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Cada um à sua maneira, MILHEM CORTAZ e PEDRO 

FIGUEIREDO revelam novas formas de ser homem

Melhor revista  
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leve-a para casa
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VIAGEmREVISTA GOL40 2 OLHO DA RUA

PAnteãO nAciOnAL, s/n
A construção começou a ser erguida em 1714 e terminou em 1746. 
Até ser destinado como mausoléu dos heróis da independência da Re-
pública Dominicana, em 1958, o prédio foi igreja, armazém e teatro. A 
fachada traz, acima da porta de entrada, o escudo nacional, e um trio 
de sinos completa os ornamentos. Dentro, um afresco no teto repre-
senta a ascensão ao paraíso e o juízo final. Logo abaixo, no chão, um 
fogareiro mantém uma chama sempre acesa. 

cAPeLA De LOs RemeDiOs, s/n
A pequena capela, escondida na última esquina da rua, foi cons-
truída com o intuito de ser um santuário religioso particular, onde 
as famílias espanholas mais ricas poderiam acompanhar celebra-
ções realizadas exclusivamente para elas. Passou por um processo 
de restauração em 1884 e, hoje, além de missas abertas para toda 
a população, a capela, que tem mais de 500 anos, é palco de con-
certos de músicas clássica. 

teRRA à vistA! 

A Calle Las Damas, na capital  
da República Dominicana, foi a primeira 
rua pavimentada das Américas.  
Além dos paralelepípedos, a via guarda 
construções históricas e opções  
de hospedagem e lazer  

POR  
Karina Sérgio Gomes    

iLUstRAÇãO 

Sandra Javera

sAntO DOmingO
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FORtALezA OzAmA, s/n
Considerada uma das primeiras fortalezas das Américas, foi ergui-
da por volta de 1502 e está na lista de patrimônios mundiais da 
humanidade da Unesco. Conhecida também como fortaleza Santo 
Domingo, ainda era usada para fins militares até 1970, quando foi 
restaurada e virou ponto turístico. Da torre, é possível apreciar o 
deságue do rio Ozama no mar do Caribe e o porto de Santo Domin-
go (entrada US$ 1,50).

mUseU tRAmpOLin, s/n 
Instalado em uma construção histórica também do século 16, o mu-
seu é voltado para as crianças. São dez salas destinadas a temas como 
ecologia, ciência e geografia. O espaço sobre a origem do planeta, por 
exemplo, é ambientado com paredes com réplicas de inscrições ru-
pestres, dinossauros e insetos gigantes. Em outra, cujo tema é o Uni-
verso, estrelas são projetadas no teto (ingresso US$ 2). 

trampolin.org.do

FábRicA KAHKOw, 102 
É uma das maiores exportadoras de cacau do país. Também tem um 
museu e uma lojinha, onde dá para provar os chocolates feitos aqui 
com cacau orgânico. Na Kahkow Experience (a partir de US$ 8), o vi-
sitante conhece a fábrica, assiste a uma peça de teatro holográfico 
sobre a produção do chocolate e faz uma degustação.

cacaotour.com/kah-kow-tours

HOteL nicOLás De OvAnDO, s/n 
Quem quiser se hospedar em uma construção histórica e sentir o que 
era um pouco da Santo Domingo do século 16, mas com o conforto dos 
dias de hoje, a dica é ficar aqui. O complexo hoteleiro é composto de 
três casas coloniais com belos pátios internos. Entre elas, está o imóvel 
que foi residência do frei Nicolás de Ovando, um dos primeiros gover-
nadores da cidade. Diária para casal, com café, a partir de US$ 165.

hodelpanicolasdeovando.com
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