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Viajar sempre foi um dos grandes sonhos da minha vida. 
Enquanto fui jovem e com os filhos pequenos, as viagens 
resumiram-se a algumas estadas em lindos locais de Portugal, 
Espanha e França. 

Esses sonhos foram ganhando contornos e transformando-
-se, com os maravilhosos Barcos de Cruzeiro que via nos 
catálogos de viagens, numa esperança que começou a reluzir 
quando a minha sogra e a minha cunhada regressaram de um 
Cruzeiro à Escandinávia.

Capital: Amesterdão
Área: 41.526 km2
População: 15,8 milhões (aprox.)
Moeda: Florim até 1999 – Euro a partir de 2000
Governo: Monarquia Parlamentar
Data Nacional: 30 de Abril (Aniversário da Rainha)
Membro da União Europeia (EU)

Quando chegámos a Amesterdão, ao aeroporto de Shipol, 
alojámo-nos num hotel perto do centro, onde começou a nossa 
descoberta da cidade dos canais e das amplas liberdades.

Falaram-nos da beleza das paisagens e da vida a bordo com 
tanto entusiasmo que, no ano seguinte, o meu marido e eu 
resolvemos seguir-lhes o exemplo, fazendo o mesmo Cruzeiro.

Iniciámos a viagem com uma curta estadia na Holanda, mais 
propriamente em Amesterdão.

A minha Sogra, 

Cunhada e o 

Comandante 

do barco

Mapa e 

Bandeira

Da Holanda

Amsterdão

Conta a história que os Holandeses ocuparam uma parte do 
mar, tendo mais de metade do seu território abaixo do seu 
nível. 

Há cerca de 1.200 anos que lutam contra o mar, protegendo 
o País das suas investidas com Diques (enormes paredes 
grossas e robustas), Canais e Pôlders (áreas baixas tomadas 
ao mar por meios artificiais), que antigamente eram secos 
pelos tradicionais moinhos. Mais tarde começaram a ser 
usadas máquinas sofisticadas para bombeamento das águas.
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A Holanda foi dotada de uma grande generosidade da nature-
za. Construída sobre diques na foz do rio Amstel, tem mais de 
100 canais atravessados por cerca de 1.000 pontes.

Num tradicional mini cruzeiro nos canais, pudemos obser-
var que muitas barcaças que se encontravam atracadas nas 
margens serviam de residência a centenas de cidadãos. Re-
parámos também em casas ligeiramente inclinadas para a 
frente com um gancho no topo das paredes que servia para 
içar os móveis.

Passeio nos Canais

Passeando pela cidade, encontrámos uma zona onde se con-
centravam pessoas de uma forma livre, ordenada e policiada 
e onde toda a gente tinha tranquilamente acesso a tudo o que 
dizia respeito a sexo.

Amesterdão é uma cidade cosmopolita, onde o cheiro das 

flores, da vida e da gastronomia (essencialmente peixe) se 
misturam com o chocalhar das águas onduladas pelos barcos 
que constantemente passam nos canais. As pessoas, de uma 
maneira geral, são bonitas, altas, de olhos e cabelos claros, 
comunicativas e alegres. 

Contudo, no final do nosso primeiro dia de estadia, depará-
mos com algumas deambulando pela cidade não tão sóbrias, 
nem tão belas quanto seria desejável. 

Visitámos a casa transformada em Museu de Anne Frank, 
a menina de 13 anos, que durante a 2ª Guerra Mundial escre-
veu o seu Diário escondida com a família durante dois anos, 
num pequeno espaço da casa, antes de ter sido levada para 
o campo de concentração de Auschwit, donde chegou a sair, 
vindo a falecer mais tarde vítima de tifo. 

A Holanda é um grande exportador das 

famosas túlipas plantadas em grandes 

campos a perder de vista, formando 

autênticos e maravilhosos arco-íris na 

terra.

As bonitas socas holandesas são 

vendidas como recordação, embora 

ainda sejam usadas pelas pessoas, 

principalmente no final do Inverno, por 

serem cómodas e quentes.
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No dia 30 de Abril, Aniversário da Rainha da Holanda, fes-
tejam o “Koninginnedag”, Dia da Rainha. É tradição o povo 
invadir as ruas para vender todo o tipo de objectos pesso-
ais que já não usa, transformando o País num gigantesco 
mercado festivo, onde toda a gente veste uma peça cor de 
laranja, Cor da Casa Real.

Koninginnedag

Passeando pela cidade e observando os jardins, lagos e par-
ques que deslumbram qualquer turista, entende-se a maravi-
lhosa dádiva da natureza.

Um jardim de 

Amesterdão

Pelo facto da cidade ser plana, a bicicleta é o meio de trans-
porte mais usual. São incríveis os milhares de bicicletas es-
tacionadas nos mais variados locais, principalmente junto a 
paragens de transportes públicos, como é o caso da estação 
de comboios, onde um mar de bicicletas aguarda as pessoas 
que chegam.

Estação de comboios

Também os belos e tradicionais moinhos de vento espalha-
dos pela paisagem lembram o encantamento das histórias 
do sonhador D. Quixote e seu fiel servidor Sancho Pança, 
nas fantasiosas lutas pela sua doce e amada Dulcineia.

Depois de um dia muito bem passado, regressámos ao hotel 
para refazer as malas e dormir rapidamente, porque no dia 
seguinte iria começar o nosso Primeiro Cruzeiro de Sonho.

De manhã, uma limusina com um chauffeur fardado a rigor 
levou-nos para o Navio Enrico Costa da Empresa Costa Cru-
zeiros, atracado no porto de Amesterdão.
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O Enrico Costa, um 

belo exemplar de 

navios de passageiros, 

foi lançado ao mar em 

1951 com o nome de 

Provence.

Após catorze anos de 

viagens foi vendido à 

Costa Armatori, (mais 

tarde Costa Cruzeiros) passando a chamar-se Enrico C. viajando na linha de 

Gênova-Buenos Aires por mais vinte e dois anos.

De 1987 até à data (1994), tomou o nome de Enrico Costa.

O seu ar majestoso fascinava quem embarcava e quem o apreciava, 

lamentando ficar em terra. 

Depois do check-in fomos abordados pelos fotógrafos de bor-
do para a tradicional foto de recordação.

Acompanhados por um simpático camareiro tomámos posse 
do camarote que, por nossa opção era interior, ou seja, sem 
janela para o mar. Não era muito grande, mas tinha o neces- 
-sário e estava decorado com muito gosto. 

Como eu sofro de claustrofobia, naquela altura dentro do ca-

marote, comecei a sentir um ligeiro calor que logo passou com 
a ajuda do ar condicionado e do entusiasmo da viagem.

Nessa altura os altifalantes anunciaram o início da simulação 
de acidente. 

A concentração de todos os turistas no teatro do barco, e 
o facto de nos apetrecharmos com os coletes de salvação que 
tínhamos encontrado no camarote, também ajudaram a ultra-
passar a incómoda sensação, substituindo-a por uma euforia 
saudável que dura até hoje. 

Cada grupo, orientado por uma equipa da tripulação, seguiu 
para as respectivas baleeiras, onde foi demonstrada a forma 
de actuação em caso de perigo e tocado o sinal de alarme (7 
apitos curtos, seguidos de 1 apito longo).

Felizmente não voltámos a ouvir os apitos.

Simulação de 

Acidente

Enquanto o barco navegava pelos diques os turistas debruça-
dos no deck absorviam e admiravam a maravilhosa sensação 
de navegar a um nível superior ao da terra.

Como era domingo e estava um dia soalheiro, algumas pes-
-soas faziam piqueniques e pescavam nas margens dos di-
ques, acenando para os turistas. Outras, repousavam debaixo 
dos alpendres das suas casas, enquanto os animais pastavam 
espalhados pelos verdes prados.
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Clarinda Fidalgo nasceu em Rio Tinto, 
distrito do Porto em 1 de Julho de 1947.

Desde muito nova se interessou 
pela leitura e pela poesia. 

Aos 15 anos escreveu os primeiros poemas, 
e até hoje não parou de escrever.

Alguns já foram publicados em várias Antologias 
de Poesia Contemporânea.

Os estudos académicos, e os adquiridos ao longo 
da vida sempre foram direccionados para o 

conhecimento, descoberta e integração do ser humano numa sociedade 
mais justa e mais humana, continuada até hoje com o voluntariado que 

presta no IPO do Porto.
A sua vida de viajante é uma fonte de matéria 

para o seu actual e próximos livros.
O apego que tem à vida e ao conhecimento dos povos 

já a levou a todos os continentes. De todos 
trouxe: lamentos, dores, afectos e encantamentos, 

que a tornaram na mulher, madura e crescida 
interiormente que hoje nos mostra o que o seu olhar 

guardou e o seu coração sentiu.

Crente, devota do Padre Pio, e convicta que 
a parte Divinal do Universo a tem conduzido a tudo 

na Vida, absorve-a com avidez e muita paz.

Com o apoio da editora Edita-me, criou este 
livro sobre as suas primeiras viagens. 

Outros se irão seguir, se Deus assim o permitir.


