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Tenho dois grandes hobbies que são bastante complementares: a fotografia e
viajar. Eles se complementam na medida em que não sei se prefiro viajar para
poder tirar fotos de lugares exóticos ou tirar fotos para poder compartilhar lugares
inesquecíveis. De qualquer forma, viajo bastante (tanto de férias quanto a trabalho,
visto que sou pesquisador e vivo participando de congressos, expedições cientificas
e colaborações em todo o Brasil) e gosto de estudar muito bem o destino antes de
partir. Por isso, resolvi fazer uma série de guias ilustrados com dicas, muitas fotos e
sugestões de passeios, baseados em minhas próprias experiências. Neste em
especial, relato um pouco sobre Buenos Aires a capital da Argentina, considerada a
Paris da América do Sul devido a sua bela arquitetura europeia, uma região rica em
cultura e uma das viagens mais econômicas para los hermanos brasileños.
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Esta foi uma das viagens internacionais mais
econômicas que já fiz em relação a custos e também
uma das mais legais. Buenos Aires é a capital da
Argentina situada no lado oeste do estuário do Rio de
La Plata, destino bastante procurado por turistas
brasileiros dado sua proximidade geográfica, moeda
desvalorizada em relação ao dólar e grande diversidade
de atrações. É conhecida como La Paris de Sudamerica
por sua bela arquitetura de estilo europeu e rica vida
cultural.
Ficamos (eu e minha esposa) hospedados no
Bisonte Hotel, no bairro Ricoleta, bem próximo ao
Terminal Ricoleta de trem e também do famoso Obelisco (fig.1), um dos principais
cartões postais da cidade. O hotel e o quarto eram bastante confortáveis, com
ótimo custo-benefício e boa localização. Contava com um bom sistema de
calefação e água quente, que utilizamos bastante pois era época de inverno. Os
dias amanheciam com média entre 1 a 2 graus Celsius, e demos muita sorte, todos
os dias foram bastante ensolarados com média de uns 10 graus à tarde.

Fig.1: Obelisco, em comemoração ao quarto centenário da fundação da cidade, na Praça da República.

Um passeio imperdível para quem vai a Buenos Aires pela primeira vez é o
Buenos Aires Bus, um ônibus de dois andares sendo que o superior não possui
capota, permitindo uma visualização panorâmica de todo o trajeto. Este ônibus para
em 24 pontos de maior interesse turístico na cidade, sendo que você pode descer
em qualquer um deles e pegar o próximo que passar quantas vezes quiser no
mesmo dia. Ele passa de meia em meia hora e possui um áudio-guia em 10 línguas
diferentes, incluindo o português, que informa a história e curiosidades sobre cada
ponto. Não esqueça de ir bem agasalhado e levar toca, cachecol e luvas pois venta
bastante, principalmente lá em cima, mas vale muito a pena pois a arquitetura da
cidade é seu maior forte.
Pegamos o Buenos Aires Bus na Plaza San Martin e fizemos o itinerário
completo de mais de 3 horas para conhecer a cidade e escolher o melhor ponto
para descer. Passamos pelos principais pontos turísticos tais como o Planetário,
Rosedal, bairro Chinês, Jardim Zoológico, La Recoleta, o Congresso Nacional, San
Telmo, o estádio do Boca Jrs, Puerto Madero e por fim chegamos novamente à
Plaza San Martin (fig.2-10).

Fig.2: Buenos Aires Bus, Argentina.

Fig.3: Plaza San Martín, Buenos Aires, Argentina.

Fig.4: Plaza San Martín, Buenos Aires, Argentina.

Fig.5: Centro de Buenos Aires, Argentina.

Fig.6: Teatro Colón, centro de Buenos Aires.

Fig.7: Monumento Floralis generica, Plaza Naciones Unidas.

Fig.8: Escola pública, La Escuela Presidente Roca, obra em estilo neogrego.

Fig.9: Congresso Nacional argentino.

Fig.10: Catedral Metropolitana de Buenos Aires em estilo neoclássico.

Resolvemos descer próximo ao Congresso Nacional e andar
uma parte do trajeto à pé para pegarmos o próximo ônibus em
outro ponto mais adiante. Logo na entrada eles dão um
mapinha com todos as atrações turísticas da região e os
pontos de parada para você poder se localizar, incluindo os
horários para melhor se planejar.
Foi bem legal, o local que descemos ficava bem no
centro comercial e possuía muitas construções antigas bem
bonitas e detalhadas. Era impressionante como o moderno se
misturava

ao

antigo
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tanta

harmonia.
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olhávamos sempre havia uma construção ou praça que chamava a atenção pela
beleza e cuidado. Porem esteja preparado para andar bastante, lá os quarteirões
são enormes e as ruas bastante largas (fig.11-13).
Pegamos o próximo ônibus e descemos para comer alguma coisa no famoso
bairro La Boca, localizado às margens do rio Riachuelo. É um dos locais mais
visitados pelos turistas, por ser considerado um centro de artistas plásticos, com
muitos museus, teatros e casas de tango. É um bairro simples, porém bastante
colorido que constitui o emblema de seus imigrantes, em sua maioria italianos. Em
El Caminito, a rua mais famosa do bairro, existem várias feirinhas e lojas de
artesanatos e inúmeros bons restaurantes, com direito a shows de tango durante o
dia todo. Bem próximo dali se encontra também o Estádio La Bombonera que
pertence ao clube Boca Juniors, um dos mais populares da Argentina (fig.14-17).
Quando terminamos de conhecer a região, após uma bela refeição, já era
tarde e estava escurecendo. Acho que nunca passei tanto frio na vida, assim que o
sol baixou a temperatura caiu drasticamente. Ficamos esperando um dos últimos
ônibus no ponto e o vento baixava ainda mais a temperatura que chegava a doer de
tão gelada. Estávamos bem agasalhados e minha mochila estava bem preparada
para o frio com todos os apetrechos indispensáveis para se pegar este ônibus no
inverno (gorro, cachecol e luvas), porem devido ao dia ensolarado não pensamos
em levar calças sobressalente e esse foi nosso erro. Mesmo todo encapuzado o frio
entrava por baixo, foram 20 minutos de uma interminável espera. E quando o
ônibus chegou foi um alivio, o restante do trajeto fizemos no andar coberto.

Fig.11: Detalhes das fachadas na região central de Buenos Aires.

Fig.12: Detalhes das fachadas na região central de Buenos Aires.

Fig.13: Congresso Nacional da Argentina.

Fig.14: Rio Riachuelo, bairro La Boca.

Fig.15: Ponto do Buenos Aires Bus, bairro La Boca.
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