com Cadilhe
Gonçalo Cadilhe volta aos livros de
viagens com Encontros Marcados,
obra pessoal, feita de crónicas
e momentos captados ao longo
de milhares de quilómetros
percorridos. Na crónica As ilhas
no oposto do mundo, que tem
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conta no ﬁnal são os encontros e as
pessoas”. Endereço Desconhecido,
versão livro, chegou ontem às
livrarias com um preço de €13,90.
C.B.R.
tiagosalazar.com

