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Introdução
Não pretendi escrever um guia de viagem, mas sim, expor os 

lugares que marcaram minha vida.
Na maioria dos países que conheci através de excursões da Lucia 

Virginia Excursões, fiz grandes amizades.
Com minha família, realizei minhas quatro viagens à Disney: 

meu filho Fábio, minha nora, Cláudia, sua mãe, minha amiga Gi-
sele e minha neta Natasha.

As observações aos lugares são créditos dos guias, na época das 
viagens, e por se passar alguns anos podem estar desatualizadas. 
Quanto aos elogios, são por minha conta e estão corretos.

Resolvi dividir essa trajetória por continentes dando leveza à 
leitura.

Espero, assim, transmitir toda emoção que senti ao visitar, prin-
cipalmente, certos locais nos diferentes países.

Embarque comigo nesta viagem!





Continente Asiático
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China
É um país muito populoso. Sua capital é Pequim. Após vinte e 

uma horas de viagem, partindo do Brasil, chega-se a este país fan-
tástico. É o segundo maior país em população do mundo.

Hong Kong, Macau e Tibete são cidades especiais, pois são au-
tônomas, e os chineses precisam de permissão para visitá-las.

Em Pequim fica o Palácio Imperial da China, popularmente 
chamado - “Cidade Proibida”, com suas oito mil moradias e sete 
pátios. Passaram pela Cidade Proibida vinte e quatro imperadores. 
O último faleceu em 1967.

Ao visitar uma loja de pérolas cultivadas na água doce, vi abrir 
uma grande ostra de cinco anos, e, dentro dela, havia vinte e nove 
pérolas maravilhosas.

No segundo dia em Pequim, acordei com a cidade branquinha. 
Nevou a noite. Foi maravilhoso ver os ônibus e carros com neve 
nos tetos, as árvores branquinhas e o chão também coberto por 
neve. A Muralha ainda estava com um pouco de neve e escorrega-
dia. Ela tem mais de dois mil anos com oito mil quilômetros.

De 1949 até 1990, a China foi governada pelo regime comunis-
ta, depois, passou para o regime socialista.

A comida típica é o pato laqueado: carne de pato feita com 
especiarias locais; e a fruta muito consumida na região é a nossa 
conhecida melancia.

Xiam é a cidade dos Guerreiros de Terracota, com mais de oito 
mil guerreiros de barro. O imperador levou trinta e oito anos para 
fazê-los. Cada um é totalmente diferente do outro, com caracterís-
ticas do norte e do sul da China.

O Templo do Ganso Selvagem, com seus quarenta monges, 
também é digno de se ver.

Próxima parada: Xangai. Onde se tem o trem mais rápido do 
mundo.
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Templo Buda de Jade com o pátio das oferendas. Só existem 
cinco estátuas de Buda de Jade, e duas estão em Xangai.

Visitei um bairro com seiscentos anos, autêntico da última di-
nastia, com um jardim privado: Yu – saúde e felicidade.

Uma árvore de Gingo Biloba, de quatrocentos anos, é um de-
safio à natureza.

Estive numa fábrica de seda do governo. Cada casulo tem mil e 
trezentos metros. Casulo duplo só tem na China. Com a capa do 
casulo, se faz papel de seda, e, com a crisálida, se faz cosmético.

Também tive a oportunidade de conhecer um mercado que fica 
embaixo de um museu.
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Agora estou em Guangzhou, capital do Cantão. Muitas flores. 
Onde se come de tudo que tenha quatro patas. A comida mais im-
portante é a cabeça do macaco. Tem uma sopa que leva quarenta e 
nove horas para ficar pronta. Quem quiser comer, tem que agendar 
com dez dias de antecedência.

Nesta cidade, eles respeitam o Dr. Sun Yat, médico que mor-
reu em 1925, com cinquenta e nove anos. É considerado o Pai da 
Pátria. Ele fundou a República da China. Mao, um revolucionário 
chinês, a transformou em comunismo.

Próxima parada: Hong Kong. Uma parte fica no continente, 
e, a outra, é ilha. É um porto livre. Tudo é importado, pois é um 
bosque de cimento.

Visitei a Montanha Vitória.
Passando no túnel debaixo do mar, cheguei à ilha de Hong 

Kong. Os carros usam mão inglesa e possuem duas placas: uma 
amarela de Hong Kong e outra preta. Só assim eles podem sair de 
Hong Kong e trafegar em outros lugares na China.

Os andaimes das obras são de bambus, por causa da umidade 
local.

Observei também que muitos barcos são casas.
Aqui, tem cinco empresas da Ferrari.
Em Macau, com seus trinta e sete cassinos, encontrei o maior 

movimento financeiro do mundo, seis vezes mais do que Las Vegas.
Visitei as Ruínas de São Paulo, que dividiam a parte católica 

Chinesa.
Embora tenha sido colônia portuguesa desde 1999, ninguém 

fala português, só cantonês.
Nas lojas e nas ruas, vendiam uma coisa que parecia goiabada. 

Resolvi provar e perguntar o que era: carne seca doce, que, para 
meu paladar, foi desagradável.

Macau foi o centro do catolicismo da Ásia, onde teve o primei-
ro bispo.

A maioria dos turistas é da própria China.
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Fui para a ilha da Taipa, conhecer Veneza – o maior cassino de 
Macau e do mundo. Tem trezentas e trinta lojas, com réplicas dos 
canais e gôndolas de Veneza, na Itália. O hotel é o quarto maior do 
mundo, com quatro mil quartos.

Em Macau, também é mão inglesa, por influência de Hong 
Kong.

Emirados Árabes Unidos
É um país formado com a junção de sete emirados. Tem, por 

capital, Abu Dhabi, embora o emirado mais conhecido é Dubai.
O aeroporto de Dubai é imenso. Os táxis são coloridos, sendo 

que, para mulheres e família, têm o teto rosa e são dirigidos por 
mulheres. Isso ocorre somente na área do aeroporto.

Dubai é um país árabe e foi criado por sete Emirados. Entretan-
to, só conheci três deles.

Os Emirados Árabes são governados pelo xeique de Abu Dhabi, 
como presidente, e o xeique de Dubai, como vice.

Estive no mercado do ouro, onde existe uma rua só com lojas 
vendendo objetos de ouro, contudo, também se encontram lojas 
vendendo prata.

O maior shopping de Dubai e dos Emirados é o �e Dubai 
Mail, com cerca de mil e duzentas lojas. No sinal, em frente ao 
shopping, para atravessar, existe uma faixa de mármore.

É linda a famosa palmeira, inaugurada em 2007. O tronco é o 
edifício, e, as folhas, as casas.

A maior mesquita fica em Meca. A de Abu Dhabi é a oitava 
maior do mundo.

Todo mulçumano deve ir a Meca pelo mesmo uma vez na vida. 
Quem pode, vai uma vez por ano.

Bairros populares lindos com casas grandes. Um apartamento 
em Dubai tem cerca de centro e vinte metros quadrados.






