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Três horas de carro separam a cidade de Belize do pacato vilarejo de pescadores
de Placencia, aninhado no final arenoso de uma península. Cercado de corais e
alinhavado pelo mar do Caribe, é um destino exótico que passa ainda despercebido

Balthazar, Cleber e, claro, Jonathan. Estes foram os
nomes com os quais batizamos os três pelicanos que
se tornaram o nosso entretenimento matinal du‐
rante toda a semana que passamos em Placencia,
um vilarejo de pescadores bem rústico, localizado
numa península ao sul de Belize.
A cada manhã, acompanhando os primeiros raios de
sol, eles vinham se empoleirar nas cadeiras do pe‐
queno píer que avistávamos desde a nossa varanda.
Contemplamos embevecidos o balé aquático dessas
aves que mergulhavam incansavelmente nas águas
plácidas do mar. Suas investidas – quase ininterrup‐
tas até o anoitecer – nem sempre resultavam em
um banquete, mas ocasionalmente pareciam satis‐
feitos com a pescaria e deglutiam o seu festim em
poucos segundos.
Antes de continuar esse relato, preciso posicionar a
nossa latitude: 16º 30´ 51. 08” N, mar do Caribe,
bangalô de número 18 do Turtle Inn Resort, que o di‐
retor do ﬁlme O Poderoso Chefão (sim, você lem‐
brou, é o Francis Ford Coppola!) grifa como um dos
seus luxuosos refúgios na América Central.
Estamos regiamente instalados, pé‐na‐areia, com
uma praia particular a três degraus de distância.
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Maya Beach
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O bangalô mais próximo está a 15 metros e tem uma

mesmo jeitinho brasileiro) sob o sol a uma temperatura

piscininha própria – é o da Soﬁa C. (a ﬁlha), que de vez

deliciosa. Era o mês de abril, uma época não muito con‐

em quando aparece para passar férias com a sua família.

corrida no Caribe, pois o risco de chuva é grande. Em‐

De fato, estamos hospedados no mais exclusivo e requin‐

bora preparada para me molhar, contava com a sorte.

tado hotel de Placencia. Valeu a pena enfrentar a jor‐

Que veio em cheio.

nada: um airbus até Miami, em seguida um voo de três
horas até Belize e de lá uma conexão a bordo de um

E a rotina em Placencia era mais ou menos assim: acor‐

monomotor de seis lugares da Tropic Air que literal‐

dar com as primeiras luzes que penetravam pelas

mente aterrissa a menos de 300 metros do resort. Mas,

frestas das persianas, deslizar diretamente da cama

nada a temer: esses aviõezinhos fazem menos ruído do

king size para a areia e um mergulho nas águas tépidas

que as motos que transitam pela única estrada da penín‐

do mar. Depois de um abundante desayuno al fresco,

sula. E não decolam depois do pôr‐do‐sol.

íamos lagartixar nas duas espreguiçadeiras que orna‐
mentavam o pedacinho de praia que podíamos chamar

Convenhamos que ﬁcar num lugar desses promete uma

de nosso, bem defronte ao bangalô. Com um bom livro

estadia sossegada, perfeita para acabar com o estresse

na mão, ou simplesmente à espreita das traquinadas

e curtir sombra e água de coco (lá tem, servida do

dos nossos graciosos amigos alados.

o
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Com uma semana pela frente para desfrutar de Placencia,

lhos refrescantes. Após uns vinte minutos andando na

não há pressa para se fazer nada correndo – só se for cor‐

areia, começam a aparecer alguns restaurantes e bares,

rer na praia até o vilarejo, mas pessoalmente recomendo

e logo você encontra uma passarela de madeira quase

pegar uma das bicicletas que o resort coloca à disposição

rente ao mar, ladeada por singelas lojinhas de arte‐

e pedalar os três quilômetros até a vila onde moram

sanato beliziano, sinal de que você chegou à civilização.

cerca de três mil pessoas e circulam mais um punhado
de turistas oriundos de vários cantos do planeta.

Panos bordados, cestos coloridos, talhas em madeira e
bonecos de pano são mercadorias que atraem bastante

Pelo asfalto você passa por várias outras pousadas,

os estrangeiros e acabam dentro da sua mala, por mais

algumas bem simpáticas, e a maioria de frente para o

que se tente resistir. Seguindo sempre em frente, você

mar. Outra boa opção é ir a pé diretamente do hotel

chegará ao pequeno porto de Placencia, uma área abri‐

pela Maya Beach, aproveitando para dar uns mergu‐

gada do vento onde estão fundeados alguns veleiros,

lanchas e diversas embarcações de
pescadores. Dependendo da hora, eles
ainda se encontram no cais limpando o
peixe que acabaram de desembarcar.
Em volta do porto, o comércio local
se resume a pequenas quitandas que
vendem legumes e frutas, uma sorve‐
teria italiana (com sabores deliciosos!),
coﬀeeshops, lojas de conveniência, ar‐
mazéns de quinquilharias e peças de
barco, oﬁcinas, um posto de gasolina,
um campo de futebol, lojinhas de
roupas de banho e brinquedos de cri‐
ança, barracas de rua com material de
mergulho e também alguns locais que
se anunciam como spas e que sinalizam
suas massagens terapêuticas. Parece
bobagem, mas há proﬁssionais bem ta‐
lentosos neste quesito e as tarifas são
bem mais em conta do que nos hotéis.
Em suma, ritmo de cidadezinha caiçara,
vida pacata ao extremo, mais gente do
que carros, nativos e gringos con‐
vivendo em harmonia e caminhando
descontraidamente na única rua princi‐
pal. Em tempo: Placencia é um lugar se‐
guro, onde você passeia a qualquer
hora do dia ou da noite com tranquili‐
dade. A pé ou até mesmo de bicicleta.

Bem, depois tem sempre mar e aquela região é repu‐

estratégicas em ilhas próximas para quem quer mer‐

tada para o mergulho, suas águas piscosas e estupen‐

gulhar. Outras operadoras locais, que estão sediadas

dos corais em toda parte. Há muitos velejadores que

em quiosques espalhados pela vila, agendam progra‐

escolhem a baía de Placencia para jogar suas âncoras

mas especializados em pescaria, também uma atração

e reabastecer o barco. Tem dias que a água está tão

para os aﬁcionados. Em geral, levam o equipamento a

cristalina que dá para ver o fundo até dois metros, sem

bordo. Placencia ainda conta com uma importante base

o uso de máscara. Neste pedaço do Caribe low proﬁle,

da operadora Moorings, que oferece veleiros e cata‐

você pode passear de caiaque, fazer SUP com segu‐

marãs para charter. Uma semana é o ideal para traçar

rança, até mesmo contornar a região do porto e fazer

um itinerário circundando a península.

snorkel a qualquer hora do dia. Essa são as atividades
de praxe para turista de qualquer idade. Há também

SERVIÇO

embarcações tripuladas que podem ser alugadas para

Tropic Air: www.tropicair.com

passar o dia explorando a região, e que fazem paradas

Turtle Inn Resort: www.turtleinn.com

