
reais
éacotaçãodanossamoedaem
relaçãoaoeuro. Já aparidadedo
dólarestá emtornodeUS$ 1,562,853Umpaís dedimensõespequeninas,mas

commuita beleza e verdadeiros tesouros
escondidos emalgumas cidadezinhas

Bélgica
línguas
são faladasnopaís: na regiãonorte
predominao flamengoouholandês; no
sul se falao francêse, ao leste, oalemão

Doce tentação
Osfamosos chocolatesbelgasestãopor
todaparte, paradelíriodos chocólatras.O
paíséomaiorprodutordomundo

ADRIANAVIEIRA
ESPECIALPARAATRIBUNA(*)

País de contrastes! Da planície
às montanhas, do chocolate às
cervejas, do holandês ao fran-
cês! Hoje vamos dar uma volta
pelaBélgica,umpaísque ficaao
nortedaEuropa.Geralmente, o
que ouvimos falar deste país se
refere aos deliciosos chocolates
belgas, às belíssimas e antigas
construçõesmilenares e a capi-
tal, Bruxelas, que atualmente é
de grande importância, por ser
a sede da União Européia e a
maior cidade do país, commais
deummilhãodehabitantes.
Mas eu pediria licença para

deixar o que a maioria das pes-
soas já conhece... e gostaria de
levá-los para passear por algu-
mas outras cidades que ficam
escondidinhas, em meio ao
país, e que guardam alguns te-
sourosmaravilhosos.
Como o país é pequeno, com

uma área de 30 mil quilôme-
tros quadrados, em apenas
duas horas você pode cruzar
sua fronteira comoutros, como
a Alemanha, França, Luxem-
burgo e Holanda, que são as
quatro nações que fazemdivisa
com a Bélgica, além doMar do
Norte. Por isso, percorrer as ci-
dades que ficam perto da capi-
tal não leva muito tempo e vale
mesmoapena!
O país tem alguns contrastes

que devem ser conhecidos, an-
tes de se escolher o roteiro que
realmente vai lhe agradarmais.
Não somente em relação às lín-
guas faladas (que são três) e ao
cardápio, mas também no que
se refere à paisagem, à nature-
za,aovisual.
Aregiãonorte,quefazfrontei-

ra com aHolanda e Alemanha,
por exemplo, é predominante-
mente de planícies litorâneas,
um belíssimo cenário verde,
complantações por todas as es-
tradas e a língua oficial falada
nesta região é o flamengo (que
na realidade é como a língua
holandesa). O cardápio aqui é
composto por batatas, carnes e
centenas de diferentes tipos e
saboresdecervejas.
Já na região leste fala-se o

alemão e, por fim, na parte sul
dopaís, indoemdireçãoàFran-
ça, o francês é a línguaoficial e a
paisagemmuda completamen-

te. A região chamada Ardennes
émontanhosa, comgrandesva-
les,pedras,cavernas,grutas, flo-
restas, castelos e fortalezas.
Aqui você encontra peixe como
prato principal e outros frutos
domar, como ostras e escargôs.
Eovinhoéabebidaprincipal.

CHOCOLATEBELGA

Mas quanto ao típico e maravi-
lhoso chocolate belga, você po-
de ficar tranquilo, pois está por
toda parte. Começando por Ar-
dennes, o lado francês daBélgi-
ca: na parte sul do país há uma
cidadezinha, que fica encrusta-
da nas pedras. Dinant é daque-
les locais que você chega e quer
ficar! Ficar, sentar, olhar, apre-
ciar...Possuiapenas13milhabi-
tantes, mas seus moradores se
orgulham muito de pertence-

remao local ondeo saxofone foi
inventado.
Portodaacidadeestáespalha-

doonomedeseuinventor,Adol-
phe Sax, que tambémempresta
seunomeparaaescolademúsi-
ca local.MasDinant temmuito
mais pra se ver e visitar. ACita-
telle, uma construção que fica
numpenhasco, a 100metrosde
altura, com vista panorâmica
de toda a cidade, é um desses
lugares. Esta fortificação teve o
iníciodesuaconstruçãonosécu-
lo 11, em 1051. Porém, grande
parte foi destruída e, atualmen-
te, a maior parte do que pode-
mos visitar foi reconstruída no
século19.
Parachegaraolocal,osvisitan-

tes podem arriscar subir os 408
degraus, numaescadade pedra,
sentindotodaaemoçãodasaltu-
ras!Mas, sepreferir, háumtele-
férico, que nos leva ao topo e a
viagemé de apenas cincominu-
tos.De ládecimase temanoção
de toda a beleza da cidade! E,
bem abaixo do penhasco, pode-
mosavistaraCatedralNotreDa-
me.Emestilogótico, omarcoda
cidade é esta igreja, de 1227. E
parte dela também foi recons-
truída, após aquedade algumas
rochas que se desprenderam do
penhascodaCitatelle.

!!!Bem, continuando nossa vi-
sita por Dinant, descendo da
fortalezaepasseandopelas rua-
zinhasdeparalelepípedos, avis-
tamos placas e sinalizações (tu-
do em francês), o que nos faz
lembrar dos românticos vilare-
jos franceses.Eumaboapedida
é visitar uma das fábricas de
biscoitos, chamados Couques
de Dinant, uma especialidade
dacidade.
Podemos até dizer que os bis-

coitos se parecem com os
cookies americanos, mas têm
um gostinho especial de mel e
outras especiarias locais. Sim-
ples emaravilhosos!Saindoum
pouco do lado mais cultural e
arquitetônico da cidade e indo
emdireção àsmontanhas, lá no
alto é possível conhecer uma
outrafacedacidade.
Para aqueles que curtem es-

portes de aventura, de explorar
grutas e cavernas, Dinant é o
local certo. Na primavera e ve-
rão europeus, muitos turistas
vêm para Dinant à procura de
novaseradicais emoções.Esca-
lar montanhas, andar de qua-

driciclo, moto ou bicicleta, ca-
noa, caiaque, tudo é possível
aqui nesta cidade, que se asse-
melha a Brotas, no interior de
SãoPaulo.
Aqui você encontra monta-

nhas, morros, rios e lagos.
Tem de tudo por aqui! É só
escolher sua aventura predile-
ta e sedivertir!

Geladaamarga
ABélgica é consideradaumparaísopelos
amantesda cerveja.Afinal, sãoquase600
marcas, comumgostobemcaracterístico

Um teleférico leva à Citatelle, uma construção no topo de um penhasco

!!! A capital da Bélgica, Bruxe-
las, é uma cidade realmente es-
pecial.Ela ficanocentrodopaís,
naplanície deBrabante. Isto faz
dela a principal ligação para to-
doopaís e exterior.Desde2003
étambémasededaUniãoEuro-
péia. A cidade é dividida em
duas áreas principais. A primei-
ra, a Cidade Baixa, região onde
viviam os operários, e a Cidade
Alta, onde ficava a aristocracia,
então aparte rica da cidade, on-
de atualmente estão os impo-
nentesemodernosedifícios.
Há muito o que se falar desta

belíssima cidade, que é também
um importante centro intelec-
tual e cultural.Mas este ano, um
monumento conhecido como
Atomium, faz 50 anos! Ele foi
construído em 1958 para uma
exposição que duraria apenas
seismeses,aExpo58.Masfoium
grandesucessoeacabouvirando
atraçãopermanentenacapital.
Com 103 metros de altura, o

Atomium é a imagem de um

átomo ampliada em 165 mi-
lhões de vezes. Em cada um
dos nove círculos que com-
põem este átomo existe uma
saladeexposições.Epara irde
umaesfera para outra, a gente
se locomove pelas escadas ro-
lantes. As exposições estão
sempre mudando e sempre
temmuitanovidade.
Este ano, em comemoração

ao cinquentenário, o visitante
não paga a entrada se for o dia
do seu aniversário. O Atomi-
numficadentrodeumparque
chamado Bruparck, que abri-
ga ainda uma rede de cine-
mas,aKinepolis, comdezenas
desalas.Eaindaumamini-Eu-
ropa que, na verdade, é um
complexo onde podemos per-
correr entre ruas e ver os prin-
cipais pontos da Europa, só
que emminiatura. É bárbaro!
Criançaseadultosadoramvisi-
taro local.

CONTINUANAPÁGINAD-8

!!!Seguindo emdireçãonorte,
o lado holandês do país, na
região de Brabante encontra-
mos Lovaina (Leuven, na lín-
gua local), uma cidade real-
mente imperdível. Por ser uma
cidade universitária, tem um
clima descontraído e alegre.
Fica a apenas 30 quilômetros
da capital, Bruxelas, na região
de Brabante Flamenga, pois
teve a influência holandesa e
não francesa.
Aqui se fala o flamengo, que é

como a língua holandesa. Mas
por ser atualmente uma cidade
universitária, toda a sinalização
e indicações estão em inglês.
Bom, mas vamos começar nos-
sopasseioporLovaina.
A cidade tem 70% dos seus

moradores jovens, que vêm de
outras cidades e até de outras
nações para estudar por aqui!
A The KatholiekeUniversiteit
Leuven, também conhecida
como K.U.Leuven, é a mais
famosa universidade local. O
prédio foi construído em 1425
e hoje em dia mais de 30 mil

jovens estudamem14diferen-
tes cursos.

BARESERESTAURANTES

Por abrigar centenas de estu-
dantes, a cidade possui muitos

bares e restaurantes ao ar livre.
A maioria fica na praça princi-
pal,umdeliciosolugarparapas-
sear, andar e curtir a beleza da
cidade. O prédio mais aprecia-
do de Lovaina é, sem dúvida, o

Town Hall, a Câmara da Cida-
de, que fica na chamada Grote
Markt ou a Grande Praça. E
mesmo tendo sido construído
após as câmaras deAntuérpia e
Bruxelas, certamente é a mais
belae imponentedas três.
O prédio mostra bem o por-

quê da arquitetura gótica ser
tãoadmirada,poiséprecisosen-
tar-se em frente a esta monu-
mental edificação para poder
dar a atenção merecida a cada
detalhe da construção, datada
de1448.
Acidade temdezenasde igre-

jasecapelasquepodemservisi-
tadas, mas uma delas, a Saint
Peter’sChurch(1425-1500)pos-
sui uma peculiaridade. Sua tor-
re, atualmente com 50 metros
de altura, deveria ter 169 me-
tros,masnão foi terminada.So-
freu alguns prejuízos também
durante as Primeira e Segunda
Guerras. Ainda assim, a igreja é
um dos patrimônios históricos
daUnesco.
(*)ADRIANAVIEIRAÉ JORNALISTAE IDEALIZADO-
RADOSITEWWW.VIAGENSEVIDEOS.COM

ABélgica está dividida em2 regiões:
Flandres (norte) eValóvia (sul), e uma
terceira , onde ficaBruxelas (centro)

13
mil
habitantesvivememDinant, local
ondeosaxofone foi inventado

Batatas fritas
Crocantes e commaionese.
Os turistas ouvemmuito falar
sobre os chocolates e as
cervejas belgas, mas,
geralmente, não ouvimos falar
do que os belgas realmente se
orgulham de ter criado: a
batata frita. Aqui, elas são
famosas! Saborosas e com
várias opções de molhos,
entre eles maionese, catchup
ou, quem sabe – como
realmente eles comem por
aqui – com os dois juntos. Ah, e
não espere comer isto
sentado, num prato, com garfo
e faca. Não. Aqui se come em
pé e elas vêm num cone de
papel, ou melhor, num cone de
jornal!!! Mas não se preocupe,
o sabor é divino!

-1- Cheia de charme, Dinant, com suas casinhas de boneca, às margens do Rio Mosa, é um lugar para chegar, ficar, apreciar e suspirar... -2- Igualmente bela, Lovaina é considerada a cidade dos universitários, por isso tem um clima bem descontraído -3- A igreja Saint Peter´s, uma das muitas de Lovaina, tem uma peculiaridade: sua torre nunca foi finalizada -4- Atomium, um marco da capital Bruxelas que este ano completa 50 anos

DIVERSIDADE. Com apenas 30 mil quilômetros quadrados de área, não é preciso muito tempo para se conhecer a Bélgica de ponta a ponta e se deslumbrar com suas peculiaridades

Muitomais doque chocolate e cerveja

>>EstátuaemLeuven

Assim como existe a famosa es-
tátua do Manneken Pis, em Bru-
xelas, não poderia faltar algo
parecido aqui na cidade dos es-
tudantes. Por isso, quem for a
Leuven (Lovaina) vai poder apre-
ciar a estátua chamada Fonske,
em latim Fons Sapientiae ou a
Fonte da Sabedoria. A estátua
representa um estudante que
está lendo um livro e adquirindo
sabedoria como um copo de
água fluindo e entrando em sua
mente. O monumento é o mais
famoso para tirar foto.
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Ruas deDinant lembram
os vilarejos franceses

Bruxelas é o centro cultural e intelectual

Rumoaonorte, outra relíquia: Lovaina
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Destaque

Couques de Dinant: especialidade

O Town Hall é uma das referências

Destaque

A praça principal de Lovaina é cheia de restaurantes e bares e, claro, reduto de universitários. Aliás, eles representam 70% da população local
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