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Imbuída pela atmosfera colonial, a lendária cidade de Cartagena das Índias 
seduz milhares de turistas que a consideram como uma das preciosidades  
do Caribe colombiano

Depois que terminei de ler o romance de Gabriel Garcia 
Marquez, "Do amor e outros demônios", ambientado 
em Cartagena (onde o autor colombiano possui uma 
bela mansão), me senti instigada a conhecer essa 
deslumbrante relíquia colonial, fundada em 1533 pelo 
conquistador espanhol  D. Pedro de Heredia. Graças a 
um cinturão de 13 quilômetros de muralha, La Heroica 
– como também é apelidada esta cidade fortificada – 
resistiu durante séculos a todo tipo de investida inimiga 
vinda do mar. Mas, além de protegê‐la de saques e 
ataques no passado, também a deixou incólume à onda 
de violência deflagrada no resto do país nos anos 80.  

Nenhum cartucho jamais destruiu sequer um naco de 
suas imponentes construções que datam do século XVI. 
Assim como Cartagena também não sucumbiu à mo‐
dernidade. Pelo contrário: os seus casarões e sobrados, 
após um longo período de declínio, não foram demoli‐
dos, sendo progressivamente adquiridos por famílias 
de alto poder aquisitivo e restaurados com zelo e 
paixão. Hoje, segundo consta, não se compra um 
imóvel histórico, mesmo caindo aos pedaços, por 
menos de três milhões de dólares. E ainda com a in‐
cumbência legal de investir pesado para realçar até o 
mínimo detalhe a sua  forma arquitetônica original – 
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leia‐se restaurar as grades de ferro dos 
portões, reativar as fontes de água nos pá‐
tios internos assim como o piso, endireitar 
as portas de madeira maciça e seus orna‐
mentos externos, consertar as sacadas de 
madeira e reconsolidar os muros.  
 
Apesar de mínima, Cartagena das Índias se 
divide em três bairros distintos: El Centro, 
no qual estão edificadas as igrejas princi‐
pais, museus e praças, e onde os cidadãos 
de sangue azul viviam antigamente; San 
Diego, mais quieto e particularmente resi‐
dencial,  lugar que era reservado aos com‐
erciantes abastados e militares de alta 
patente; e finalmente o Getsemani, que 
ficou como reduto dos judeus, africanos, 
índios e outras etnias que sempre es‐
tiveram presentes no  Caribe colombiano.   
 
A distinção entre os bairros pode ser feita 
a partir do número de andares das casas: 
quanto mais alto – no máximo três pisos – 
mais poderoso e endinheirado era o seu 
dono. Entre os três bairros, Getsemani foi 
o que passou por menos reformas, en‐
quanto El Centro se beneficiou das restau‐
rações mais importantes. No entanto, o 
Getsemani não perde em interesse, e essa 
característica até lhe dá um sabor especial: 
resgata, numa profusão  de aromas, cores, 
vivacidade e sabores, a genuinidade de um 
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passado histórico valioso. Se tivesse que descrever a 
atmosfera de Cartagena, diria que é um misto de Paraty 
com Havana. Traços semelhantes na arquitetura e um 
glamour popular contagiante.  
 
Há duas, ou melhor, três maneiras de se explorar Carta‐
gena.  A pé, se embrenhando pela cidade nas ruelas es‐
treitas, de preferência sem rumo, sem mapa e sem 
risco de se perder – tenha como referência a muralha 
que circunda a cidade e o endereço de seu hotel; tam‐
bém não precisa temer pela sua segurança, mesmo 
sendo mulher e andando sozinha com máquina a tira‐
colo. No máximo, você será abordado por um dos am‐
bulantes que perambulam pelas calles vendendo 
artesanato, bijuterias, ou pelo sombrerero que tenta  
empurrar um daqueles chapéus estilo panamá  "autên‐
tico"  por 40 U$ – mas pelo qual você acaba pagando a 
metade, nem que seja para se livrar da chatice do indi‐
viduo. Em tempo: ter dinheiro trocado é indispensável, 
levando em conta que a moeda americana é aceita com 
prazer nos estabelecimentos, e que o câmbio paralelo, 
elástico, varia de local para local. 

Outra maneira bem clássica de conhecer a cidade, que 
hoje atrai milhares de turistas, é a bordo de uma das 
charretes puxadas a cavalo que percorrem o labirinto 
de ruelas com itinerários repetitivos. Esses passeios são 
ideais pois acomodam famílias inteiras e o giro é inte‐
ressante, embora óbvio. Após serem banidas por um 
tempo, essas charretes  –  simbólicas na história de 
Cartagena – foram reintroduzidas  e viraram cartão 
postal da cidade.  
 
Para os mais dispostos, há uma maneira bastante inusi‐
tada e original – e, claro, extremamente eficiente – 
para esmiuçar cada cantinho: fazer o tour de segway, 
um meio de transporte seguro e divertido, fácil de 
manejar e ideal para driblar a falta de tempo. Na 
equação custo‐benefício, você armazena muito mais 
conhecimento rodando por uma hora e meia sobre 
duas rodas. Digamos que esta maravilhosa bugiganga 
móvel – que pode ser descrita como uma fusão entre 
um scooter e uma patinete – é  como as histórias em 
quadrinhos do Tintim: apropriada para qualquer pes‐
soa de 7 a 77 anos de idade.  



o 14

Individual, impulsionado eletricamente e com‐
putadorizado, é, no mínimo, uma revolução no 
conceito de locomoção. Cesar, dono da pequena 
empresa (www.segwaycartagena.com) e guia 
com expertise e simpatia, conhece cada porta es‐
culpida e a história de cada viela. Devido ao calor 
sufocante que assola a cidade a partir das 11 da 
manhã até o finalzinho da tarde, é preferível 
começar qualquer passeio muito cedo ou depois 
das 16h30. Além da temperatura ficar mais su‐
portável, a luz incandescente que se derrete 
sobre Cartagena é um colírio para os olhos e um 
imã irresistível para as lentes dos fotógrafos.  
 
Nada impede que você realize a sua expedição 
utilizando todos os três métodos mencionados. 
Eu consegui fazer dois: o primeiro foi de segway, 
com a grande vantagem de conhecer os pontos 
principais em pouco mais de 90 minutos, com 
paradas estratégicas nos principais pontos turís‐
ticos, com direito a explicações e lições de 
história. Os grupos, formados por quatro pessoas 
no máximo, garantem  privacidade e há eficiên‐
cia no deslocamento. Dá até para subir na mu‐
rada e rodar um pouco apreciando a vista sobre 
o mar e a rotina da vida intramuros.   
 
O único porém são os carros, que infelizmente 
ainda não foram banidos das ruelas estreitas de 
Cartagena. Um projeto para eliminar o tráfego 

Em cima: Palácio da Inquisição,  
Foto: Mario Roberto Durán Ortiz / Wikipédia;  

Embaixo: Catedral de Cartagena, Foto: Ryan / Flickr 
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de automóveis no cen‐
tro histórico mais movi‐
mentado foi rechaçado 
apesar do esforço de 
algumas pessoas influ‐
entes e altamente qua‐
lificadas. Mas, não há risco algum, pois ninguém conse‐ 
gue se deslocar com velocidade em locais apinhados de 
visitantes, ambulantes, vendedores de frutas e pedestres 
em geral. E ainda tem a possibilidade de ir onde o trân‐
sito é proibido, como praças e calçadas. 
 
Depois de ter uma noção abrangente da cidade, escolhi 
os principais monumentos e logradouros para voltar a 
pé e admirá‐los com calma. Sendo assim, na manhã 
seguinte, antes mesmo de sentar para desfrutar o fas‐
tuoso café da manhã servido no pátio interno do hotel 
butique Tcherassi (www.tcherassihotels.com), resolvi 
sair em busca dos locais armazenados na memória  du‐
rante o passeio de segway.  
 
Eram pouco mais de oito horas quando comecei a per‐
correr as ruas ainda semidesertas, que aos poucos 
iam sendo ocupadas por cidadãos comuns. Uns faziam 
fila no cartório, outros estavam lendo jornal na 
calçada, havia gente tomando suco de laranja de um 
vendedor que espreme as frutas; mais adiante, am‐
bulantes arrumavam suas mercadorias na calçada 
para atrair turistas que também iam lentamente des‐
pontando em cada esquina.  

Após algumas voltas, 
cheguei à fachada bar‐
roca do Palácio da In‐
quisição, na Plaza de 
Bolivar, uma das prin‐
cipais da cidade, em 

torno da qual ficam a Catedral, o Museu do Ouro e o 
Banco Central. Uma estátua de Bolivar em tamanho 
real, montado em um cavalo empinado, simboliza a im‐
portância desta praça que, embora pequena, atrai todo 
tipo de gente, de músicos à pitoresca palenquera, mu‐
lher que vende frutas ou doces num tabuleiro e depois 
circula com ele equilibrado sobre a cabeça.  
 
O ponto de maior interesse nessa praça é o palácio que  
hoje abriga o Museu da Inquisição, no qual estão ex‐
postos artefatos nada afáveis outrora utilizados para 
extorquir confissões das vítimas acusadas de bruxaria 
ou heresia. Embora contabilizam "apenas" 700 conde‐
nações, Cartagena foi um palco importante para a re‐
alização dessa incumbência: em 1610 se tornou a sede 
da Inquisição espanhola na América Latina.  
 
Fui dar uma olhada na Plaza de San Diego, cujo ícone é 
uma  escultura  de bronze  gigantesca,  de uma  mulher 
desnuda  e com proporções nada atléticas, obra de arte 
assinada por Botero. Continuei a caminhada até a Plaza 
de los Coches, onde antigamente eram comercializados 
os escravos que aportavam dos navios oriundos da 
África. Hoje, as arcadas abrigam barraquinhas de sucos 

http://www.tcherassihotels.com
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frescos e frutas, doces e petiscos. Não havia ninguém 
diante da igreja San Pedro Claver, que abre somente 
em determinadas horas do dia, e as pequenas e cu‐
riosas esculturas de ferro que ornamentam a praça 
pareciam espectadores fisgados ao chão.  
 
E durante uma hora me perdi pelas ruelas, e me deixei 
envolver pela beleza e reboliço do ambiente, ab‐
sorvendo em cada passo um pouquinho mais de co‐
nhecimento. Captar os personagens que ilustram as 
ruas de Cartagena  era também um dos objetivos. São 
rostos e feições que mesclam traços descendentes de 
espanhóis, índios nativos e africanos.  
 
Não demorou muito para ir em busca de sombra, pois o 
calor começava  a ficar escaldante  e qualquer raio de sol 
é cruel  depois das 10h. Provavelmente devido ao muro, 
não sopra uma brisa sequer do mar que se encontra a 
poucos metros. Melhor caminhar debaixo das marquises 
das varandas e sacadas que se debruçam sobre as ruas. 
Floridas, muitas com bougainvilles, enfeitadas e colori‐
das, elas conferem o tom caribenho ao ambiente. Em 
geral, as venezianas dos sobrados e das mansões per‐
manecem fechadas. Impossível deixar de fantasiar o que 
se esconde por detrás das pesadas portas de madeira 
maciça, ornamentadas por simbólicos puxadores de 
bronze – quanto maior e mais trabalhado, mais pode‐ 
roso e rico era (ou ainda é) o proprietário, explicou o 
nosso guia durante o passeio de segway. As portas se‐
param a rua de um universo secreto...  
 

Se as fachadas de Cartagena falassem, provavelmente 
contariam como, durante séculos, passaram por aque‐
les portões de madeira maciça toneladas de diamantes, 
ouro, pérolas e esmeraldas roubadas dos incas e outras 
civilizações andinas. Histórias de um passado que está 
impregnado em cada pedra da cidade. 
 


