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O jeito italiano de ser e viver 

parece pulsar mais forte no 

sul do país. Tudo começa na 

autêntica Nápoles, terra da pizza, 

que rende bate-voltas incríveis 

até Pompeia, Capri e o Vesúvio. 

Depois, a Costa Amalfitana faz 

suspirar com vilarejos coloridos 

à beira de um mar recortado por 

penhascos. Por fim, a Sicília vai 

além das histórias de máfia e 

surpreende com templos gregos 

e praias belíssimas  Por Felipe Mortara

villa rufolo em ravello, 
costa amalfitana
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Nápoles

viajar pelo Mundo  67

Desconfie se alguém disser que você vai adorar Nápoles de cara. Geralmente não é 
assim que acontece. Para muitos, a cidade de quase um milhão de habitantes se 
resume ao vulcão Vesúvio e à pizza. Ah sim, ela também é famosa por ser caóti-

ca, poluída e cheia de trânsito, especialmente no centro. Mas isso significa que você 
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Arqueológico Nacional, um dos mais 
completos em todo o mundo. É lá que 
estão guardados alguns dos principais 
objetos escavados na cidade de Pom-
peia em uma das mais formidáveis cole-
ções de artefatos greco-romanos. O au-
dioguia é quase um mapa do tesouro e 
evita que você se perca em meio a tanta 
informação e peças relevantes. As relí-
quias egípcias e etruscas, além da fami-
gerada sala dos falos, ocuparão pelo me-
nos quatro horas do seu dia. 

Durante séculos, os napolitanos de-
dicaram atenção e riqueza a suas mag-
níficas igrejas, enquanto outras casas 
reais da Europa adornavam seus palá-
cios. No bairro de Spaccanapoli, sobre 
os vestígios de um templo dedicado a 
Netuno, a catedral começou a ser er-
guida em 1272, mas foi praticamente 
destruída por um terremoto em 1456. 
Depois disso foi reerguida e tornou-se 
um complexo religioso, com a adição 
da Cappella di San Gennaro, que exi-
be o crânio do patrono da cidade. As 
catacumbas de San Gennaro são uma 
das atrações mais visitadas da cidade. 
Em três momentos do ano – no pri-
meiro domingo de maio, em 19 de se-
tembro e em 16 de dezembro – ocorre 
a festa do padroeiro, na qual milha-
res de fiéis testemunham seu supos-
to sangue preservado de forma sólida  
se liquidificar. 

Já a Certosa di San Martino, monas-
tério inaugurado em 1325, ostenta uma 
vasta coleção de arte sacra para além da 
beleza do prédio em si. O claustro prin-
cipal, bem como a coleção de presépios 
feitos por artesãos locais, são um espe-
táculo. Já o Monastério de Santa Chiara  
parece mais um parque num resort à 
beira-mar do que um retiro de freiras. 
Azulejos cobrem as 66 colunas octogo-
nais com cenas do século 18, dando um 
clima mediterrâneo superleve ao lugar. 

Não dá para não reparar no monu-
mental edifício do lado leste da Piazza 
del Plebiscito. O antigo Palazzo Rea-
le, do século 17, é um dos quatro pa-
lácios usados   como residências pelos 
reis Bourbon. Oito estátuas de már-
more dos monarcas que governaram 

certosa di 
san martino

não vai gostar? Provavelmente quer di-
zer o contrário. Intensa, é das cidades 
mais autênticas da Europa e difícil de 
comparar. Um lugar vivo onde as pesso-
as estão nas ruas, conversando, divertin-
do-se e vivendo a vida.

À beira da baía homônima e sob o 
olhar vigilante do vulcão que entrou em 
erupção pela última vez em 1944, Ná-
poles é exuberante e intrigante. É uma 
cidade que mantém, sem esforço, to-
dos os seus sentidos ocupados. As cores 

ao entardecer, a vida de con-
templação no cais do porto e 
o cheiro de pizza onipresente 
o dia todo. No centro, ruas es-
treitas e prédios com roupas se-
cando nas janelas chegam por 
vezes a cobrir o horizonte, mas 
algumas praças, como a Luigi  
Miraglia e a San Domenico 
Maggiore ajudam a respirar. 
O som das buzinas dos carros 
e das vespas pode ser abafado 
pelas gargalhadas de crianças 
brincando. Espere por uma 
mistura caótica de Salvador 
com Rio de Janeiro. E surpre-
enda-se com o resultado.

Ela é também base para memorá-
veis passeios de um dia. Conhecer de 
perto o vulcão Vesúvio é quase tão fas-
cinante quanto ir a Pompeia e Hercula-
no ver com os próprios olhos o estrago 
de sua mais famosa erupção, no século 
1º. Também dá para fazer um bate-vol-
ta até a ilha de Capri ou então dormir 

lá. Todos esses são passeios mais do 
que recomendados, mas permita-
-se ficar em Nápoles por tempo 
suficiente para sentir a cidade. 

À moda napolitana
O tempo passa, mas Ná-

poles parece não envelhecer. 
Sua longa história, que re-

monta aos gregos no sé-
culo 8º a.C., inclui ainda 

o domínio bizantino, fran-
cês, espanhol e austríaco, 
sendo que cada um dei-
xou sua marca. Assim, a ci-
dade se orgulha do Museu 

Recentemente, Nápoles 
entrou no radar 
turístico como cenário 
do livro “A Amiga 
Genial”, da escritora 
italiana Elena 
Ferrante. A cidade 
também aparece na 
série da HBO inspirada 
na história das amigas 
Lina e Lenu
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1. san domenico maggiore
2. rua no centro histórico

3. monastério de santa chiara
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1. Palazzo reale di capodimonte
2. teatro san carlo

3. napoli sotterranea
4. castel nuovo

1

2 3

4
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A TA L DA P I Z Z A
Existe uma espécie de consenso em Nápoles. Ou 
melhor, dois. O primeiro é de que a pizza margherita é 
uma filha dessa terra, batizada assim em homenagem à 
Rainha Margherita (1851-1926), esposa do Rei Umberto 
de Savoia. E o segundo é de que nenhuma pizza é tão 
boa quanto a da L’Antica Pizzeria da Michele, próxima 
à estação central de trem. As filas na porta comprovam 
a fama, que explodiu depois de Julia Roberts aparecer 
comendo boas fatias ali – sempre com as mãos! – em 
Comer, Rezar, Amar. O fato é que a receita está na 
família desde 1870 e Michele abriu sua primeira pizzeria 
em 1906. A sede, na Via Cesare Sersale, número 1, está 
aberta desde 1930. Buon appetito!

Nápoles se espalham pela fachada. To-
da em mármore branco, a escadaria le-
va a mais de duas dúzias de aposentos, 
que preservam móveis, tapeçarias e por-
celanas. Costuma não estar muito cheio 
e você pode combinar a visita com o  
Teatro San Carlo, anexo, um dos maio-
res da Europa. 

A poucos passos dali, as cinco torres 
do Castel Nuovo chamam a atenção de 
quem passa pela Via Vittorio Emanuele 
III. Era a residência dos reis e vice-reis 
de Nápoles. Ao longo do tempo, sua es-
trutura foi sendo adaptada pelos gover-
nantes no poder – franceses, espanhóis 
e austríacos viveram ali. A sala de armas, 
o pátio sul, a Sala Carlos V e a Sala della 
Loggia são geralmente abertos ao pú-
blico. No pátio, a igreja gótica de Santa 
Bárbara mostra que a religião ali nunca 
mudou ao longo dos tempos. 

Mais distante do centro e no meio 
de um belíssimo parque, o Palazzo Re-
ale di Capodimonte nasceu como refú-
gio de caça para o Rei Carlos III. De-
pois foi expandido para virar residência 
real e abrigar uma coleção de arte her-
dada por ele. O acervo inclui retratos 
de membros de famílias governantes 
pintados por Ticiano e formou a ba-
se para a Galleria Nazionale, uma das 
melhores coleções de arte da Itália. As 
mais de 500 obras incluem ainda traba-
lhos de Caravaggio, Rafael, Botticelli, 
El Greco e Bellini. Nos apartamentos 
reais, você encontrará mobílias origi-
nais das dinastias Bourbon e Savoia. 
Totalmente revestida de porcelana, a 
pequena sala Salottino di Porcellana 
fecha a visita. 

No coração da cidade, descendo pe-
la Via Duomo até a esquina com a Pia-
zza San Gaetano, fica um insuspeito 
portal que parece levar a outra dimen-
são. Nada de misticismo, estamos fa-
lando de passado mesmo – a 40 me-
tros de profundidade. Com mais de  
5 mil anos de história, a complexa re-
de de corredores, galerias, um aquedu-
to e até mesmo um teatro fazem da Na-
poli Sotterranea uma das atrações mais 
incríveis da cidade. Dos gregos aos ro-
manos, todos cavaram e ampliaram o 

complexo de esconderijos, que chega-
ram a servir de abrigo na Primeira e 
na Segunda Guerra Mundial. Alerta: 
quem tem algum tipo de claustrofobia 
deve passar longe. 

Por outro lado, dois outros endere-
ços são mais do que recomendados pa-
ra aproveitar ao ar livre e sentir o ver-
dadeiro astral napolitano. O primeiro 
deles é o porto, de onde saem os barcos 
para Capri, Ischia e Ilhas Eólias. O cli-
ma é supergostoso, com bares e restau-
rantes para comer e bebericar diante da 
Baía de Nápoles e do Vesúvio. O outro 
é Santa Lucia, um dos bairros onde is-
so fica ainda mais latente. Deixe-se levar 
por uma despretensiosa caminhada en-
tre ruas estreitas com varandas repletas 
de roupas a secar, mercadinhos locais, 
ateliês de artesãos e pequenos cafés. 
Tome um ótimo espresso – corto ou lun-
go – vendo crianças brincar e senhoras 
voltando para casa com pães e flores. A 
vida sendo autêntica na bella Napoli.

l’antica Pizzeria da michele
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A 25 quilômetros de Nápoles, 
Pompeia é um dos lugares mais 
impressionantes não só da Itália 

como da Terra. Porque cristaliza dian-
te dos olhos o poder da natureza e co-
mo dela dependemos e somos reféns. 
Foi palco do mais famoso desastre pro-
vocado por uma erupção vulcânica da 
História, no ano 79. Isso a transformou 
em um dos principais sítios arqueológi-
cos da Europa. 

Uma vez lá, você não demora a en-
tender os porquês de tanta comoção. A 
cidade portuária de Pompeia florescia 

no século 1º com um vigoroso comér-
cio que a fez uma das mais ricas do 
Mediterrâneo. No ano 63, sofreu com 
um violento terremoto, mas se recupe-
rou rapidamente. Porém, 16 anos de-
pois, o vulcão Vesúvio explodiu com 
força, enterrando 2 mil de seus então 
20 mil habitantes sob cinzas tóxicas. 
Assim, a cidade fundada no século 7º 
a.C. sobre rochas vulcânicas foi ironi-
camente apagada por um vulcão. Cerca 
de dois mil anos depois, ao escavar as 
cinzas, arqueólogos encontraram vestí-
gios muito bem preservados. 

A PA r T I r  D e  N á P o L e s

Pompeia e Vesúvio

viajar pelo Mundo  73

ruínas de PomPeia e monte vesúvio

turista contemPla os afrescos bem conservados
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A principal entrada das ruínas é pe-
la Porta Marina, uma das oito da ci-
dade murada e repleta de torres. Vo-
cê logo passa pelo Templo de Vênus, à 
época um dos mais ornados e um dos 
primeiros a serem saqueados. Seguin-
do pela Via Marina surge o mais anti-
go dos edifícios religiosos de Pompeia, 
o Templo de Apolo, e logo adentra o 
Fórum, coração da rotina local. Ao sul, 
a basílica era um dos gigantescos pré-
dios da cidade onde os habitantes se 
encontravam para discutir negócios 
e assuntos burocráticos. Os arcos do 
Templo de Júpiter e algumas lojas do 
mercado resistiram bem ao tempo. No 
galpão Granai del Foro, estão expostas 
ânforas encontradas nas escavações, 
bem como os modelos de gesso cria-
dos a partir do vão deixado pelos cor-
pos nas cinzas. Interessante também 
visitar as termas do fórum, que preser-
vam estruturas como os vestiários e as 
salas de banhos quentes e frios. 

Tendo preservado afrescos, mosai-
cos, revestimentos, pátios e cômodos, as 
mansões de Pompeia permitem ter uma 
ideia de como era a vida doméstica na 
época. Entre as mais icônicas, estão a 
Casa do Fauno, a Casa dos Vettii e a Vi-
la dos Mistérios, que tem 90 quartos e 
preserva vestígios de uma produção de 
vinho. No Lupanar, certamente haverá 
fila para entrar: o principal prostíbulo da 
cidade ainda tem quartinhos com camas 
talhadas em pedra e afrescos muito su-
gestivos nas paredes.

Ao passar pelo Fórum Triangular, vo-
cê alcançará os teatros Pequeno e Gran-
de, assim como a caserna dos gladiado-
res. A poucos passos dali, numa área já 
muito verde e ajardinada, surge o Anfite-
atro, o mais antigo construído pelos ro-
manos de que se tem notícia. Simples-
mente mágico. Não à toa, a banda Pink 
Floyd fez um show épico ali em 1972. 

Se seu interesse em arqueologia não 
se saciar com Pompeia, considere 

ruas e casas de PomPeia
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1. objetos encontrados na escavação de Pompeia | 2. casa de banho pública | 3. ruínas do fórum | 4. interior de uma casa em herculano

21

34



itália

76 viajar pelo Mundo

P r e PA r A !
Quem vem de carro deve 
estacionar nas vagas públicas ou 
em estacionamentos privativos – 
o parque arqueológico não tem 
estacionamento próprio. O trem até 
Pompeia sai da estação central de 
Nápoles, seguindo por 40 minutos 
pela Ferrovia Circumvesuviana  
(€ 2,90). Desça na estação Pompei 
Scavi-Villa dei Misteri. Na entrada do 
sítio arqueológico, pode-se alugar 
um audioguia ou contratar guias – 
sem eles, fica difícil contextualizar 
tudo o que se vê. Ter um mapa 
em mãos também é providencial. 
É bom saber que nem todas as 
casas e todos os espaços estão 
abertos ao público o tempo inteiro; 
é normal que fiquem fechados para 
manutenção por certo período. Vale 
contar com pelo menos três horas 
para conhecer minimamente a parte 
principal. Chegar logo cedo ajuda 
a evitar as multidões em ônibus 
turísticos. Além de Pompeia e 
Herculano, há ainda nas imediações 
os sítios arqueológicos de Oplontis, 
Estábia e Boscoreale.
pompeiisites.org, € 15

visitar Herculano. Também no trajeto 
da ferrovia Circumvesuviana, mas mui-
to menos famosa do que a vizinha, Her-
culano era uma vila de pescadores com 
4 mil habitantes. Mas diferentemente 
de Pompeia, aqui foi uma lama vulcâni-
ca que cobriu a cidade, que só foi des-
coberta por escavadores amadores em 
1709. Muita coisa foi preservada e be-
los mosaicos, banhos públicos e pórti-
cos podem ser visitados. É outra expe-
riência que vale muito a pena também 
para os mais aficionados no tema. 

Por fim, quem resolver visitar o vul-
cão provocador de tudo isso encontrará 
no Monte Vesúvio um baita destino de 
bate-volta a partir de Nápoles. Várias 
agências oferecem tours combinan-
do visitas a Pompeia com uma estica-
da até a cratera do vulcão. Uma boa es-
trada leva até um ponto próximo a ela, 
a 1.200 metros de altitude. Dali, uma 
curta caminhada segue até o cume. Pe-
lo caminho, algumas pequeninas cha-
minés exalam um desagradável odor 
de enxofre, comprovando que se trata 
de um vulcão ainda ativo. Lá do alto, a 
mais bela vista de Nápoles e Capri anu-
la qualquer desconforto.

vista aérea do monte vesúvio
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Capri
Basta o barco se aproximar de Capri 

para entender por que o imperador 
romano Augusto e seu sucessor Ti-

bério adoravam esse lugar. A fim de dar 
uma fugidinha de Roma, ambos os gover-
nantes acabavam passando um bom tem-
po na idílica ilha repleta de penhascos. 
Ali o Mar Tirreno parece ter sido muito 
generoso com seus tons de azul, a cerca 
de 20 quilômetros da costa de Sorrento 
e a 43 de Nápoles – de ambas as cida-
des, partem balsas e barcos rápidos com 
destino a Capri. É passeio clássico pa-
ra se fazer em um dia, como bate-volta, 
mas você também pode optar por pernoi-
tar ali e sentir a vibe do lugar. Ainda paira 
na ilha um certo glamour e um ar de “ver 
e ser visto” que atrai celebridades e mi-
lionários a bordo de iates durante a alta 
temporada (entre junho e agosto).

Nessa ilha com pouco mais de 10 km²,  
há duas cidades, uma em cada lado: Ca-
pri e Anacapri. Os barcos do continen-
te chegam à Marina Grande, na cidade 
de Capri. O centrinho fica no alto das 
rochas e, para facilitar a subida, há um 
trem funicular (com fila!). A pé, leva cer-
ca de 20 minutos por ruelas-escadarias 
que serpenteiam entre casas morro aci-
ma. Quem, no entanto, quiser aprovei-
tar a praia, nem precisa subir: a enseada 
principal fica ao lado da Marina Grande 
e é famosa por seus beach clubs. A praia 
de Marina Piccola, ao sul, também é bas-
tante procurada, bem como a que fica de 
frente para os Faraglioni, dois pináculos 
de rocha esculpidos pelas ondas e que vi-
raram o cartão-postal da ilha.

Um bom jeito de chegar perto dos 
Faraglioni e ainda cobrir os outros 

cidades
Capri e Anacapri
passeio de barco
Arco Natural
grutas Verde, Bianca e 

Azzurra

praia de Marina piccola coM 
os Faraglioni ao Fundo
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1. Monte solaro
2. piazza umberto i

3. arco natural



1. Villa de Júpiter | 2. loja de cerâmica em capri
3. grotta azzurra | 4. Teleférico para o Monte solaro
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destaques é o passeio de barco ao redor 
de Capri. Há várias empresas que ofe-
recem o serviço na própria marina, logo 
na saída da balsa que vem do continen-
te. Muita gente prefere, ainda, alugar e 
dirigir lanchas privativas em vez de con-
tratar passeios em grupo. Dizem que 
não precisa de experiência: os funcioná-
rios ensinam a operar o barco ali mes-
mo, na hora. A volta pela ilha dura cerca 
de duas horas, passando pelo Arco Na-
tural (outra formação rochosa icônica) e 
pelas grutas Verde, Bianca e Azzurra – 
esta última é a mais famosa.

É tarefa difícil definir os tons que 
dão nome à Grotta Azzurra. Preenchi-
da com água do mar, a gruta é invadida 
por raios de sol que parecem tingi-la de 
azul, criando uma atmosfera sem igual. 
Para chegar até lá sem ser com o passeio 
de barco, é preciso sair numa lancha da 
Marina Grande até a plataforma de on-
de partem os pequenos barcos a remo 
que levam à gruta. Dependendo da ma-
ré, os passageiros devem deitar no piso 
do barquinho para entrar nela.

Agora, quem sobe até o centrinho de 
Capri desemboca na Piazza Umberto I, 
mais conhecida como Piazzeta, rodea-
da de cafés e restaurantes – ótimo lugar 
para tomar um drinque e contemplar os 
passantes. Ah, dica importante: prepa-
re-se para os preços extorsivos de Capri, 
escancarados logo nesse primeiro conta-
to e mantidos ao longo das ruelas cheias 
de lojas de produtos típicos, como san-
dálias artesanais, cerâmicas, licores e 
perfumes feitos com flores de limão e 
laranja. A Via Camerelle é a que colecio-
na vitrines grifadas. 

Pela Via Dalmazio Birago se chega 
até Certosa di San Giacomo, monas-
tério do século 14 com uma capela re-
pleta de afrescos. Bem ao lado, os bem 
cuidados Jardins de Augusto preservam 
lindos exemplares de plantas, como bu-
ganvílias e acanto, cujas folhas são mui-
to reproduzidas em colunas gregas e ro-
manas. A partir dali, a Via Krupp é um 
caminho cheio de curvas que desce as 
encostas até a Marina Piccola – mas 
que infelizmente está fechada por conta 
do risco de deslizamentos.

Uma linda (e por vezes íngreme) ca-
minhada de uma hora a leste da cida-
de leva até a Villa de Júpiter (Jovis), lar 
do imperador Tibério. A maior e tam-
bém mais bem preservada das vilas ro-
manas que existiram na ilha funcionava 
como um grande complexo hedonista, 
repleto de banhos e jardins. A escada-
ria atrás da vila levava até o chamado 
Salto de Tibério, um penhasco de on-
de – dizem – o déspota atirava seus ex-
-amantes. Descendo pela Via Mater-
mania por alguns minutos, você chega 
ao fotogênico Arco Natural.

No outro extremo da ilha fica a cida-
de de Anacapri, calminha e – boa no-
tícia! – com preços menores. Ela pode 
ser alcançada de ônibus ou barco desde 
Capri, ou a pé por quem tiver disposi-
ção. O destaque aqui é a Villa San Mi-
chele, erguida sobre as ruínas de uma 
antiga vila romana. Logo ao norte da 
Piazza Vittoria, o complexo abriga es-
culturas romanas de 2 mil anos, além 
de render vistas impressionantes de 
Capri. Da mesma praça parte um tele-
férico até o topo do Monte Solaro. Pre-
pare-se para mais vistas – é o maior pico 
da ilha, afinal, com 600 metros de altu-
ra. Experimente também apanhar um 
ônibus e rumar até um dos faróis mais 
altos da Itália, agraciado com uma área 
de lazer aos seus pés, que reúne uma 
pequena praia, piscina e restaurante.

P r e Pa r a !
Com vários horários ao dia, os barcos 
rápidos e as balsas rumo a Capri 
saem dos portos de Beverello ou 
Calata Porta di Massa, em Nápoles 
(entre € 14 e € 25 o trecho). O tempo 
de viagem varia entre 50 minutos 
e uma hora e meia. De Sorrento, o 
ponto de partida é a Marina Piccola 
e o trajeto dura até meia hora 
(entre € 17 e € 21 o trecho). Vale 
lembrar que a frequência dos barcos 
muda conforme a época do ano. O 
funicular para subir da marina de 
Capri até o centrinho custa € 2, assim 
como o ônibus até Anacapri. Veja 
mais detalhes em capritourism.com.

1

4

Fo
to

s:
 C

o
rt

yn
/

 A
lin

a 
B

ra
to

si
n

/
 G

im
as

/
 g

vi
ct

o
ri

a/
 S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.c

o
m

 



itália

82 viajar pelo Mundo

Por Cristiane Sinatura

Reunindo uma série de vilarejos ao 
longo de 50  quilômetros, a Cos-
ta Amalfitana não foi tombada pela 

Unesco como Patrimônio da Humanidade 
à toa. É inevitável se derreter pelo padrão 
de casas coloridas que sobem desde o mar 
até o alto dos rochedos, recortados por rue-
linhas e escadas. Banhada pelo Mar Tirre-
no, a Costa Amalfitana é um adendo per-
feito para quem está em Nápoles – dali, 
uma hora de carro leva até Positano, a pri-
meira cidade de uma rota turística que se 
pendura sobre penhascos à beira-mar. Pa-
ra quem está de carro, percorrer a estrada 
SS163 até Salerno é grande parte da graça, 
com todos os seus percalços. 

Não é viagem ideal para um bate-vol-
ta, ainda que muita gente faça isso sain-
do de Nápoles ou Sorrento. Hospedar-
-se em Positano ou em Amalfi pode ser 
um bom plano para quem quer realmen-
te imergir nesse pedacinho da Itália, não 
exigindo nada além de uma cadeira na 
praia, um prato de frutos do mar fres-
cos e uma boa taça de vinho. É mais ne-
gócio usá-las como base para rodar pe-
la costa. Pequeninas, elas são daqueles 
lugares que fervem de turistas durante o 
dia e acalmam à noite. 

Chegando em Positano de carro, 
há estacionamentos logo na entrada 
da cidade. Daí em diante, é força nas 

Costa 
Amalfitana
Por Cristiane Sinatura
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canelas para vencer ladeiras. O centri-
nho desemboca na enseada principal, a  
Spiaggia Grande, com 300  metros de 
pedriscos e água gelada. Por cerca de 
€  20, podem-se usar espreguiçadeiras, 
guarda-sóis e vestiários com banheiro. 
Mas também dá para levar a canga e fi-
car de boa na área pública sem preci-
sar pagar. Os restaurantes da orla, co-
mo o L’Incanto, cobram seu preço pelo 
visual. Você pode comer no próprio sa-
lão avarandado ou trazer caixas de pizza 
e focaccia para a “areia”. Aos chegados 
em agito, a ponta esquerda da praia tem, 
no alto das rochas, a discoteca Music on 
the Rocks, onde DJs animam as noites 

de verão. Agora, para quem prefere me-
nos movimento, a menor e mais calma 
Spiaggia del Fornillo, que pode ser aces-
sada por uma bela trilha de dez minu-
tos, também tem estrutura de cadeiras, 
guarda-sol e restaurantes.

Saindo da própria praia central, pas-
seios de barco são atividades comuns 
por aqui, com vários roteiros para es-
colher. É possível navegar pelos princi-
pais destaques da costa, como o Fiordo 
di Furore (um braço de mar que, seme-
lhante a um fiorde, corta as rochas, for-
mando uma pequena e bela praia), a 
Grotta dello Smeraldo (uma gruta ma-
rinha banhada por reflexos esverdeados 
de luz, com um presépio subaquático 
de cerâmica) e as Li Galli ou Sirenuse 
(um conjunto de três ilhotas habitado, 
segundo a mitologia, pelas sereias que 
tentaram seduzir Ulisses). Também há 
itinerários que levam até as cidades vizi-
nhas, como Amalfi e Ravello.

Em terra, perder-se pelas ruelas do 
centro histórico de Positano é um progra-
ma para completar o dia. Em toda par-
te, estão à venda sandálias artesanais 

Fiordo di Furore

posiTano
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(como as da loja Safari, que produz mais 
de 300  modelos há 50  anos), cerâmi-
cas que dão vontade de colecionar (co-
mo as do ateliê Assunta) e o licor limon-
cello (além de praticamente tudo o que 
for à base de limão, de velas a aromati-
zadores, como se vê na Sapori e Profumi 
di Positano).

A outra grande estrela da região é jus-
tamente Amalfi, a cidade que dá nome à 
costa. O trajeto de 20 quilômetros a par-
tir de Positano leva mais de 40 minutos 
por conta das curvas, da estreiteza da es-
trada, dos outros carros e das paradas ine-
vitáveis para fotos. Mas é lindo, salpica-
do por outros vilarejos-tesourinhos, como 
Praiano e Conca dei Marini. O número 
de pit-stops fica a seu critério. Chegando 
a Amalfi de carro, desemboca-se em um 
estacionamento à beira-mar. Um calça-
dão com lojas, restaurantes e cafés acom-
panha a orla e, abaixo, corre a praia, bem 
cheia no verão. Funciona no mesmo es-
quema de Positano: balneários cobram 
pelo uso de espreguiçadeiras e guarda-
-sóis, mas também há áreas públicas. Por 
ali, fica o restaurante Marina Grande, em 
funcionamento desde 1918 e que tam-
bém faz as vezes de beach club. Um qui-
lômetro à frente, fica a praia de Atrani. 

No centrinho de Amalfi, o grande 
trunfo local é a Catedral de Santo André 
ou, simplesmente, o Duomo, que remete 
ao século 9º. Uma grande escadaria con-
duz às portas de bronze trazidas no sécu-
lo 11 de Constantinopla (atual Istambul). 
Na entrada, dizem que dá sorte afagar a 
cabeça dourada do apóstolo André. Seus 

restos mortais repousam ali, 
no interior igualmente im-

ponente do Duomo. A 
igreja é testemunho da 
época em que Amalfi 
foi, junto com Pisa, Ve-
neza e Gênova, uma das 

quatro repúblicas maríti-
mas da Itália. 
Durante a Idade Mé-

dia, Amalfi foi, também, um re-
conhecido polo produtor de papel. 
Nos arredores da cidade, o Valle dei 
Mulini guarda ruínas de antigos moi-

nhos usados no processo. Ainda hoje, 

P r e Pa r a !
Reserve pelo menos quatro noites, 
montando base em Positano ou 
Amalfi para ir conhecendo um pouco 
da costa por dia, sem atropelos. 
É um bom roteiro para ser feito 
de carro, mas não apenas: a partir 
de Nápoles, é possível chegar à 
cidade de Sorrento pela ferrovia 
Circumvesuviana (eavsrl.it). Dali,  
pode-se percorrer a costa em ônibus 
(sitabus.it). Para quem vai dirigir, 
é preciso estar atento: a estrada 
amalfitana é bem estreita e sinuosa, 
além de congestionada durante a 
alta temporada (julho e agosto). 
Encontrar vaga para estacionar 
nesse período também pode ser 
tarefa difícil. Outra opção é ir de 
uma cidade a outra com os barcos 
da Travelmar (travelmar.it). Vale 
lembrar que, de outubro a março, 
muitos transportes, serviços, hotéis 
e restaurantes não funcionam na 
Costa Amalfitana. Assim, para pegar 
tudo a pleno vapor, com tempo bom 
e movimento ameno, os melhores 
meses são junho e setembro.

a tradicional fábrica Amatruda mantém 
sua produção artesanal, há 500 anos tra-
balhando à beira do Rio Canneto. Per-
to dali, o Museo della Carta se dedica a 
contar a história dessa atividade, abran-
gendo desde a peculiar técnica local até 
um panorama mundial da manufatura de 
papel. Outra opção de caminhada ao ar 
livre é pelo Valle delle Ferriere, que per-
corre as partes mais altas dos montes, 
passando por várias cachoeiras. 

Dirigindo por meia hora morro aci-
ma a partir de Amalfi, chega-se à cidade 
de Ravello. Justamente por estar no alto 
das colinas, com o mar se esparramando 
à frente, proporciona vistas espetacula-
res. Um passeio pela cidade contempla 
seus belos jardins (como os da Villa Ru-
folo, com uma torre do século 14, e os 
da Villa Cimbrone, atual hotel de luxo) 
e a catedral que remonta ao século 11. 
Ravello exibe, ainda, um auditório pro-
jetado por Oscar Niemeyer e batizado 
em homenagem ao arquiteto brasileiro.

cerâmicas típicas 
em positano
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amalfi – 1. praia de atrani
2. catedral de santo andré
ravello – 3. auditório oscar 

niemeyer | 4. Villa rufolo
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Sicília

TeaTro eM TaorMina coM o MonTe eTna ao Fundo
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Um grande e poderoso paradoxo. Assim pode ser interpretada a Sicília, a meia ho-
ra de barco da Calábria, na ponta da “Bota”. Revelando um lado muito autênti-
co e diferente da Itália continental, uma mistura de vilarejos cenográficos, ruí-

nas greco-romanas e vulcões disputa a atenção com praias que até parecem de mentira. 
Para completar, o passado de invasões e dominações deixou um monumental legado de 
tesouros ao longo de 25 séculos. Embora as várias regiões da ilha tenham aspectos 
muito diferentes, o viajante vai, aos poucos, descobrindo o espírito da Sicília. 
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1. palermo | 2. Fontana pretoria
3. Tuk-tuk turístico em palermo
4. capela palatina
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P r e Pa r a ! 
De barco, é possível chegar a partir de várias cidades 
italianas – as mais próximas da Sicília são Reggio Calabria 
e Villa San Giovanni. A travessia de Nápoles até Palermo 
dura dez horas e meia, com preços a partir de € 45 o 
trecho (veja detalhes em visitsicily.info). A maior parte dos 
voos internos da Europa, inclusive os das companhias 
low-cost, chega a Palermo, mas o aeroporto de Catânia 
também é bastante movimentado. 
Percorrer os principais pontos da Sicília demanda, 
idealmente, um período de 12 a 20 dias, incluindo 
algum tempo nas Ilhas Eólias. Mas com uma semana 
ou dez dias já é possível ticar alguns bons destaques. É 
muito mais fácil explorar de carro ou com o transfer de 
alguma agência local. Isso porque o transporte público 
intermunicipal é bem precário, sendo necessário se 
planejar minuciosamente, estudar horários de partida e 
dias de funcionamento para não perder muito tempo em 
estações de trem e ônibus. A quem for alugar carro, fica 
a dica: nas grandes cidades sicilianas, o trânsito costuma 
ser chato e achar vagas é sempre uma batalha. Assim, o 
melhor é deixar o carro no hotel e fazer o trajeto de táxi, 
Uber ou ônibus local. Mas há recompensas: dirigindo nas 
estradas, você pode parar no acostamento para clicar 
aquele ângulo só seu e descobrir um sem-fim de vilinhas 
e paisagens pelo caminho.
Não é preciso sair dirigindo e dormindo cada noite numa 
cidade, mas também não será eficiente montar base 
em um único hotel e tentar fazer tudo a partir dele. Vale 
escolher três ou quatro cidades-base e a partir delas 
fazer pequenos deslocamentos de um ou dois dias. Entre 
as principais, considere dormir na capital Palermo, em 
Catânia ou Taormina, Agrigento e Trapani.

No quesito paisagens, não dá para 
dizer que há grandes bosques ou flo-
restas – em alguns trechos do inte-
rior da ilha, os locais brincam que o 
que mais se planta é pedra. Apesar de 
não ter um inglês muito afiado, o po-
vo é caloroso, atencioso e sabe da im-
portância do turismo para a economia. 
Espere, portanto, ser mais bem trata-
do do que no resto da Itália e comer 
tão bem quanto nas outras partes do 
país. Não se pode, porém, esperar o 
nível de desenvolvimento das cidades 
do norte, como Milão e Turim. É mais 
algo entre Roma e Nápoles, só que o 
astral é muito outro. Vale dizer tam-
bém que é bom estar atento para evi-
tar furtos cometidos por batedores de 
carteira. Mas ao contrário do que os 
filmes sobre a máfia podem ter sugeri-
do ao longo de décadas, a Sicília não é 
tensa nem hostil. Claro, houve um pe-
ríodo em que o poder paralelo contro-
lava a ilha, mas isso já não se perce-
be em canto algum. Fica a mística de 
Dom Corleone e da Cosa Nostra, mas 
muito mais em lojas de suvenir do que 
qualquer coisa. 

A força geológica que pulsa na Si-
cília tem como seu maior símbolo o 
Monte Etna, vulcão mais alto e ativo 
da Europa, com 3.350 metros. Entre 
dezembro e fevereiro, durante os in-
vernos mais frios, é possível esquiar 
na parte alta. Dá para subir o ano to-
do, uma parte por estrada e em segui-
da caminhando, em ônibus 4x4 ou de 
teleférico. Também ao longo de todo 
o ano podem acontecer erupções vul-
cânicas, com maior ou menor intensi-
dade. Ao longo dos três meses em que 
morei na ilha, vi quase onipresente-
mente manchinhas laranjas pelo flan-
co do vulcão, tanto a partir de Catâ-
nia, segunda cidade mais importante 
da região, quanto de Taormina, uma 
das grandes joias históricas e parada 
obrigatória de turistas. 

O solo vulcânico da Sicília se fez 
fértil e nas suas andanças você verá 
vastas plantações de laranjas e limões. 
Sim, o limão-siciliano aqui é chama-
do apenas de limone e, além de sucos, 

gelato e granitas (espécie de raspadi-
nha local), ele é transformado no fa-
moso limoncello, licor adocicado de 
cor amarela. Você também cruzará por 
um sem-fim de oliveiras, de onde se 
colhem azeitonas para a produção de 
azeite extravirgem de alta qualidade. 
Você provará ainda tomates, pêssegos 
e cerejas muito suculentos. Ah, e não 
podemos esquecer as uvas. Sim, a ilha 
produz alguns bons vinhos, principal-
mente na região de Marsala – nome, 
aliás, de um licor que lembra muito o 
vinho do Porto. De quebra, a Sicília é 
um dos epicentros gastronômicos da 
Itália e um dos maiores polos de co-
zinha mediterrânea. Espere então por 
peixes frescos, vegetais recém-colhi-
dos e temperos aromáticos.
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Pa l e r m o : 
p o n t o  d e  p a r t i d a

A capital siciliana é um bom ponto 
de partida. Não por ter uma beleza ime-
diatamente cativante, mas pela forma 
como se revela apesar do caos evidente 
onde vivem 680 mil habitantes. Quinta 
maior do país, Palermo é uma cidade na 
periferia da Europa, mas no centro do 
mundo antigo. Outrora um emirado ára-
be e também sede do reino normando, 
Palermo chegou a ser a principal cidade 
do continente no século 12. Não demo-
ra a entender o porquê. 

Explícita, a Capela Palatina fala por 
si só. A principal atração de Palermo é 
também a mais famosa igreja da ilha. 
Desenhada pelo Rei Rogerio II da Sicí-
lia, em 1130, tem todo seu interior reco-
berto por mármores preciosos, cúpulas 

arabescas e delicados mosaicos 
bizantinos que recontam passa-
gens do Velho Testamento. Ironi-
camente, Palermo teve papel de 
destaque durante as Cruzadas, 
mas as narrativas que abordam a 
saga foram feitas por artistas mu-

çulmanos. A capela fica dentro do Pa-
lazzo dei Normanni, imensa construção 
na Piazza della Vittoria, que já foi mora-
da de reis e hoje é a sede do Parlamen-
to Siciliano. 

A disputa pelo título de segundo edi-
fício religioso mais bonito da cidade é 
um páreo duro. De um lado, a imponen-
te Catedral de Palermo, cuja estrutura 
foi iniciada no ano 600, transformada 
em mesquita pelos sarracenos a partir 
de 800 e depois novamente transforma-
da em igreja cristã pelos normandos, no 
início do século 12. Criou-se assim um 
estilo arquitetônico único, o árabe-nor-
mando, repleto de padrões geométricos 
e afrescos do tipo majólico. Na cripta, 
há tesouros e joias de monarcas locais, 
além de um bizarro dente de Santa Ro-
sália, padroeira da cidade. 

Do outro lado, La Martorana é des-
lumbrante. Planejada originalmente pa-
ra ser uma mesquita no século 12, a es-
trutura foi concluída em 1433 como 
igreja de freiras beneditinas. Afrescos 
e mosaicos em ouro são alguns de seus 

tesouros. A poucos passos dali fica um 
ícone informal de Palermo. Se ninguém 
lhe dissesse, o cruzamento da Via Ma-
queda com o Corso Vittorio Emanuele 
passaria quase batido. Mas o entronca-
mento de fachadas barrocas, batizado de 
Quattro Canti, é o coração do centro an-
tigo e artéria para toda parte da cidade. 

Centro cívico de Palermo, a Piazza 
Pretoria reúne alguns edifícios adminis-
trativos e igrejas que envolvem a lindíssi-
ma Fontana Pretoria. Nessa versão local, 
porém muito mais singela, da Fontana di 
Trevi de Roma, jorra água desde 1573. 
Surpreendentes mesmo são as Catacum-
bas dos Capuchinhos de Palermo, onde, 
entre os séculos 17 e 19, foram enterra-
dos mais de 8 mil mortos. Alerta: atração 
não recomendada para viajantes mais 
sensíveis. Por outro lado, todos se encan-
tarão com o Museu de Arqueologia de 
Palermo, que ocupa um monastério re-
nascentista com galerias repletas de arte-
fatos preciosos do período greco-romano, 
como enormes frisos narrando a saga de 
Hércules. Diferentemente de boa parte 
das atrações na Sicília, o museu tem bom 
acesso a cadeirantes. Entre um passeio e 
outro, conte com almoços e lanchinhos 
em grandes mercados, como o Di Ballarò 
e o Della Vucciria.  

Com ares aspirantes a uma Champs-
-Élysées, a Via della Libertà tem lo-
jas elegantes e prédios comerciais. Se 
der sorte de encontrar ingressos, assis-
ta a um espetáculo no Teatro Massimo, 
maior casa de ópera da Itália. Se não 
der, um tour guiado já dá a dimensão da 
monumental construção neoclássica de 
1897, onde foi filmada a cena da morte 
da filha de Michael Corleone em O Po-
deroso Chefão 3. Se a sua praia for a ar-
te dramática, reserve ainda um tempi-
nho para conhecer o Teatro Politeama 
Garibaldi. Para fechar o tour em Paler-
mo, apanhe um táxi e siga por oito qui-
lômetros até o famoso Duomo di Mon-
reale, catedral concluída em 1184 com 
a missão de “ser maior do que qualquer 
coisa já erguida antes”. A iluminação na-
tural faz os trabalhos artesanais bizanti-
nos em ouro brilharem como em nenhu-
ma outra igreja. 

A capital da Sicília 
é um bom ponto 
de partida para 
explorar a ilha
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1. cefalù
2. castello di Venere em Érice

3. Vila de corleone
4. Templo em segesta
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1

1. ragusa | 2. cratera silvestri no Monte etna | 3. Teatro Massimo Bellini, em catânia 
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I n d o  a l é m : 
p r a i a s ,  t e m p l o s  e  v u l c ã o

Embora à beira-mar, Palermo não tem 
lá praias dignas de nota, com exceção de 
Mondello, 15 minutos ao norte. Para um 
mergulho justo, escolha entre San Vito 
Lo Capo, uma hora e meia a oeste, e Ce-
falù, uma hora a leste. Ambas têm praias 
com mar clarinho e boa estrutura. Agora, 
se a mística da máfia bater na mente, não 
hesite em ir à vila de Corleone, 63 qui-
lômetros ilha adentro. Observe os velhi-
nhos papeando misteriosamente nas pra-
ças e esquinas, peça uma cerveja e tente 
começar uma prosa. Poucas vezes na vi-
da recebi tantos olhares de desconfiança. 
Definitivamente intrigante.  

Em vez de seguir 130 quilômetros 
pelo interior da ilha rumo à cidade de 
Agrigento, considere esticar pela costa 
para fazer algumas paradas. A primeira 
vai ser quase duas horas de estrada de-
pois: Érice se revela uma cidade cênica, 
no alto do Monte Éryx (a 750 metros), 
repleta de fortes e igrejas, onde antes 
havia cultos pagãos a Vênus, deusa do 
amor. O Castello di Venere é hoje pouco 
mais do que escombros, mas sua locali-
zação vale pela vista. 

Quarenta quilômetros ilha adentro, Se-
gesta surge como a antiga capital dos eli-
mianos, antes da chegada dos gregos. Hoje 
restam ali um anfiteatro e o Templo Dó-
rico, que data de 430 a.C. – nunca com-
pletado, porém muito bem conservado, 
com quase todas suas colunas de pé. Na 
Antiguidade, Segesta manteve um confli-
to quase eterno com a cidade de Selinun-
te, 53 quilômetros ao sul, à beira do Me-
diterrâneo. Selinunte se gabava de ter sido 
uma das mais ricas e poderosas do plane-
ta até ser completamente destruída. Os vá-
rios templos receberam nomes de letras do 
alfabeto, com destaque para o C e o E. 

Agora sim, seguimos por cem quilôme-
tros ao longo da costa até Agrigento. Nes-
sa cidade, nenhum guia vai deixar de in-
sistir para que você conheça o Vale dos 
Templos. Revelado ao mundo pelo escri-
tor e estadista alemão Johann Goethe, no 
século 17, o Valle dei Templi é um daque-
les clássicos Patrimônios da Humanida-
de da Unesco e talvez a primeira grande 

atração turística da Sicília. As visitas ocor-
rem de dia e à noite, com uma iluminação 
especial e inspiradora – recomendo ver 
dos dois jeitos. Em diferentes estados de 
conservação, cinco imensos templos dóri-
cos se espalham por uma belíssima área 
arborizada. Entre fevereiro e março, a flo-
rada das amendoeiras deixa a paisagem 
simplesmente mágica. 

Percorrendo pouco mais de 400 quilô-
metros em direção leste, chega-se a Ra-
gusa, mais um epicentro de interesse pa-
ra o visitante. Após ter sido devastada por 
um terremoto em 1693, a cidade se re-
fez em estilo neoclássico num platô aci-
ma da localidade original. Vale pelas igre-
jas e como parada para almoço ou jantar. 
O mesmo terremoto também varreu a ci-
dade de Noto, mas esta se reinventou e 
é a principal em estilo barroco da Sicí-
lia. Seu Palazzo Villadorata e a Cate-
dral de San Nicolò são duas das joias, 
além de seu festival das flores Infio-
rata, sempre no terceiro domingo de 
maio, no qual artistas forram as ru-
as com mosaicos feitos de pétalas. 
A vizinha Módica vale para um rápi-
do passeio e para degustar o melhor 
chocolate do sul da Itália. 

Essas duas cidades – Noto e Mó-
dica – ficam ao longo do caminho 
de 90 quilômetros entre Ragusa e 
Siracusa. Não há dúvidas de que Sira-
cusa é o destaque da região. O Parque 
Arqueológico Neapolis é a prova maior 
de por que a Sicília ainda é carinhosa-
mente chamada de Magna Grécia por 
alguns gregos. Nenhum outro lugar evi-
dencia tão bem a força dos helênicos na 
ilha. Observando o estado de conserva-
ção impressionante da cidade, é difícil 
acreditar que o Teatro Greco tenha sido 
erguido cinco séculos antes de Cristo. 
Todos os verões, são encenadas tragé-
dias gregas que nos fazem voltar séculos 
no tempo. Mesmo sem entender tudo, 
foi das experiências mais lindas que vivi 
na Sicília. Atrás do teatro, todo um com-
plexo de bem preservadas ruínas justifi-
ca um ou dois dias de visitas, incluindo 
os museus Paolo Orsi e do Papiro.  

A apenas 50 minutos de carro da-
li, Catânia é a segunda maior cidade 

Um giro pelo 
interior e pela 

costa da Sicília 
revela praias 

lindas, templos 
clássicos e vilinhas 

charmosas
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siciliana, com pouco mais de 300 mil ha-
bitantes. Seu charme mediterrâneo se 
revela em todos os cantinhos. Uma ma-
nhã basta para senti-lo na Piazza Duomo, 
diante da catedral simples, mas que tem 
na imagem de Santa Ágata, sua padroei-
ra, uma força descomunal. Todo dia 5 de 
fevereiro, as festas de celebração são um 
dos espetáculos de fé mais lindos da Itá-
lia. Bem na frente há uma fonte com um 
obelisco e uma estátua de elefante, sím-
bolo da cidade e do time de futebol. 

Um pouco abaixo fica o La Pesche-
ria, famoso mercado de peixes com óti-
mas opções de almoço. Logo acima 
começa a Via Etnea, que ruma até o 
vulcão. Após visitar o Teatro Massimo 
Bellini, inaugurado em 1890, explore o 
Museo Civico, que fica dentro do sotur-
no Castello Ursino. Num passeio leve, 
descubra o Teatro Romano, pequenino 
e encravado no meio de várias casinhas 
sicilianas bem típicas – excelente exem-
plo de passado e presente coexistindo. 

Depois vá de carro ou embarque num 
ônibus até o vizinho Monte Etna, ou me-
lhor, até a Cratera Silvestri, a 1.900 me-
tros de altitude. Observe alguns dos  
700 cones secundários do vulcão. De lá, 
embarque num teleférico por mais 600 
metros ou então caminhe por duas ho-
ras sob vento forte. Em qualquer época 
do ano faz frio, portanto agasalhe-se bem. 
A partir dos 2.500 metros, tudo ao redor 
se transforma numa contundente paisa-
gem que mistura a Lua e Marte, com pe-
quenos cascalhos se transformando em 
pó sob seus pés e complicando muito a 

caminhada. Quem estiver mesmo em-
penhado em ir até o cume precisa estar 
acompanhado de um guia autorizado e pa-
gar mais um tanto por isso, além de se es-
forçar muito. Jipes e ônibus 4x4 levam até 
a Torre del Filosofo, de onde se tem uma 
vista impressionante de Catânia e da cra-
tera principal – se as nuvens colaborarem. 

Lá de cima do Etna, com tempo 
bom, também dá para ver outra pérola 
turística da Sicília: Taormina, que me-
rece ser explorada também por terra e 
não apenas vista de cima. A pouco mais 
de 50 quilômetros de Catânia, Taormi-
na fica encravada num terraço do Mon-
te Tauro, 204 metros acima do mar. É 
difícil não se deixar seduzir pela cidade 
que inspirou poetas, escritores e aman-
tes. A antiga capital da Sicília Bizantina 
no século 9º hoje abriga alguns dos mais 
elegantes e caros hotéis da ilha. Come-
-se (e paga-se) muito bem por pratos so-
fisticados ou nem tanto. 

Pela via principal, a Corso Umberto I, 
você encontrará as principais lojas e res-
taurantes, mas permita-se desvendar as 
escadarias, tanto subindo quanto des-
cendo. O Teatro Greco tem uma das vis-
tas mais lindas para o Etna e durante o 
verão costuma ter uma programação fo-
cada em música, de ópera a Sting. Um 
inusitado teleférico leva até a magnífi-
ca prainha de Isola Bella. Sinceramente, 
não dá para dizer que um dia não é sufi-
ciente para ver tudo, mas você pode que-
rer dois ou três dias para sentir o lugar. E 
vale todo o tempo do mundo. Essa Sicí-
lia é uma verdadeira caixa de Pandora. 

isola Bella
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Quando alguém diz que vai para a 
Itália no verão, logo vêm à cabe-
ça Cinque Terre, Costa Amalfitana 

ou até a Sardenha. Dificilmente se pensa 
nas Ilhas Eólias. Ao norte da Sicília, bem 
pertinho da Calábria, o arquipélago de 
Isole Eolie, em italiano, ainda é um segre-
do para muitos turistas. Pois bem, é hora 
de fazermos as devidas apresentações. Em 
ordem alfabética: Alicudi, Filicudi, Lípari, 
Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano. Vai 
por mim, algumas das melhores praias do 
Mediterrâneo estão espalhadas por essas 
sete belíssimas ilhas vulcânicas. 

Muito mais do que belas praias, Lí-
pari tem mais de 6 mil anos de história, 
com uma economia baseada na obsidiana, 
uma pedra negra semipreciosa. Por lá pas-
saram de gregos a piratas, como o lendário 

Barbarossa, no século 15. E o legado dis-
so são ruínas com colunas gregas e tam-
bém fortificações contra a pirataria. Par-
te considerável desse legado está no ótimo 
Museo Archeologico Regionale Eoliano. 
Entre as melhores praias, estão a Spiaggia  
Bianca e a Della Papesca. A ilha de Sali-
na, por sua vez, teve a sorte de ter minas 
de água fresca, por isso é bem mais ver-
de do que as outras. As caminhadas são o 
forte, com algumas das melhores vistas do 
arquipélago a partir de Valdichiesa. Não 
perca a Praia de Pollara, cenário de alguns 
filmes, como Il Postino (1994).  

Com uma pegada mais elitista e um 
ar de ilha grega, com casinhas todas bran-
cas, a pequena Panarea tem pouco mais 
de 500 habitantes. É a mais cara e exclusi-
va de todas. Andar até Punta Milazzese 

A pA r t i r  dA S i c í l i A

Ilhas Eólias

Lípari
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1. Lojas em Lípari | 2. Museo archeologico regionale Eoliano
3. Banho de lama na ilha de Vulcano | 4. ilha de panarea
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p r e pA r A !
Para chegar às Ilhas Eólias a partir 
da Sicília, você precisa ir até o porto 
de Milazzo, distante 130 quilômetros 
de Catânia ou 200 quilômetros de 
Palermo. Dali você tem duas opções 
de embarcação: o ferry, mais lento, ou 
o aliscafo, barco rápido que “plana” 
sobre a água. Geralmente eles fazem 
o circuito todo, parando em todas as 
ilhas. Na hora de comprar seu bilhete, 
basta dizer onde vai descer; os preços 
são proporcionais. Para se ter uma 
ideia, Vulcano fica a apenas dez 
minutos de barco rápido ou  
25 minutos de ferry desde Milazzo. 
Já a viagem até Alicudi demora entre 
duas e quatro horas.

e conhecer o vilarejo da Era do Bronze é 
o grande programa, assim como dourar ao 
sol nas praias de Cala Junco e Fumaro-
la. Já a ilha de Vulcano não costuma atrair 
muitos visitantes por conta do cheiro forte 
de enxofre que exala de uma grande fossa. 
No entanto, há quem atribua às suas la-
mas medicinais e aos seus banhos quen-
tes propriedades curativas poderosas. 

Sem dúvidas, Stromboli exerce um 
fascínio especial nos viajantes mais 
curiosos. Há algo de mágico numa ilha 
que é essencialmente o topo de um 
imenso vulcão ativo submerso. E bo-
ta ativo nisso. A mais jovem de todas 
as ilhas do arquipélago – tem apenas  
40 mil anos, um bebê para períodos ge-
ológicos – tem uma cratera onde a la-
va fervilha a 920 metros de altura. O 
trekking até lá demora cerca de seis ho-
ras morro acima, mas é recompensado 
por uma das visões mais marcantes da 
vida. Infelizmente uma nuvem encobriu 
tudo quando cheguei ao cume. 

Quem tiver mais tempo vai se dar 
muito bem em Filicudi, a mais bela e 
menos explorada das ilhas. A Grotta  
del Bue Marino é uma caver-
na alagada de um azul surreal. Visi-
te também os resquícios de uma vila de  
1.800 a.C. em Capo Graziano. Já os mais 
aventureiros e dispostos terão em Alicu-
di seu porto seguro. A mais isolada das 
ilhas é também a mais intocada, onde vi-
ve apenas uma pequena comunidade de 
pescadores. Você certamente caminha-
rá sozinho por 672 metros até o topo do 
Monte Filo dell’Arpa para contemplar a 
cratera do extinto vulcão Montagnola.

cratEra do VuLcão stroMBoLi

iLhota stroMBoLicchio
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M O E DA  Euro (€). € 1 = R$ 4,44
F U S O  + 4h
N A R E D E  visitsicily.info, visitnaples.
eu, capritourism.com
Q UA N D O  I R  Na Costa Amalfitana e 
na Sicília, muitos hotéis fecham entre 
novembro e abril por conta do inverno e 
as cidades ficam vazias. No verão (julho 
e agosto), lotam muito. Portanto, prefira 
maio, junho, setembro e outubro.

C A M I N H O  C E R T O
A Alitalia (alitalia.com) e a Latam 
(latam.com) oferecem voos diretos de 
Guarulhos (GRU) para Roma (FCO). A 
Latam também voa direto para Milão 
(MXP). Se não for alugar carro, você 
pode chegar a Nápoles de trem, saindo 
tanto de Roma como de Milão (trenitalia.
com, italotreno.it), ou de avião, com 
companhias como Alitalia e Ryanair.

PAC O T E S
Flot: 6 noites com Costa Amalfitana e 
Sicília, hospedagem, transfer e passeios 
a partir de US$ 1.507. flot.com.br
Mariottini Viagens: 5 noites com 
Roma, Nápoles e Costa Amalfitana com 
hospedagem, traslados, passeios e guia a 
partir de € 1.019. mariottiniviagens.com.br
New Age: 5 noites com Roma, Nápoles e 
Costa Amalfitana com aéreo, hospedagem, 
traslados, guia e seguro viagem a 
partir de U$ 2.374. newage.tur.br 
NewIt: 12 noites com Costa Amalfitana 
e Sicília com hospedagem, traslados 
e passeios a partir de € 3.230. Aéreo 
a partir de € 1.055. newit.com.br
MGM: 12 noites com Capri, Costa 
Amalfitana e Sicília, aéreo, hospedagem, 
transfers e passeios a partir de   
€ 2.948. mgmoperadora.com.br

�	H O S P E DA R
NÁPOLES
Hotel Naples Numa das ruas mais centrais 
de Nápoles, Corso Umberto I, é um quatro 
estrelas justo que entrega mais do que a 
ótima localização. O estilo sóbrio porém 
moderno da decoração combina com o 
prédio de mais de 100 anos. Diárias a partir 
de € 145. Corso Umberto I, 55, hotelnaples.it 

CAPRI
Hotel La Minerva Linda localização, 
com uma superpiscina voltada para o 
mar. Os 19 apartamentos com terraços 
privativos se espalham em seis níveis pela 
encosta. Diárias a partir de € 294. Via 
Marino Occhio, 8, laminervacapri.com 

COSTA AMALFITANA
Torre Barbara Perto de Sorrento, tem 
quartos espaçosos, com bela vista para 
o mar, restaurante de especialidades 
locais e piscina. Diárias a partir de € 136. 
Corso Caulino, 77, torrebarbara.it

Hotel Amalfi Localizado no centro de 
Amalfi, oferece quartos com decoração 
clean, além de restaurante e terraço. Diárias 
a partir de € 126. Via dei Pastai, 3, hamalfi.it

SICÍLIA:
PALERMO
Gran Hotel Wagner Elegante, 
clássico e muito bem localizado. Foi 
recentemente restaurado e fica a apenas 
400 metros do famoso Quattro Canti. 
Diárias a partir de € 130. Via Riccardo 
Wagner, 2, grandhotelwagner.it

CATANIA 
Romano Palace As vistas para o Monte 
Etna são o grande trunfo deste cinco 
estrelas sem muita ostentação. Terraços 
amplos refrescam os apartamentos 
com decoração moderna. O bom 
restaurante Coriolando serve alta 
gastronomia em pratos experimentais. 

Diárias a partir de € 53. Viale Presidente 
Kennedy, 28, romanopalace.it 

TAORMINA 
NH Collection Encravado na Cidade 
Velha, debruçado sobre o Mediterrâneo 
e com uma baita vista para o Etna. Em 
estilo contemporâneo, tem piscina e sala 
de ginástica. Serve culinária minimalista 
e sofisticada. Diárias a partir de € 270. 
Via Circonvallazione, 11, nh-collection.
com/hotel/nh-collection-taormina. 

AGRIGENTO 
Doric Bed A apenas 5 minutos de carro 
do Vale dos Templos, este quatro estrelas 
cumpre bem a missão de acolher após a 
longa caminhada pelas ruínas. Conta com 
piscina infinita, sauna e massagens. Bom 
preparo de receitas italianas tradicionais. 
Diárias a partir de € 214. Strada E.S.A. 
Mosé-San Biagio, 20, doricbed.it

SIRACUSA
Gran Hotel Minareto À beira-mar e 
com uma praia particular, tem suítes e 
villas espalhados por uma linda falésia. 
Oferece ampla piscina, além de hidro 
privativa em algumas acomodações. 
Promete cozinha siciliana tradicional e 
farta. Diárias a partir de € 267. Via del Faro 
Massolivieri, 26, grandhotelminareto.it 

LÍPARI
Hotel Carasco Simples, porém com 
uma vista deslumbrante. A piscina fica 
debruçada sobre o mar. O restaurante 
local aposta numa cozinha mediterrânea 
sem exageros, mas autêntica, saborosa 
e perfumada. Diárias a partir de € 130. 
Località Porto delle Genti, carasco.org

PANAREA
Lisca Bianca Em frente ao pequeno porto, 
divide-se em predinhos rodeados por 
jardins. Todos os quartos têm terraços 
com ampla vista para o mar. Diárias a 
partir de € 198. Via Lani, 1, liscabianca.it


