Parte 2
Já contei sobre as cidades chinesas de Xi’an, a capital Pequin, Dafen a cidade dos
artistas e copistas, Macau, Hong Kong e claro sempre entra alguma coisinha a mais de
Dong Guang onde minha filha mora.
Guangzhou

Vou falar de Guangzhou (Cantão), é capital da província de Guangdong, onde na
maioria falam cantonês, talvez pela proximidade com Hong Kong, onde também se fala
mais cantonês do que mandarim. Esta é uma metrópole moderna, a terceira maior
cidade da China e com mais de 13 milhões de habitantes.
O que mais atrai os turistas é a venda nos shoppings, ruelas e mercados. Você pode
encontrar de tudo, falsificado ou não desde eletrônicos, brinquedos, material esportivo,
malas, decoração (inimagináveis), tecidos, roupas de cama, mesa e banho, roupas
femininas, masculinas e infantis. Bolsas, calçados e bijuterias.
Há! Haja paixão pelos 3 ou 4 andares do shopping de bijuterias, estou falando de um
shopping só com lojas de bijuterias (esqueci até de tirar fotos...). Mulher. Qualquer
mulher enlouquece a não ser que já tenha ido lá uma 20 vezes e já saiba as manhas de
compras e vai direto ao que interessa. Porque é tanto brilho nas bijuterias penduradas
que você não sabe o que comprar, os enfeites para cabelos de meninas são muito
bonitos, os chapéus e flores muito coloridos, mas se você comprar hoje em poucos
meses o mercado de São Paulo já está distribuindo em nossas lojas e lojinhas de
qualquer lugar do Brasil. O preço só compensa se você comprar em quantidade maior
do que uma dúzia, se não vai pagar o mesmo que aqui. É claro que tem exceções e lá no
meio você encontra algumas maravilhas que no Brasil só são vendidas em boutiques
muito caras ou de marca, porque quase tudo pode ser falsificado ali, talvez pudesse
dizer que é um “Mercado de Cópias”. Exatamente isso as grandes marcas da moda por

pouco preço, e você tem que olhar muito para decidir se uma bolsa é ou não falsa,
mesmo sabendo que é.

Mas Guangzhou também é uma metrópole que tem uma arquitetura fantástica, um teatro
fabuloso e muitas esculturas espalhadas por todos os lados. Fomos com nossa filha no
Consulado Brasileiro e tivemos tempo para também olhar essa parte linda da cidade.

A arquitetura impressiona como todas de uma cidade tão grande, você não sabe para
onde olhar ou decidir qual é o prédio que vai fotografar.

O teatro “Opera House” tem uma forma inusitada, abriga em sua moderna arquitetura
cafés, lojas de suvenir e locais de simples lazer, eu diria lugares para ficar horas em
contemplação, talvez por isso sejam tão mais saudáveis os chineses. Encontramos um
casal fazendo a dança Da Wu em meio ao parque que rodeia essa nova parte da cidade.

Uma das áreas do teatro

O moderno e o antigo da arquitetura

Casal fazendo exercícios

No mesmo parque a casa de arte infantil

A aparência fantástica da cidade

Prédio onde fica o Consulado Brasileiro

Faltou mostrar as esculturas, mas prometo dedicar uma das minhas histórias só para as
esculturas. A próxima parte será sobre o Vietnam
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