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Bacharel em Sociologia 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com pós- 
graduação em Antropologia 
pela UNB. Em 1981, associou-
se à Candango Promoções 
Artísticas através da qual 
produziu, dirigiu, roteirizou 
e atuou em fi lmes, peças 
teatrais e shows musicais.
Em 1991, fundou a Gabinete 
C, agência de propaganda 
que este ano comemora 20 
anos criando campanhas 
publicitárias premiadas e 
consolidando marcas fortes.

Amsterdam 
é o centro 

mundial 
das bici-
cletas, 

com apro-
ximadamen-
te 700 mil 
ciclistas.

Tivemos a sorte de nos 
hospedarmos no Hotel 
Arena. Um maravilho-
so equipamento Art 

Nouveau, com quartos 
enormes e janelas 

gigantescas, cercado 
pelos magníficos jar-
dins do Oosterpark.

Imagine um 
lugar onde as 
pessoas ca-
minham tran-
quilas pelas 

ruas, são 
gentis, aten-

ciosas e muito 
educadas.

Tudo isso é Ams-
terdam, maior ci-
dade dos Países 
Baixos, situada na 
província Holanda 

do Norte, ter-
ra de Van Gogh, 
Rembrandt, Jo-

hannes Vermeer.

Jardins Floridos e sorrisos Imagine um lugar onde as pessoas caminham tranquilas pe-
las ruas, são gentis, atenciosas e muito educadas. Imagine ruas estreitas, casas do século 16, ja-
nelas altas e portas magníficas, feitas por artesãos talentosos. Imagine jardins floridos e sorrisos, 
muitos sorrisos, carregados de simpatia e delicadeza. Imagine um lugar cercado de água por todos 
os lados, barcos coloridos e marinheiros informais, de pele bronzeada e cabelos ao vento. Imagine 
ruas arborizadas, raízes seculares, cortando as principais avenidas e tingindo de verde a cidade. 
Imagine parques amplos, bem plantados, onde crianças brincam felizes, mães passeiam com seus 
bebês e velhos caminham sem pressa, admirando a vida que passa amena e tranquila. Imagine 
cafés, restaurantes e bares com mesas nas calçadas, onde as pessoas tomam uma cerveja, um 
vinho ou um espumante, tranquilas e sem medo. Imagine um casal jantando na calçada de casa, 
numa mesa posta com toalha e guardanapos brancos, taças de vinho e candelabros acesos. Uma 
cena iluminada pelo sol das 22 horas, prenunciando a chegada da noite leve e estrelada de verão. 

amsterdam Tudo isso é Amsterdam, maior cidade dos Países Baixos, situada na província Ho-
landa do Norte, terra de Van Gogh, Rembrandt, Johannes Vermeer. Amsterdam é uma cidade de 
muitos museus, entre eles Rijksmuseum, onde se encontra a Ronda Nocturna de Rembrandt, o mu-
seu de arte moderna Stedelijk, com amplo acervo de Malevich, o Museu Casa de Rembrandt, onde 
viveu o artista e o Museu Van Gogh, que possui a maior coleção de pinturas de Van Gogh no mundo.

700 mil CiClistas Amsterdam é a terra da cervejaria Heineken, do clube esportivo AFC Ajax, 
um dos tops do mundo e o centro mundial das bicicletas, com aproximadamente 700 mil ciclistas. 
Todas as ruas têm vias para bicicletas e os ciclistas trafegam entre os carros e pedestres com muita 
liberdade e desenvoltura. Confesso que me senti ameaçada pela quantidade de bicletas que entram 
e saem de todos os cantos. Acho que é mais fácil ser atropelada por uma bicicleta do que por um 
carro, já que motoristas são muito mais regrados e disciplinados do que os ciclistas, que percorrem 
as ruas em alta velocidade, disparando suas campanhias e despreocupados com os transeuntes.

Jordan A cidade é relativamente pequena e fácil de caminhar, especialmente quando se tem o 
maravilhoso Cartoville, da editora Gallimard, nas mãos. Descobri esse guia há 3 anos e, em qual-
quer cidade que estou, sigo seus práticos e preciosos caminhos. Através do Cartoville descobrimos 
Jordan, que acabou se transformando em nosso bairro preferido, juntamente com Oosterdock, 
Leidseplein, Rembrandtplein, Vondelpark, Museumplein e Amstel, lugares menos turísticos e mais 
agradáveis para quem quer conhecer a vida da cidade por dentro. Lojas cults, cafés e bons restau-
rantes estão entre as ruas Reguliersgracht e Utrechsestraat. Muitas lojas chiques ficam nas ruas 
Leidsestraat e na área chamada 9 ruas – da Reestraat à WijdeHeisteeg. Os antiquários ocupam a 
rua Nieuwee Spielgelstraat. A área dos museus fica ao sul da Avenida Stadhouderskade e ao seu 
lado, enfileiradas como uma grande passarela, estão as butiques de luxo de grandes costureiros.

Hotel arena Tivemos a sorte de nos hospedarmos no Hotel Arena. Um maravilhoso equi-
pamento Art Nouveau, com quartos enormes e janelas gigantescas, cercado pelos magníficos 
jardins do Oosterpark. O Arena ocupa um antigo complexo religioso formado por um mosteiro 
e um orfanato. Seu amplo pátio tem um delicioso café com ombrelones negros e confortáveis 
sofás de ratan. Os quartos têm pé-direito de 5 metros, esvoaçantes cortinas de voal e decoração 
minimalista. Tudo é amplo e branco. Suas áreas comuns são cobertas por enormes cortinas que 
criam uma atmosfera dramática e surpreendente. Alguns corredores são totalmente brancos, 
outros, absolutamente negros. Suas escadas largas, adornadas com belíssimas grades de ferro 
trabalhado, compõem um cenário surpreendente e mágico que combina perfeitamente com a 
iluminação leve, estrategicamente instalada atrás das cortinas que pendem de altíssimas paredes. 
Solitária, debaixo da escada, uma mesa quadrada, com duas cadeiras e velas acesas, convidam 
para um tête-à-tête.

de BelHamel Nosso restaurante preferido foi o De Belhamel. Abrimos e fechamos nossos in-
tensos dois dias e meio lá. Sua decoração Art Decó e sua cozinha excelente valem cada centavo 
de euro ali deixados. O serviço impecável e os pratos saborosos podem acontecer em uma das 
quatro mesas estrategicamente colocadas debaixo de imensos chorões verdejantes, às margens 
do canal Broowers-Gracht. Diante desse maravilhoso espetáculo, decidimos que não seria neces-
sário percorrer o quarteirão Rouge, com suas vitrines exibindo mulheres desnudas, convidando 
para um sexo fácil. Nada mais old fashion.


